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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)’ vind je het eigenlijke reglement dat o.a. 
bestaat uit de engagementsverklaring, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de 
organisatie van de leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift op het einde 
van het lager onderwijs, onderwijs aan huis, herstel- en sanctioneringsbeleid, de 
bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, afspraken en leefregels, leerlingenevaluatie, beleid 
op leerlingenbegeleiding, revalidatie en privacy. 
 
De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat je akkoord gaat met het volledige 
schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan 
het eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord 
nodig van de ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement 
worden opnieuw ter akkoord aan je voorgelegd. 
Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken. 
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Tenslotte vindt u in het vierde deel, ‘BIJLAGEN’, een aantal informatieve documenten alsook de 
gegevens van personeel en betrokken personen. 
 
Het bestuur, de directie en het personeel van de school. 
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1.2 CONTACT MET DE SCHOOL 
 
 

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 :  0497/45.56.08    mobiel :  0497/45.56.08 
email :  info@klim-op.be   email :  info@klim-op.be 

 

 
Neem eens een kijkje op onze website: 

 www.klim-op.be 
 

Directeur Naam: Kim Geens 
Telefoon:0497/45.56.08 
e-mail:kim.geens@katholiekonderwijsholsbeek.be 

 
Secretariaat en/of 
beleidsmedewerker 

 
Naam: An Van Even 
Telefoon:016/56.09.18 
e-mail: secretariaat@klim-op.be 

 
Zorgcoördinator 

 
Naam: An Van Emelen 
Telefoon: 016/56.09.18 
e-mail: an.vanemelen@klim-op.be 
 

Scholengemeenschap Naam: Hageland 
Coördinerend directeur: 

Schoolbestuur Voorzitter: Leo Hertogs 
Naam vzw + adres: VZW Katholiek onderwijs Holsbeek 
Klein Langeveld 30 3220 Holsbeek 
Telefoon:0497/455608 
 

  

mailto:info@klim-op.be
http://www.klim-op.be/
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1.3 ORGANISATIE VAN DE SCHOOL 
 
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. 
 
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 
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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).   
De instappers kunnen ’s morgens gebracht worden tot in de klas, ouders houden het 
afscheid kort. 
 
Eten op school 
 
In de voormiddag is er een eetkwartiertje in elke kleuterklas voorzien.  U kan daarvoor een 
boterham of geschild fruit meegeven. 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 of via mail). 
 
Kinderen die om 12 uur niet tijdig afgehaald zijn, gaan naar de eetzaal. 
De leerlingen/kleuters brengen water of bruiswater IN EEN DRINKBUS mee. 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: 
-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 februari bieden we iedere donderdag  soep aan. De soep 
wordt vers gemaakt.  De kinderen die soep wensen kunnen een soepkaart kopen via de 
leerkracht.  
 
 
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. Een boterham kan indien uw 
kleuter/leerling geen fruit wenst te eten. 
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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.  
 
De voor- en naschoolse opvang 
 
Opvang Nieuwrode: 
Op aanvraag van de ouders werd er door de ouderraad voor - en naschoolse opvang 
georganiseerd.  
 
De opvang gebeurt in de refter:  
- ’s morgens  van 7.00 tot   8.15 uur  
- ’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 
(gemeentelijke basisschool De Gobbel) 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.  
Ook ’s avonds gaat de opvang door in de refter. 
 
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. 
 
Opvang Holsbeek-dorp 
De opvang gebeurt in de opvangklas van de gemeentelijke basisschool De Zilverlinde:  
- ’s morgens  van 7.00 tot 8.30 uur 
- ’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 (korte opvang) 
De kinderen kunnen met de gemeentebus mee naar de opvang in Kortrijk-Dutsel 
(gemeentelijke basisschool De Gobbel)  tot 18u. 
Gelieve de leerkrachten tijdig op de hoogte te brengen. 

 
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 in Nieuwrode en voor 8.30 uur in Holsbeek-dorp 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 uur 
vestiging Holsbeek) 
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Het leerlingenvervoer 
 
Onze school richt geen leerlingenvervoer (schoolbus) in. 
 
Vakanties en verlofdagen 
 

 
Vakanties 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrije dagen 
 
 
Pedagogische studiedagen 

 

Herfstvakantie 
27 oktober – 4 november 
 
Kerstvakantie: 
22 december- 6 januari 
 
Krokusvakantie: 
2 maart – 10 maart 
 
Paasvakantie: 
6 april – 22 april 
 
Zomervakantie: 
29 juni – 1 september 
 
Vrijdag 30 november 2018 
Maandag 4 februari 2019 
 
Woensdag 10 oktober 2018 
Woensdag 16 januari 2019 
Woensdag 15 mei 2019 
 

 

1.4 SAMENWERKING 
 

1.4.1 Met de ouders 
 

Je bent onze partner in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je 
kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan een afspraak maken 
met de directeur of met de klasleerkracht. We organiseren ook oudercontacten (zie ook 
engagementverklaring). Ook bij de leden van onze schoolraad kan je steeds terecht. 
 
Contact 
 
 
 

Contactpersoon voor een afspraak: Kim Geens 
Wijze waarop de school contact opneemt: telefonisch of via mail 

Ouderraad Nieuwrode: Sofie Janssen  sofiejanssen@hotmail.com 
Holsbeek: Johan Van Hemele  johanvanhemele1@hotmail.com 
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Schoolraad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.2 Met externen 

 

 

Voorzitter: Wim Verkammen 
Contactgegevens voorzitter: wim_verkammen@hotmail.com 
Leden: 
Katrien Sterkendries – Ouder Klim-Op 
Tine Binnemans – Ouder De Plein 
Eddy Renmans – Lokale gemeenschap Klim-Op 
Katleen De Keyser – Leerkracht Klim-Op 
Lut Schuermans – Lokale gemeenschap De Plein 
Michel Wierinckx – Lokale gemeenschap Klim-Op 
Dries Van Garsse – Leerkracht Plein 
Wendy Kennis – Leerkracht De plein 
Charlot Janssens – Lokale gemeenschap De Plein 
Lucia D’hoker – Leerkracht Klim-Op 
Rein Lemmens – Ouder De Plein 

Tim Vandermissen – Ouder Klim-Op Nieuwrode 
 
 
 

Centrum voor 
Leerlingbegeleiding 
(CLB) 

Onze school werkt samen met het CLB Aarschot:  
Adres:  
Bekaflaan 63 
3200 Aarschot 
Contactpersoon CLB: Wendy Bouwen 
Arts CLB: Liesbeth Hoebanx 

 

Voor je rechten en plichten bij het CLB bekijk de infobrochure onderwijsregelgeving punt 2. 
Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische 
afwezigheden van het kind (zie ook engagementsverklaring). Je kan rechtstreeks beroep 
doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet. 
 
 
 

 
 

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

 
 

 

 
info@clb-aarschot.be 

www.clb-aarschot.be 

 
 
 
 

 

mailto:info@clb-aarschot.be
http://www.clb-aarschot.be/
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Waarvoor kan je bij het CLB terecht ? 
Je kan er terecht voor informatie, advies, hulp, diagnostiek ofbegeleiding 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. 
 
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. 
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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. 
 
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.   
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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.  
 
 
Ondersteuningsnetwerk 

 
Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk: Noord-Brabant 
Adres:  
Baalsebaan 10 
3120 Tremelo 
 
Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over de ondersteuning 
van je kind kan je terecht bij volgend aanspreekpunt voor ouders: 
Ilse Van Vlierberghe 0487/305 665 onw.noordbrabant@gmail.com Joke Langmans 
0487/305 773 onw.noordbrabant@gmail.com 

 
 
1.4.3 Nuttige adressen 
 

Klachtencommissie 
Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen 

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

Commissie inzake 
Leerlingenrechten 

Vlaamse Overheid 
Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi 
Secretariaat commissie inzake Leerlingenrechten 
t.a.v. Ingrid Hugelier (Basisonderwijs) 
H. Consciencegebouw  
Koning Albert-II laan 15 
1210 Brussel 
02 553 93 83 
commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be 
 
 

Commissie Zorgvuldig 
Bestuur 

Vlaamse Overheid 
Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi 
t.a.v Marleen Broucke 
Koning Albert II-laan 15 
1210 Brussel 
02 553 65 56 
zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be 
 

 
 

 
 
 
 

mailto:klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen
mailto:commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be
mailto:zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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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. 



Schoolbrochure VBS Klim-Op Nieuwrode en Holsbeek 2018-2019 
 
 
 Pagina 17 
 

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. 
 
 
 
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. 
 
 
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  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 je volle steun. Daarom maken we in onderstaande 
engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar 
mogen verwachten. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat je kind bij ons is 
ingeschreven.  
Op afgesproken momenten evalueren we samen de engagementen en het effect ervan. 
 

Oudercontacten 

 
Als ouder ben je samen met onze school partner in de opvoeding van je kind. Het is goed dat 
je zicht hebt op de werking van onze school. Daarvoor plannen we bij het begin van elk 
schooljaar een ouderavond in de klas van je kind. Je kan er kennis maken met de leerkracht 
van je kind en met de manier van werken. 
We willen je op geregelde tijden informeren over de evolutie van je kind.  
We organiseren ook regelmatig individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar 
laten we je weten op welke data die doorgaan. Wie niet op het oudercontact aanwezig kan 
zijn, kan een gesprek aanvragen op een ander moment. 
We engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien je niet 
op de geplande oudercontacten kan aanwezig zijn. 
Als je je zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak dan kan je op elk moment 
zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van je kind of met de zorgcoördinator. 
We verwachten dat je met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. je kind. 
We verwachten dat je je als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken 
rond de opvoeding van je kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact.  
We engageren ons om met je in gesprek te gaan over je zorgen en vragen t.a.v. de evolutie 
van je kind. 
 

Aanwezig zijn op school en op tijd komen 

 
Je wordt verwittigd bij elke niet-gewettigde afwezigheid. 
De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van 
de schooltoelage, voor de toelating tot het eerste leerjaar en voor het uitreiken van een 
getuigschrift op het einde van het lager onderwijs.  
Hiervoor moeten we de afwezigheden van je kind doorgeven aan het departement onderwijs 
en aan het CLB. 
We vragen dat je er als ouder voor zorgt dat je kind dagelijks en op tijd op school is. Dit geldt 
zowel voor de kleuterschool als de lagere school. We verwachten dat je ons voor 10.00 uur 
verwittigt bij afwezigheid van je kind. 
Het CLB waarmee we samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische 
afwezigheden. Je kan je niet onttrekken aan deze begeleiding. 
Je kan steeds bij ons terecht in geval van problemen. We zullen samen naar de meest 
geschikte aanpak zoeken. 

http://www.klim-op.be/
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Individuele leerlingenbegeleiding 

 
Onze school voert een beleid op leerlingenbegeleiding (zie punt 16). Dit houdt onder meer in 
dat we gericht de evolutie van je kind volgen. Dit doen we door het werken met een 
leerlingvolgsysteem (LVS). Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan 
gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele 
zorg.  
Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kan je dit melden aan de directie. We gaan 
dan samen met jou na welke aanpassingen nodig zijn. We kunnen ook zelf aanpassingen 
voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Ook dan gaan we 
steeds eerst in overleg met jou. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat 
je kind nodig heeft en wat wij als school kunnen organiseren. 
We zullen in overleg met jou als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van je kind 
georganiseerd zal worden. Daarbij zullen we aangeven wat je van de school kan verwachten 
en wat wij van jou als ouder verwachten. 
We verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen 
maken opvolgt en naleeft. 
 

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal  

 
Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands en niet alle kinderen starten hun 
schoolloopbaan met dezelfde taalvaardigheid Nederlands. 
 
Onze school voert een talenbeleid. Wij engageren er ons toe kinderen te ondersteunen bij 
het leren van en het leren in het Nederlands. Van jou als ouder verwachten we dat je positief 
staat tegenover de onderwijstaal en tegenover de initiatieven die we als school nemen om de 
taalontwikkeling van onze leerlingen te ondersteunen (taaltraject/taalbad voor kinderen die 
de onderwijstaal onvoldoende beheersen). We vragen ook om kinderen in de vrije tijd te 
stimuleren bij het leren van het Nederlands. Vraag ons gerust naar informatie over 
plaatselijke initiatieven die je engagement daarbij kunnen helpen ondersteunen. 
 

3.2 INSCHRIJVEN EN TOELATINGEN VAN LEERLINGEN 
 
Alle leerlingen zijn bij ons welkom op voorwaarde dat zijzelf en hun ouders loyaal 
meewerken aan de realisatie van ons christelijk opvoedingsproject 
 
Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind je terug op onze website, 
schoolbrochure, folders, … 
Je kind is pas ingeschreven in onze school als je schriftelijk instemt met het pedagogisch 
project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft je kind bij ons ingeschreven. De 
inschrijving stopt enkel wanneer je beslist om je kind van school te veranderen, je niet 
akkoord gaat met een nieuwe versie van het schoolreglement of bij een definitieve uitsluiting 
als gevolg van een tuchtmaatregel.  
Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor je kind wijzigt, 
kan het zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag 
nodig is dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, ofwel een bestaand verslag 
gewijzigd moet worden. In dat geval organiseert de school een overleg met de klassenraad, 
de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of 
gewijzigd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten 
maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de 
leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden. 
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Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we opnieuw jouw schriftelijk akkoord 
vragen. Indien je niet akkoord gaat met de wijziging, dan wordt de inschrijving van je kind 
beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar. 
 
Bij de inschrijving van jullie kind, zullen we jullie bevragen over de organisatie van het ouderlijk 
gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling,… We gaan ervan uit dat beide ouders 
instemmen met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het niet-akkoord van een van 
beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven. We kunnen jullie kind pas inschrijven als 
beide ouders akkoord gaan.  
 
 
U weet dat u bij de inschrijving een officieel document dient voor te leggen, dat de identiteit 
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 
10/1/2019  t.e.m. vrijdag 15/03/2019 (tijdens schooldagen). 
Algemene inschrijvingsperiode: vanaf  16/3/2019 ( zaterdag 16/3/2019 van 10.00u tot 
12.00u en tijdens schooldagen). 
Uw kind kan dit schooljaar ingeschreven worden als het geboren is in 2017 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 
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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, 
eventueel aanpassingen gebeuren. 
 

Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar 
 
Je kind kan pas instappen in het lager onderwijs als het aan de wettelijke 
toelatingsvoorwaarden voldoet. In de infobrochure onderwijsregelgeving kom je onder punt 
3.1.2 meer te weten over die voorwaarden. 
 
Screening niveau onderwijstaal 
 
Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een 
taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het 
nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. 
Deze taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowieso een 
aangepast taaltraject. 
 

3.3  OUDERLIJK GEZAG 

3.3.1 Zorg en aandacht voor het kind 

Voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, 
begrip en extra aandacht bieden. 

3.3.2 Neutrale houding tegenover de ouders 

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, 
staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen uitspraak van de 
rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een 
vonnis of arrest, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter. 

3.3.3 Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders 

Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over 
de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden 
genomen. 

 Afspraken i.v.m. de agenda, brieven, …; 

 Afspraken in verband met oudercontact. 
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3.3.4 Co-schoolschap 

Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, kan 
je kind tijdens het schooljaar niet op twee plaatsen school lopen.  
 
3.4 ORGANISATIE VAN DE LEERLINGENGROEPEN BINNEN HETZELFDE 
ONDERWIJSNIVEAU 
 

De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of 
je kind kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Wil de school dat je kind een jaar 
overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De 
genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling 
toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het 
daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn. De school neemt deze beslissing dus in het 
belang van je kind. 
Het is de school die beslist in welke leerlingengroep je kind, 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). 
 

3.5 AFWEZIGHEDEN (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 4) 
 
Dit punt is van toepassing op leerplichtige leerlingen. Niet-leerplichtige leerlingen in het 
kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze - wegens niet onderworpen 
aan de leerplicht - niet steeds op school moeten zijn. 
 
3.5.1 Wegens ziekte 
        

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

verplicht.  

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

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

 Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB.  

 Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk 

buiten de schooluren plaats vinden. 

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het ziektebriefje aan de leraar. 
De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest. 
 
3.5.2 Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden 
 
De afwezigheid van je kind kan in een aantal situaties gewettigd zijn. Voor deze 
afwezigheden is geen toestemming van de directeur nodig. Je verwittigt de school wel vooraf 
van deze afwezigheid. Je geeft ook een officieel document of een verklaring die de 
afwezigheid staaft, af aan de school. Voorbeelden hiervan zijn:  
 

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

aanverwant  

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

katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst). 

 

3.5.3 Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is 
 

Soms kan je kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand 
met de directie. Het betreft hier de afwezigheid wegens: 
 

 de rouwperiode bij een overlijden 

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

vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties 

 de deelname aan time-out-projecten 

 persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden 

 

Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om vroeger op 
vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een 
kind op school is van 1 september tot en met 30 juni. 
 

3.5.4 Problematische afwezigheden 

 
De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Het is in het belang van je kind om 
het elke dag naar school te sturen. Kinderen die lessen en activiteiten missen, lopen meer 
risico op achterstand. Zij worden ook minder goed opgenomen in de leerlingengroep. Er zijn 
daarnaast ook gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage, voor de 
toelating tot het eerste leerjaar en voor het uitreiken van een getuigschrift op het einde van 
het lager onderwijs (zie ook de engagementsverklaring en infobrochure 
onderwijsregelgeving.). 
De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Vanaf 5 halve dagen 
problematische afwezigheden contacteert zij het CLB en kan er een begeleidingstraject 
opgestart worden. De ouders worden in dat geval uitgenodigd voor een gesprek. 
 

3.6 ONDERWIJS AAN HUIS (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 5) 
 
Als je kind minstens vijf jaar is vóór 1 januari van het lopende schooljaar en wegens 
(chronische) ziekte of ongeval tijdelijk niet naar school kan komen, dan heeft je kind onder 
bepaalde voorwaarden recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of 
een combinatie van beiden.  
 
Voor tijdelijk onderwijs aan huis moet je als ouder een schriftelijke aanvraag indienen bij de 
directeur en een medisch attest toevoegen waaruit blijkt dat je kind onmogelijk naar school 
kan gaan, maar wel onderwijs kan krijgen. Heeft je kind een niet-chronische ziekte, dan kan 
tijdelijk onderwijs aan huis pas worden georganiseerd na een afwezigheid van 21 
opeenvolgende kalenderdagen. Als je kind na een periode van tijdelijk onderwijs aan huis 
binnen 3 maanden hervalt, valt de voorwaarde van 21 opeenvolgende kalenderdagen 
afwezigheid weg. Heeft je kind een chronische ziekte, dan heeft je kind recht op 4 lestijden 
tijdelijk onderwijs aan huis per opgebouwde schijf van 9 halve schooldagen afwezigheid. Je 
kind moet daarnaast op 10 km of minder van de school verblijven. Als je kind op een grotere 
afstand van de school verblijft, dan kan de school tijdelijk onderwijs aan huis organiseren 
maar is daar niet toe verplicht. 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 
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leerkracht om de lessen af te stemmen op de leerlingengroep van het kind. Tijdelijk 
onderwijs aan huis is gratis.  
 
Als je kind aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je als ouder op de mogelijkheid van 
tijdelijk onderwijs aan huis wijzen. We starten met tijdelijk onderwijs aan huis ten laatste in de 
lesweek die volgt op de week waarin we je aanvraag ontvingen en konden beoordelen. 
 
De school kan in overleg met jou ook contact opnemen met de vzw Bednet. Dit biedt de 
mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen. 
De school maakt dan samen met jou concrete afspraken over opvolging en evaluatie. 
 
Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur. 
 

3.7 EEN- OF MEERDAAGSE SCHOOLUITSTAPPEN (extra-murosactiviteiten) 
 
Je kind is verplicht deel te nemen aan extra-murosactiviteiten die minder dan één schooldag 
duren. Dat zijn normale schoolactiviteiten. We streven er als school ook naar om ook alle 
kinderen te laten deelnemen aan extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren. Die 
activiteiten maken namelijk deel uit van het onderwijsaanbod dat we aan je kind geven. 
Via dit schoolreglement informeren we jou als ouder over de uitstappen die dit schooljaar 
worden voorzien. 
 
Hieronder vind je een overzicht van die schooluitstappen: 

 Schoolreis 

 Openluchtklassen voor de tweede en derde graad 

 Sportdag 

 Uitstappen in functie van het pedagogisch programma 

Door het schoolreglement te ondertekenen gaan we ervan uit dat je op de hoogte bent van 
de schooluitstappen die worden georganiseerd. Als je niet wenst dat je kind meegaat op één 
van de extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren, dien je dat voorafgaand aan de 
betrokken activiteit schriftelijk te melden aan de school. 
Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten moeten op de school aanwezig 
zijn. 
 

3.8 GETUIGSCHRIFT OP HET EINDE VAN HET BASISONDERWIJS (zie 
infobrochure onderwijsregelgeving punt 7) 
 

Na 20 juni beslist de klassenraad welke leerlingen in aanmerking komen voor een 
getuigschrift basisonderwijs. Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan een 
regelmatige leerling die in voldoende mate de eindtermgerelateerde leerplandoelen heeft 
bereikt. Een leerling die geen getuigschrift basisonderwijs behaalt, ontvangt een getuigschrift 
dat aangeeft welke doelen hij of zij wel heeft bereikt (een ‘getuigschrift bereikte doelen’). 
Een leerling die een individueel aangepast curriculum volgt, kan een getuigschrift 
basisonderwijs behalen op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de 
onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager 
onderwijs. Als die leerling geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, ontvangt deze wel een 
getuigschrift bereikte doelen. 
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3.8.1 Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift 
 
Gedurende de hele schoolloopbaan van je kind zullen we communiceren over zijn 
leervorderingen. Je kan inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Je kan ook 
een kopie vragen. 
Of een leerling het getuigschrift basisonderwijs krijgt, hangt af van de beslissing van de 
klassenraad. De klassenraad gaat na of de eindtermgerelateerde leerplandoelen voldoende 
in aantal en beheersingsniveau zijn behaald. Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de 
schoolloopbaan maakte, en de zelfsturing die hij toont, zeker een rol spelen. 
Na 20 juni beslist de klassenraad welk getuigschrift je kind zal 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. 
De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag.  
 
3.8.2 Beroepsprocedure 

 
Indien je als ouder niet akkoord zou gaan met het niet-toekennen van het getuigschrift 
basisonderwijs, kan je beroep instellen. Die beroepsprocedure wordt hieronder toegelicht. 
 
Let op: 
 
* wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, 
zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) 
 
* wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde 
 
- Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen 

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

- Dit gesprek is niet hetzelfde als het oudercontact. Je moet dit gesprek uitdrukkelijk 
aanvragen.  

- 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. 

- De directeur of de klassenraad brengen de ouders met een aangetekende brief op de 
hoogte van de beslissing. 

- Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de 
klassenraad kunnen ouders beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. 
Dit kan via aangetekende brief of door de brief (het verzoekschrift) tegen 
ontvangstbewijs op school af te geven.  

VZW Katholiek Onderwijs Holsbeek 
T.a.v. Dhr. Hertogs Leo 
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. 
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Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 
-  Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie 

samenstellen. In de beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het 
schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een 
onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.  

- De beroepscommissie zal steeds de ouders en hun kind uitnodigen voor een gesprek. 
Zij kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Het is enkel 
mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht. 

 
- In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. 

Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door 
ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger 
aan te duiden. 
De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. De 
beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift 
basisonderwijs toekennen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet 
naleven van de vormvereisten.  
Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september via een aangetekende 
brief door de voorzitter van de beroepscommissie aan de ouders ter kennis gebracht. 

 

3.9 HERSTEL- EN SANCTIONERINGSBELEID (zie infobrochure 
onderwijsregelgeving punt 6) 
 

Kinderen maken nu en dan fouten. Dat is eigen aan het groeiproces van elk kind. Kinderen 
kunnen leren uit de fouten die ze maken. Onze school wil hierop inzetten door dialoog en 
herstel alle kansen te geven. In overleg met de betrokkenen gaan we op zoek naar een 
gepaste maatregel of een mogelijke oplossing. Op die manier kunnen kinderen mee de 
verantwoordelijkheid nemen om een oplossing te zoeken voor het conflict of om hun fout 
goed te maken. Hiermee sluiten we als school tuchtmaatregelen niet uit. Het betekent wel 
dat we heel bewust ervoor kiezen om in bepaalde gevallen een tuchtmaatregel op te leggen.  
 

3.9.1 Begeleidende maatregelen 
 

Wanneer je kind de goede werking van de school of het lesverloop hindert, kunnen we in 
overleg met je kind en eventueel met jou een begeleidende maatregel voorstellen. De school 
wil hiermee je kind helpen tot gewenst gedrag te komen.  
 
Een begeleidende maatregel kan zijn:  
 

 Een gesprek met zorgcoördinator of directie 

 Een time-out: 
Je kind kan op basis van gemaakte afspraken zelfstandig of op vraag van de leerkracht 
naar de time-out ruimte gaan. Zo kan je kind even tot rust komen of nadenken over wat 
er is gebeurd. Achteraf wordt dit kort met je kind besproken. 

 Een begeleidingsplan: 
Hierin leggen we samen met jou en je kind een aantal afspraken vast waarop je kind zich 
meer zal focussen. Je kind krijgt de kans om zelf afspraken voor te stellen waar het dan 
mee verantwoordelijk voor is. De afspraken uit het begeleidingsplan worden samen met 
je kind opgevolgd.  
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3.9.2 Herstel 
 

Vanuit een cultuur van verbondenheid wil de school bij een conflict op de eerste plaats 
inzetten op herstel. We nodigen de betrokkenen uit om na te denken over wat er is gebeurd 
en om hierover met elkaar in gesprek te gaan.  
 
Een herstelgerichte maatregel kan zijn:  

 een herstelgesprek tussen de betrokkenen; 

 een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep; 

 een bemiddelingsgesprek;  

 no blame-methode bij een pestproblematiek; 

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

3.9.3 Ordemaatregelen 

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

 een verwittiging in de agenda; 

 een strafwerk; 

 een specifieke opdracht; 

 een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie; 
 
Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk. 
 
3.9.4 Tuchtmaatregelen 

 
Let op: wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn 
afgevaardigde. 
Wanneer het gedrag van je kind de goede werking van de school ernstig verstoort of de 
veiligheid en integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen belemmert, 
dan kan de directeur een tuchtmaatregel nemen. Een tuchtmaatregel kan enkel toegepast 
worden op een leerplichtige leerling in het lager onderwijs. 
 
Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 

 

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

 een definitieve uitsluiting. 
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Preventieve schorsing als bewarende maatregel 
 

In uitzonderlijke situaties kan de directeur bij het begin van de tuchtprocedure beslissen om 
je kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om de leefregels te 
handhaven én om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is. 
De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan jou 
meegedeeld. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure 
wordt opgestart. De preventieve schorsing kan onmiddellijk ingaan en duurt in principe niet 
langer dan vijf opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf 
opeenvolgende schooldagen verlengd worden, indien door externe factoren het 
tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond. De directeur motiveert 
deze beslissing. 
 
Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting 
 

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen 
(zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.) 
Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende 
procedure gevolgd: 

- 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. 

- De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden per 
aangetekende brief uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Een 
personeelslid van de school of van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet 
optreden als vertrouwenspersoon van de ouders en hun kind. Het gesprek zelf 
vindt ten vroegste plaats op de vierde dag na verzending van de brief. 

- Voorafgaand aan het gesprek hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon 
inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad. 

- Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt 
schriftelijk gemotiveerd en binnen een termijn van vijf dagen aangetekend aan 
de ouders bezorgd. De beslissing vermeldt de beroepsmogelijkheden bij een 
definitieve uitsluiting. 

 
Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de 
definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). 
Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school 
ingeschreven, dan is onze school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de 
uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de 
leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing. 
Ten gevolge van een definitieve uitsluiting in het huidige, het vorige of het daaraan 
voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren opnieuw 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 lessen of activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan 
beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt 
schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders. 
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In geval van een definitieve uitsluiting heb je als ouder één maand de tijd om je kind in een 
andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op 
school aanwezig, maar neemt het geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De 
directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze 
beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.  
 
3.9.5 Beroepsprocedures tegen een definitieve uitsluiting 
 

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen 
(zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.) 
Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De 
procedure gaat als volgt: 
 
- Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen 

ouders beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Dit kan via 
aangetekende brief of door de brief (het verzoekschrift) tegen ontvangstbewijs op 
school af te geven. 

VZW Katholiek Onderwijs Holsbeek 
T.a.v. Dhr. Hertogs Leo 
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 de definitieve uitsluiting betwist wordt. 
 

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 
 

- Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie 
samenstellen. In de beroepscommissie, zitten zowel mensen die aan de school of het 
schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een 
onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken. 

 
- De beroepscommissie zal steeds de ouders en de leerling uitnodigen voor een 

gesprek. Zij kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de 
brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze 
samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, 
overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te 
duiden. 
Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft 
ontvangen. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of 
overmacht. 
De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op. 

 
- 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. 

 
- 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. 
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3.10 BIJDRAGEREGELING (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 8) 
 

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

Verplichte activiteiten per klas Prijs 

Kleuteronderwijs 
 

 Culturele uitstap 
 

 Schoolreis 
 

 Muzisch project 
 

 Sportdag 

Totaal voor het schooljaar 2018-2019 
= max. € 45/kleuter 

 
 
€ 5 
 
€ 18 
 
€ 5 

 
€ 5 
 
 

Lager onderwijs 

 Toneel 
 

 Sportdag 
 

 Schoolreis 
 

 Project muzische vorming 

Totaal voor het schooljar 2018-2019 
= max. € 85/lager schoolkind 

 

€ 5 

€ 7 
 

€ 25 
 

€ 17 

 

Niet verplicht aanbod per klas Prijs 

Middagtoezicht 
 
 
 
 
Tijdschriften 
 

Eerste trimester  
€ 25 
Tweede en derde 
€ 20 
 
Wordt bij het begin 
van het schooljaar 
meegedeeld. 

 

Meerdaagse uitstappen 
Max. € 435 per kind voor volledige duur 
lager onderwijs  

Prijs 
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3.10.1 Wijze van betaling 

 

Ouders krijgen maandelijks een schoolrekening.  We verwachten dat de rekening met het 
aangehecht overschrijvingsformulier of met vermelding van de gestructureerde mededeling 
wordt betaald.  
Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de 
schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige 
rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te 
splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we 
jullie beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, 
blijven beide ouders elk het volledige restbedrag verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze 
met elkaar gemaakt hebben. 
 

3.10.2 Bij wie kan je terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden 
 
Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact 
opnemen met de directie. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een 
aangepaste betalingswijze. We verzekeren een discrete behandeling van je vraag.  
 
Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat 
er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de 
school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar 
een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een 
dwingende herinneringsbrief (aangetekende ingebrekestelling). Vanaf dat moment kunnen 
we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag. 
 
Wanneer je laattijdig hebt afgezegd voor een schoolactiviteit of als je kind op dat moment 
afwezig is, zullen we het deel van de kosten terugbetalen dat nog te recupereren is. Kosten 
die we al gemaakt hadden, kunnen we opnemen in de schoolrekening. 
 

3.11 GELDELIJKE EN NIET- GELDELIJKE ONDERSTEUNING (zie infobrochure 
onderwijsregelgeving punt 9) 
 

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

3.12 VRIJWILLIGERS 
 

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

Organisatie 
 
VZW Katholiek onderwijs Holsbeek Klein Langeveld 30 3220 Holsbeek 
Maatschappelijk doel: onderwijs  
 

De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke 
aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de 
organisatie en de vrijwilliger. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij KBC 
Verzekeringen Kantoor Hendrickx, Leuvensebaan 141, 3220 Holsbeek. (polisnummer 
288320737) 
 De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat.   
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Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien. 
 
Een vrijwilliger gaat discreet om met de geheimen die hem/ haar zijn toevertrouwd. 
 
 

3.13 WELZIJNSBELEID 
 

3.13.1 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.  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. 
 
 
Afhalen van de kinderen 
Vestiging Nieuwrode 
’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. 
Vestiging Holsbeek: 
’s Middags verlaten de kleuters de school onder toezicht van de leerkracht.  De ouders 
wachten onder de luifel. 
Kinderen die om 12 uur niet tijdig afgehaald worden, gaan naar de eetzaal.  Daar kunnen de 
ouders hun kind komen ophalen.   
Kleuters die na schooltijd om 16 uur ( vrijdag om 15.15 uur en woensdag om 12.15 uur ) 
NIET afgehaald zijn, gaan naar de opvang. 
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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. 
 

3.13.2  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, 
ondertekend door de dokter.  
 
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. 
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3. Een zieke leerling/kleuter opvangen en zo nodig doorverwijzen 
Wanneer leerlingen/kleuters 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/kleuters gegeven worden.   
De leerling/kleuter 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/kleuters 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.  
 
3.13.3  ONGEVALLEN EN 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. 
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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.  

 
ROOKVERBOD 
 
Er geldt een permanent rookverbod op school. Het is dus verboden te roken in zowel 
gesloten ruimten van de school als in open lucht op de schoolterreinen. Als iemand het 
rookverbod overtreedt, kunnen we een sanctie opleggen volgens het orde- en 
tuchtreglement. Als je vindt dat het rookverbod op onze school ernstig met de voeten wordt 
getreden, kan je terecht bij de directeur. 
Ook verdampers zoals de elektronische sigaret, heatstick en de shisha-pen vallen onder het 
rookverbod, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten. 
Er is ook een rookverbod tijdens de extra-murosactiviteiten. 
 

3.14 AFSPRAKEN EN LEEFREGELS 
 

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. 
 
VERDRAAGZAAMHEID: 
Verdraagzaamheid is iets waaraan we vanuit maatschappelijk oogpunt met z’n allen aan 
moeten werken. Een positieve aanpak is hierbij van uiterst belang.  
Open communicatie tussen verschillende partners kan de gedeelde verantwoordelijkheid 
versterken. Binnen de schoolcontext spreken we van open communicatie tussen directie, 
zorgcoördinator, CLB, ouders en de leerlingen zelf.  
“Klikken” heeft een negatieve bijklank. Toch trachten we de kinderen duidelijk te maken dat 
het melden van pesten of grensoverschrijdend gedrag niets te maken heeft met klikken. Ook 
dit maakt deel uit van een gedeelde verantwoordelijkheid. De leerlingen weten bovendien dat 
er vertrouwenspersonen zijn op school waarbij ze terecht kunnen om problemen van allerlei 
aard te bespreken: klasleerkracht – zorgcoördinator – directie. 
 
Straffen en belonen  
Grenzen heeft elke leerling nodig om zich te ontwikkelen en om te leren wat gewenst en 
ongewenst gedrag is. Grenzen moeten duidelijk gesteld en consequent bewaakt worden.  
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Er bestaan een hoop geschreven en ongeschreven regels. Met deze diversiteit aan regels en 
afspraken moeten leerlingen leren omgaan. 
Om probleemgedrag te doorbreken maken we gebruik van een combinatie van verantwoorde 
vorm van straffen en het aanmoedigen van gewenst gedrag. 
Op school betrachten we in de eerste plaats zoveel mogelijk te belonen en gewenst gedrag 
te stimuleren. Een goede straf kan ongewenst gedrag afleren of fouten herstellen. Het helpt 
de leerling aan motivatie om zich medeverantwoordelijk te stellen voor zijn eigen gedrag. 
We proberen te bereiken dat in onze school pesten en agressie door iedereen als verkeerd 
worden beschouwd. Bij aanvang van het nieuwe schooljaar worden er klas-, schoolafspraken 
en speelplaatsregels opgemaakt en neergeschreven 
 
Verschil pesten en plagen 
In Vlaamse scholen wordt gemiddeld één kind op vijf gepest. Bijna één kind op twintig heeft 
er dagelijks mee te maken. Pesten op school blijft een hardnekkig probleem. Als ouder kan 
je dit niet alleen oplossen. Ouders en school kunnen best samenwerken. 
Het woord pesten wordt echter nogal snel in de mond genomen. Het is belangrijk dat 
kinderen leren dat er een verschil bestaat tussen pesten en plagen. We willen hierbij graag 
de twee termen definiëren. 
Pesten: 
We spreken over pesten als één of meerdere kinderen een ander kind meer dan eens en 
gedurende een langere periode geestelijk of lichamelijk geweld aandoet, met de bedoeling 
de andere te kwetsen. Bij pesten is er sprake van een machtsonevenwicht: de ene is altijd 
winnaar, de andere altijd verliezer. 
Plagen: 
Plagen is van korte duur, het is onschuldig, het gebeurt spontaan en is speels. Kinderen die 
elkaar plagen doen dat vaak om de beurt. Nu eens plaagt de één dan weer de andere. Als 
kinderen aangeven dat het niet leuk meer is, dan houdt het plagen op. Af en toe geplaagd 
worden, daar moet je kind tegen kunnen. Bij plagen blijft je kind opgenomen in de groep. 
 
respectvol omgaan met elkaar 
Indien dit niet wordt nagekomen, treden volgende afspraken in werking: 

- Kwetsende uitspraken  - Op de speelplaats: time-out (zandloper)   
- excuses aanbieden en/of Sorry-kaart 
invullen 
- Of gebruik maken conflictenblad  
 

- Opzettelijk duwen / stampen  
- Spuwen / krabben  
- Herhaaldelijk formuleren van kwetsende 
uitspraken  

gebruik maken conflictenblad EN fout 
neerschrijven in agenda en thuis laten 
ondertekenen  
EN Het goed maken met de persoon in 
kwestie (o.a. sorrykaart) 
 

- Herhaaldelijk duwen / stampen / krabben  
- Onbeleefdheid t.o.v. leerkrachten  

- Tekst schrijven met spijtbetuiging naar 
leerkracht toe / sorry-kaart EN fout 
neerschrijven in agenda en thuis laten 
ondertekenen  
 

- Woedeaanvallen  - Time-out  
- conflictblad 
- gesprek voeren rond gevoelens,  
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- Foutieve beïnvloeding van elkaar 
(opstoken,…)  
- Ernstige ruzie of conflict 

- Time-out (zandloper)  
- conflictenblad 
- gesprek met leerkracht / 
zorgcoördinator/directie  
 

 
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. Voor kleuters zijn gympjes voldoende. 
 
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  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/kleuters brengen geen materiaal van thuis mee, indien ze dit toch doen 
zijn ze zelf verantwoordelijk voor het materiaal (met uitzondering op vraag van de leerkracht) 
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 alle gesloten ruimten op school geldt er een algemeen rookverbod voor iedereen. In open 
lucht geldt op de schoolterreinen een rookverbod tussen  6.30 u. ’s morgens en 18.30 u. ’s 
avonds. Tijdens extra-murosactiviteiten is het elke dag verboden te roken tussen 6.30 u. ’s 
morgens en 18.30 u. ’s avonds. 
 
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 uw kind wordt nagekeken op hoofdluis. Wanneer er luizen 
of neten worden gedetecteerd wordt hiermee discreet omgegaan en wordt dit gesignaleerd 
aan de ouders. 
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Stappenplan luizen VBS Klim-Op 

 

Stap 1: oprichten kriebelteam 

Bij aanvang van het schooljaar wordt er een kriebelteam opgericht. Dit kriebelteam bestaat 

uit enkele ouders (of grootouders) die zich engageren om tijdens dat schooljaar de controles 

op school uit te voeren. De ouders (of grootouders) die in het kriebelteam stappen, zijn 

bereid om zich aan de vooraf ondertekende code te houden. Deze code omvat de deontologie 

van het kriebelteam. Mensen die zich niet aan de code houden worden onmiddellijk uit het 

team geschrapt. 

 

 

Stap 2: de controles 

Elke eerste schooldag na de vakantie worden alle kinderen op school, in de eigen klas en één 

voor één gecontroleerd op luizen en/of neten door het kriebelteam. Kinderen met lange of 

halflange haren zorgen op de dag van de controle zelf (=van thuis meegebracht) voor een 

borstel en haarrekkertjes die kunnen gebruikt worden na controle van de haren. Deze moeten 

verpakt worden in een plastiek zakje dat goed kan worden afgesloten en waar de naam van 

het kind op vermeld staat. 

 

 

Stap 3: melding luizen 

Indien er luizen of neten worden gevonden, wordt dit door de leden van het kriebelteam in 

het logboek genoteerd. Dit logboek blijft ten allen tijde op de school en bevat strikt 

vertrouwelijke informatie. Het logboek is steeds in bewaring bij de directie of de 

zorgcoördinator. 

Vervolgens wordt er een brief opgemaakt voor de ouders om melding te maken van de 

aanwezigheid van luizen en/of neten. Kinderen bij wie neten en/of luizen werden gevonden 

krijgen een persoonlijk schrijven. In deze brief staat tevens bijkomende informatie over hoe 

de luizen te bestrijden. Ouders kunnen op vraag ook bijkomende informatie bekomen op 

school m.b.t. de behandelingsmethoden. 

Tevens wordt de hele klas via mail op de hoogte gesteld dat er luizen en/of neten opgemerkt 

zijn. Ouders dienen in de komende periode thuis de haren regelmatig te controleren. 

 

 

Stap 4: de behandeling 

Haren en hoofdhuid worden thuis behandeld. De gebruikte methode/producten worden 

genoteerd op het behandelingsplan dat de school meegaf. De ouders zijn niet alleen 

verantwoordelijk voor de behandeling van hun kind, maar ook voor het reinigen van kleding, 

beddengoed, knuffels,… en eventueel ook het behandelen van andere huisgenoten.  

 

 

Stap 5: Hercontrole 

Enkele dagen na de behandeling thuis, gebeurt er thuis een nieuwe controle en dient de 

behandeling desgevallend herhaald te worden. Controle om de 2 à 3 dagen is in het begin 

noodzakelijk. Nadien kan wekelijks of om de twee weken worden gecontroleerd. 

Kinderen met luizen en/of neten worden op school nog eens extra nagekeken één week na de 

vaststelling van neten/luizen door de zorgcoördinator, de directie of de leerkracht van de 

klas. 
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Indien de school het nodig acht, kan er op elk moment een extra controle door het 

luizenteam, één van de juffen of het CLB plaatsvinden. 

 

Stap 6: aanhoudend probleem 

Wanneer bij eenzelfde familie het luizenprobleem herhaaldelijk niet opgelost raakt, wordt 

het CLB ingeschakeld door de school daar luizen en neten onder de besmettelijke ziekten 

vallen en de kinderen strikt genomen niet naar school mogen komen vooraleer het 

besmettingsgevaar geweken is. 

Tussenkomst van het CLB betekent dat er samen met de mensen van het CLB wordt gekeken 

welke behandelingen reeds werden uitgevoerd, wanneer en wat het resultaat was (kan o.b.v. 

behandelingsplan) en welke maatregelen er kunnen genomen worden om het probleem in de 

toekomst te vermijden. Het CLB treedt op als hulpverlener en niet als controleorgaan. Er 

wordt samen gezocht naar een goede aanpak, met positieve resultaten.  

 

 

Stap 7: meldingsplicht 

Indien een ouder bij zijn/haar kind luizen vaststelt, is deze verplicht dit te melden aan de 

school. De melding gebeurt in het kader van meldingsplicht aan de school/het CLB bij 

besmettelijke ziekten. 

  

 
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 
badmutsen, worden degelijk getekend. Voor elke vakantie wordt het gympak mee naar huis 
genomen voor een wasbeurt.   
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3.15 LEERLINGENEVALUATIE 
 
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. 
 
 
 

3.16 LEERLINGENBEGELEIDING 
 

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… 
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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.   
 
 

3.17 REVALIDATIE / LOGOPEDIE TIJDENS DE LESTIJDEN 
 
Er zijn twee situaties waardoor een kind afwezig kan zijn omwille van revalidatie tijdens de 
lestijden: 

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

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

minuten per week, verplaatsingen inbegrepen). 

Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind revalidatie te laten volgen 
tijdens de lestijden. Deze regeling is alleen van toepassing voor een leerplichtige leerling. 
Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie na ziekte of ongeval toe te staan, moet 
de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat: 
 

 een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet 

plaatsvinden; 

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

revalidatie blijkt; 

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

motiveert waarom de revalidatie tijdens de lestijden vereist is; 

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

vermeld in het medisch attest, niet kan overschrijden. 

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie als behandeling van een stoornis die is 
vastgelegd in een officiële diagnose (bv. dyslexie of dyscalculie) toe te staan, moet de school 
over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat: 
 

 een bewijs van de diagnose of (wegens de privacy) een verklaring van het CLB dat het 

een stoornis betreft die is vastgelegd in een officiële diagnose; 

 
 

 een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet 

plaatsvinden; 

 een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders. Dat advies 

moet motiveren waarom de problematiek van de leerling van die aard is dat het wettelijk 

voorziene zorgbeleid van een school daarop geen antwoord kan geven en dat de 

revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als schoolgebonden aanbod; 
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 een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de 

manier waarop de revalidatie het onderwijs voor de leerling in kwestie zal aanvullen en de 

manier waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt 

op het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag aan de directie van de school en 

van het CLB, met inachtneming van de privacywetgeving waaraan hij onderworpen is; 

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

rekening houdend met het evaluatieverslag van de revalidatieverstrekker. 

De directeur van de school neemt, op basis van de verzamelde documenten, de uiteindelijke 
beslissing of de revalidatie tijdens de lestijden kan plaatsvinden of niet. Deze beslissing 
wordt door de school aan de ouders meegedeeld. 
 

3.18 PRIVACY 
 
3.18.1 Welke informatie houden we over je bij? 
 
Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We verzamelen 
doorheen de schoolloopbaan van je kind heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving. We 
vragen alleen gegevens van je kind op als dat nodig is voor de leerlingenadministratie en –
begeleiding. Bij sommige aspecten van de leerlingbegeleiding hebben we je uitdrukkelijke 
toestemming nodig.  
De gegevens van je kind verwerken we hierbij met Broekx en Questi. We maken met de 
softwareleveranciers afspraken over het gebruik van die gegevens. De leveranciers mogen 
de gegevens niet gebruiken voor eigen commerciële doeleinden.  
De gegevens van je kind worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien er op toe 
dat niet iedereen zomaar toegang heeft tot die gegevens. De toegang is beperkt tot de 
personen die betrokken zijn bij de begeleiding van je kind, zoals de klassenraad, het CLB en 
de ondersteuner.  
Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over 
de gezondheidstoestand van je kind verwerken, maar dat gebeurt enkel met je schriftelijke 
toestemming. Je kan je toestemming altijd intrekken. 
Als je vragen hebt over de privacy rechten van je kind, kan je contact opnemen met de 
directie. 
 
3.18.2 Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering 
 
 
Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school 
onder de volgende voorwaarden: de gegevens hebben enkel betrekking op de 
leerlingspecifieke onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de 
persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft. Als ouder kan je deze gegevens – op 
je verzoek - inzien. Je kan je tegen de overdracht van deze gegevens verzetten, voor zover 
de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt. Je brengt de directeur binnen de tien 
kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.  
Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen 
scholen overdraagbaar. We zijn decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag 
of een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs aan de nieuwe school door 
te geven. 
 
3.18.3 Publicatie van beeld- of geluidsopnames (foto’s, filmpjes …) 
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We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website, in de 
schoolkrant en dergelijke. Met die opnames willen we geïnteresseerden op school en 
daarbuiten op een leuke wijze informeren over onze activiteiten. De personen die de 
opnames maken, zullen dat steeds doen met respect voor wie op die beelden staat. We 
letten erop dat de opnames niet aanstootgevend zijn.  
Bij het begin van het schooljaar vragen we jou als ouder om toestemming voor het maken en 
publiceren van deze beeldopnamen. Ook al heb je toestemming gegeven, je kan altijd je 
toestemming nog intrekken.  
We wijzen erop dat deze regels ook voor je kind gelden. Volgens de privacyregelgeving mag 
je beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of 
andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke 
toestemming hebt van alle betrokkenen. 
Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben 
gekregen, bv. de schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken. 
 
3.18.4 Recht op inzage, toelichting en kopie 
 
Je kan als ouder ook zelf gegevens opvragen die we over je kind bewaren. Je kan inzage 
krijgen in en uitleg bij die gegevens. Ook kan je een (digitale) kopie ervan vragen. Dat kan 
door schriftelijk contact op te nemen met de directeur. We kunnen geen gegevens 
doorgeven die betrekking hebben op anderen, zoals medeleerlingen.  
 
3.18.5 Bewakingscamera’s 
 
Wij kunnen gebruik maken van bewakingscamera’s. De plaatsen die onder camerabewaking 
staan worden duidelijk aangeduid met een pictogram. Iedereen die gefilmd werd, mag 
vragen om die beelden te zien, maar dat kan enkel bij een grondige reden. 
 
 

3.19 PARTICIPATIE 
 
3.19.1 Schoolraad 

 
 
Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, 
personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden 
evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij 
wordt samengesteld voor een periode van vier jaar. 
De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden 
kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.  
 
In onze school worden de leden van de ouder- en personeelsgeleding door middel van 
rechtstreekse verkiezingen aangeduid. De leden van de lokale gemeenschap worden 
vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen. 
 
 
3.19.2 Ouderraad 
 
De oprichting van een ouderraad is verplicht wanneer ten minste tien procent van de ouders 
erom vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie ouders betreft. De ouderraad heeft 
een informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur. 
De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden 
kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.  
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3.20 KLACHTENREGELING 
 
 
Wanneer je ontevreden bent met beslissingen, handelingen of gedragingen van ons 
schoolbestuur of zijn personeelsleden, of met het ontbreken van bepaalde beslissingen of 
handelingen, dan kan je contact opnemen met de directeur/voorzitter schoolbestuur. 
Samen met jou zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, kunnen 
we in onderling overleg een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om via 
bemiddeling tot een oplossing te komen. 
 
Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor jou volstaat, dan kan je je 
klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Deze commissie is door 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangesteld om klachten van leerlingen en ouders over 
gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van 
beslissingen van/door hun schoolbestuur, formeel te behandelen. Voor het indienen van een 
klacht moet je een brief sturen naar het secretariaat van de Klachtencommissie. Het 
correspondentieadres is: 
Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 
t.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie 
Guimardstraat 1 
1040 Brussel 
Je klacht kan tevens worden ingediend per e-mail via of via het daartoe voorziene 
contactformulier op de website van de Klachtencommissie. 
De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dat wil 
zeggen als ze aan de volgende voorwaarden voldoet: 
De klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan 6 maanden geleden hebben 
plaatsgevonden. We rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop de klacht betrekking 
heeft. 
De klacht mag niet anoniem zijn. Omdat de Klachtencommissie een klacht steeds 
onbevooroordeeld en objectief behandelt, betrekt ze alle partijen, dus ook het schoolbestuur. 
De klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de Klachtencommissie al heeft behandeld. 
De klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. De ouders moeten hun klacht 
ten minste hebben besproken met de contactpersoon die hierboven staat vermeld én het 
schoolbestuur de kans hebben gegeven om zelf op de klacht in te gaan.  
 
 

 De klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De volgende 

zaken vallen niet onder haar bevoegdheid: 

o klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure (bv. 

die betrekking hebben over een misdrijf); 

o klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op de 

geldende decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen; 

o klachten die uitsluitend betrekking hebben op de door het schoolbestuur al dan niet 

genomen maatregelen in het kader van zijn ontslag-, evaluatie-, of tuchtbevoegdheid 

t.a.v. personeelsleden; 

o klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie bestaat (bv. 

over inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, een 

evaluatiebeslissing …). 

mailto:klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen
http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/
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Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk 
reglement. 
De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een 
advies bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De uitkomst van deze 
klachtenregeling heeft dan ook geen juridisch effect. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds 
bij het schoolbestuur. Tegen een advies van de Klachtencommissie kan niet in beroep 
worden gegaan. 
Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en sereniteit. 
 
 

3.21 INFOBROCHURE ONDERWIJREGELGEVING 
 
De school stelt jou als ouder bij inschrijving in kennis van de ‘infobrochure 
onderwijsregelgeving’. Dat document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met 
betrekking tot de items die opgenomen zijn in dit schoolreglement. 
Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar op de website van de school. 
De inhoud van de infobundel kan te allen tijde gewijzigd worden zonder je instemming. Bij 
elke wijziging van de inhoud van de bundel, verwittigt de school jou via mail. 
Op jouw verzoek ontvang je een papieren versie van het document. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/
http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/
https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/MLER_2016_002_B02_2016_03_15_Infobrochure%20onderwijsregelgeving
https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/MLER_2016_002_B02_2016_03_15_Infobrochure%20onderwijsregelgeving
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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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4. BIJLAGEN 

 

Bijlage 1 Organogram, gegevens van personen (2 blz.) 
Bijlage 2 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 2018-2019 

 

 

 

Onderwijzend personeel: Holsbeek 

Dorp (HD) 

Onderwijzend personeel:  

Nieuwrode (NR) 

Administratief personeel 

Holsbeek / Nieuwrode 

Lore Vandenbosch 

(op donderdag) 

(2,5- jarigen) 

Katleen De Keyser  

eerste kleutergroep 

(2,5- + 3- jarigen) 

An Van Even 

Administratie 

 

Leen Jacobs 

(3- jarigen) 

Nathalie Lindekens  

tweede kleutergroep 

(4- + 5- jarigen) 

Dieter Van Hove 

ICT 

  

Deborah Vancayseele 

(4- jarigen) 

Vanessa Van Hove /  

Laurien De Winter 

eerste graad  

(6- + 7- jarigen) 

 

Nathalie Van Loock 

(5- jarigen) 

Veerle Van Eijgen 

tweede graad  

(8- + 9- jarigen)  

 

Lucia D’Hoker 

Zorg kleuter 

Steffi Vrancken 

 derde graad 

(10- + 11- jarigen) 

 

 An Van Emelen /  

Kirstin De Laet 

Zorg kleuter en lager 

 

Kleuterturnen Kleuterturnen  

Mia Van Eyken / Thijs Van Werde Natasja Bamps  

 

  LO LS  

 Natasja Bamps  

Sport : Lager onderwijs 

Zwemmen lager onderwijs 

 

Kinderverzorgster  

 

Kinderverzorgster  

 

Arbeidspersoneel 

Jasmien Mertens   

Pedagogische omkadering Pedagogische omkadering CLB 

An Van Emelen /  

Kirstin De Laet (zorgcoördinator) 

 

An Van Emelen /  

Kirstin De Laet 

(zorgcoördinator) 

Heidi Baeten 

Marijke Pauwels 

Dr. L. Hoebanx 

   

Inrichtende macht = vzw Katholiek Onderwijs Holsbeek 

Klein Langeveld 30 

3220  HOLSBEEK 

Voorzitter: Dhr. L Hertogs 

 

 Directie: Kim Geens 
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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 2018-2019 
 

 

Opendeurdag te Nieuwrode: woensdag 29 augustus 2018 van 18u tot 20u 

 

Opendeurdag te Holsbeek: woensdag 29 augustus 2018 van 18u tot 20u 

 

 

Begin van het schooljaar: 

 

 maandag 3 september 2018: start nieuwe schooljaar 

 dinsdag 4 september om 19u: infoavond VBS Klim-Op Holsbeek  

 dinsdag 4 september om 19u30: infoavond lagere school VBS Klim-Op Nieuwrode 

 donderdag 6 september om 19u: infoavond kleuterschool VBS Klim-Op Nieuwrode 

 

Vrije dagen van het eerste trimester: 

 

 woensdag 10 oktober 2018 ( pedagogische studiedag ) 

 zaterdag 27 oktober 2018 tot en met zondag 4 november 2018 ( herfstvakantie ) 

 vrijdag 30 november 2018 ( facultatieve verlofdag ) 

 

Activiteiten van het eerste trimester: 

 

 woensdag 26 september 2018: scholenveldloop lagere school 

 van maandag 15 oktober 2018 tot en met vrijdag 19 oktober 2018: bosklassen lagere school 

 woensdag 14 november 2018: grootouderfeest Nieuwrode 

 woensdag 21 november 2018: grootouderfeest Holsbeek 

 zaterdag 15 december 2018: kerstmarkt 

 

Kerstvakantie: 

 

 zaterdag 22 december 2018 tot en met zondag 6 januari 2019 

 

Vrije dagen van het tweede trimester: 

 

 woensdag 16 januari 2019 ( pedagogische studiedag ) 

 maandag 4 februari 2019 ( facultatieve verlofdag ) 

 zaterdag 2 maart 2019  tot en met zondag 10 maart 2019 ( krokusvakantie ) 

 

Activiteiten van het tweede trimester: 

 

 donderdag 10 januari 2019: start inschrijvingen broers en zussen geboortejaar 2017 

 zaterdag 23 februari 2019: pastabuffet Nieuwrode 

 donderdag 28 februari 2019: schoolfotograaf Holsbeek 

 vrijdag 1 maart 2019: schoolfotograaf Nieuwrode 

 zaterdag 16 maart 2019: start algemene inschrijvingsperiode geboortejaar 2017: van 10u tot 12u 
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Paasvakantie: 

 

 van zaterdag 6 april 2019  tot en met zondag 21 april 2019 ( paasvakantie ) 

 maandag 22 april 2019 ( paasmaandag ) 

 

 

Vrije dagen van het derde trimester: 

 

 woensdag 1 mei 2019 ( Dag van de Arbeid ) 

 woensdag 15 mei 2019 ( pedagogische studiedag ) 

 donderdag 30 mei 2019 ( Hemelvaart ) 

 vrijdag 31 mei 2019 ( brugdag) 

 maandag 10 juni 2019 ( Pinkstermaandag )  

 

Activiteiten van het derde trimester: 

 

 zondag 12 mei 2019: ontbijt aan huis Nieuwrode 

 zaterdag 18 mei 2019: schoolfeest Nieuwrode 

 zaterdag 15 juni 2019: schoolfeest Holsbeek 

 

 

 

De zomervakantie vangt aan op zaterdag 29 juni 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


