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Inleiding
Dit schoolreglement geeft de wettelijke bepalingen en schooleigen afspraken weer die wij in onze
school hanteren. Bij het ondertekenen van het inschrijvingsformulier verklaart u zich akkoord met de
volledige inhoud ervan, zo niet kan uw kind niet ingeschreven worden of blijven in onze school.
Het schoolreglement werd goedgekeurd door de personeelsvergadering, ouderraad en schoolraad.
Voor bijkomende informatie die buiten dit schoolreglement valt, verwijzen we naar onze website
www.sjca.be . Voor concrete contactgegevens van onze personeelsleden verwijzen we naar het
infoboekje dat we jaarlijks aan de ouders bezorgen en dat ook te verkrijgen is op ons secretariaat.

Algemeen Wettelijke bepalingen
De wettelijke bepalingen werden door de Vlaamse overheid vastgelegd en gelden voor alle scholen in
Vlaanderen. Deze wettelijke bepalingen zijn opgenomen en waar nodig geconcretiseerd voor onze
school in dit schoolreglement.
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Schoolstructuur en schoolorganisatie
Onze school:

Gesubsidieerde Vrije Basisschool Sint-Jozefscollege
Bekaflaan 65 - 3200 Aarschot
Tel. 016 55 11 34
Mail: secretariaat.basischool@sjca.be
Website: www.sjca.be

De directie:

Patrick Kuenen
Tel. 016 55 11 36
Mail: directie.basisschool@sjca.be

Personeel:

Namenlijst met contactgegevens zijn te vinden in het infoboekje
Deze lijst kan ook opgevraagd worden op het secretariaat

Organisator:

Aartsbisdom Mechelen - Brussel

Ons schoolbestuur:

VZW Arcadia
Herseltsesteenweg 4- 3200 Aarschot

Een organigram van onze schoolorganisatie en info over de indeling van de klassen vindt u op onze
website http://basisschool.sjca.be/onze-school/schoolorganisatie-1
Scholengemeenschap:

Onze basisschool maakt deel uit van scholengemeenschap
‘De Parel van het Hageland’ (roepnaam ‘De Parel’)

Andere scholen van de SG:

VBS Houwaart, VBS Ourodenberg, VBS Sancta Maria Aarschot
VBS Pastoor Dergent Gelrode, VBS Sjibke Betekom

Coördinerend directeur:

Julien Van der Auwera
p/a Pastoor Pitetlaan 26 - 3130 Betekom
codi@sgdeparel.be

Samenwerking en onderwijsdiensten
Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB)

Vrij CLB Aarschot
Hilde Boonants (directeur)
Bekaflaan 63 – 3200 Aarschot
Tel. 016 56 72 39
Mail: info@clb-aarschot.be

Voor je rechten en plichten bij het CLB: zie verder bij hoofdstuk ‘CLB’.
3

Ondersteuningsnetwerk

ONW Noord Brabant
Contactpersoon: Veerle Verheyden
Tel. 015 20 27 61
Mail: onw.noordbrabant@gmail.com

Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over de ondersteuning van je kind kan
je op onze school terecht bij Jessy Van Vaerenbergh (ONW) of één van onze zorgcoördinatoren.
Lokaal Overlegplatform (LOP) Aarschot

Contactpersoon: Arif Akgonul
Tel. 0499 77 11 66
Mail: arif.akgonul@ond.vlaanderen.be

Klachtencommissie

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Guimardstraat 1 - 1040 Brussel
Tel. 02 507 08 72
Mail: 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
Tel. 02 553 93 83
Mail: 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
Tel. 02 553 65 56
Mail: zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be

ONDERWIJS VLAANDEREN

http://onderwijs.vlaanderen.be/ouders

Via deze website heeft u steeds toegang tot de meest actuele onderwijsregelgeving. U vindt er ook
antwoorden op de vragen die u zou kunnen hebben i.v.m. onderwijs in Vlaanderen.
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Inschrijving
Toelatingsvoorwaarden
Een inschrijving kan pas gerealiseerd worden na instemming met het schoolreglement en het
pedagogisch project van de school. Het schoolreglement wordt schriftelijk of via elektronische drager
aangeboden en de ouders moeten er zich schriftelijk akkoord mee verklaren. Het schoolbestuur vraagt
of de ouders een papieren versie van het schoolreglement wensen te ontvangen.
Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind
bevestigt en de verwantschap aantoont (de ISI+-kaart, het trouwboekje, het geboortebewijs, een
identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een
reispas). De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school,
tenzij de ouders zich niet akkoord verklaren met een wijziging van het schoolreglement en in een
beperkt aantal andere gevallen (zie verder).
Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving opgenomen in het
inschrijvingsregister. Zij worden slechts éénmaal ingeschreven volgens chronologie.
Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, kan een kind
tijdens het schooljaar niet op twee plaatsen school lopen.
Naar de kleuterschool
Wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de kleuter opgenomen
in het stamboekregister. Vanaf de volgende instapdatum wordt de kleuter toegelaten in de school en
wordt hij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas. Kleuters zijn niet leerplichtig. Kleuters
vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn vanaf de volgende
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.
Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, wordt volgens de inschrijvingsprocedure
ingeschreven en in de school toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen.
In het gewoon onderwijs kan een leerling die 6 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar
nog één schooljaar tot het kleuteronderwijs toegelaten worden. In dit geval is de leerling onderworpen
aan de controle op de leerplicht. Na kennisneming van en toelichting bij het advies van de klassenraad
en van het CLB nemen de ouders daaromtrent een beslissing.
Voor leerplichtige leerlingen die nog geen kleuteronderwijs volgende , is enkel een advies van een
CLB vereist.
Naar de lagere school
In september van het jaar waarin het kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les
te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander
leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek. Voor leerplichtige
leerlingen in het basisonderwijs is de leerplicht voltijds.
De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. Om
gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren
(‘Aanwezigheden & afwezigheden’ en ‘Onderwijs aan huis en/of synchroon internetonderwijs).
Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn voor 1 januari
van het lopende schooljaar. Als hij nog niet de leeftijd van zeven jaar heeft bereikt of zal bereiken voor
1 januari van het lopende schooljaar, moet hij bovendien aan een van de volgende voorwaarden
voldoen:
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1° het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap
erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode gedurende ten
minste 250 halve dagen aanwezig zijn geweest;
2° toegelaten zijn door de klassenraad. De beslissing omtrent de toelating wordt aan de ouders
meegedeeld uiterlijk de tiende schooldag van september bij inschrijving vóór 1 september van het
lopende schooljaar, of, bij inschrijving vanaf 1 september, uiterlijk tien schooldagen na deze
inschrijving. In afwachting van deze mededeling is de leerling ingeschreven onder opschortende
voorwaarde. Bij overschrijding van de genoemde termijn is de leerling ingeschreven. De schriftelijke
mededeling aan de ouders van een negatieve beslissing bevat tevens de motivatie.
Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan in het lager onderwijs
toegelaten worden na advies van het CLB en na toelating door de klassenraad. De ouders nemen
daartoe de beslissing. Deze leerlingen zijn onderworpen aan de leerplicht.
Een leerling die het getuigschrift basisonderwijs behaald heeft, kan geen lager onderwijs meer volgen
tenzij na toelating door de klassenraad (het getuigschrift basisonderwijs kan slechts uitgereikt worden
aan leerlingen die vóór 1 januari van het lopende schooljaar al acht jaar geworden zijn).
In het gewoon lager onderwijs kan een leerling die 14 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende
schooljaar, toegelaten worden tot het lager onderwijs na gunstig advies van de klassenraad en een
advies van het CLB. Na kennisneming van en toelichting bij de adviezen van de klassenraad en van het
CLB nemen de ouders daaromtrent een beslissing.
Een leerling die 15 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan niet meer toegelaten
worden tot het lager onderwijs.
Weigeren/ontbinden en beëindigen van een inschrijving
Ouders hebben het recht om hun kind in te schrijven in de school en vestigingsplaats van hun keuze.
Toch kan de school een inschrijving van een leerling weigeren, ontbinden of beëindigen onder
volgende omstandigheden:
Weigeren
 Het schoolbestuur weigert leerlingen die niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoen.
 Het schoolbestuur weigert leerlingen die tijdens het schooljaar van school veranderen als deze
inschrijving tot doel heeft of er in de feiten toe leidt dat de betrokken leerling in dat schooljaar
afwisselend naar verschillende scholen zal gaan.
 Een schoolbestuur kan de inschrijving weigeren in een school waar de betrokken leerling het
lopende, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd verwijderd.
 Elk schoolbestuur moet per school, vestigingsplaats, niveau lager en kleuter een capaciteit
bepalen. Het schoolbestuur kan er voor kiezen om de capaciteit ook per leerjaar of geboortejaar
vast te leggen. Wanneer deze capaciteit overschreden wordt, moet het schoolbestuur de leerling
weigeren.
 Het schoolbestuur moet leerlingen weigeren als een bijkomende inschrijving na de start van de
inschrijvingen voor volgend schooljaar er toe zou leiden dat de capaciteit, voor dat volgend
schooljaar overschreden zou worden.
Ontbinden
De inschrijving van een leerling kan door het schoolbestuur ontbonden na een afweging van de
redelijkheid van de aanpassingen die moeten gebeuren voor een leerling met een verslag dat toegang
geeft tot het buitengewoon onderwijs.
Leerlingen die beschikken over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs
worden door een school voor gewoon onderwijs onder ontbindende voorwaarde ingeschreven. Dit
verslag maakt VERPLICHT deel uit van de informatie die ouders bij een vraag tot inschrijving aan de
school overmaken. Als na de inschrijving pas blijkt dat er een dergelijk verslag is, wordt de inschrijving
automatisch omgezet in een inschrijving onder ontbindende voorwaarde.
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Het ter beschikking stellen van het verslag door de ouders gaat samen met de verbintenis van de school
tot het organiseren van overleg met de ouders, de klassenraad en het CLB, over de aanpassingen die
nodig zijn om de leerling mee te nemen in een gemeenschappelijk curriculum of om de leerling
studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum.
Indien na het overleg de school de disproportionaliteit bevestigt van de aanpassingen die nodig zijn,
wordt de inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven
en uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de kennisgeving van de bevestiging van de
disproportionaliteit.
Wanneer tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor een leerling wijzigt en de
vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat voor de leerling een verslag dat toegang geeft
tot het buitengewoon onderwijs nodig is, organiseert de school een overleg met de klassenraad, de
ouders en het CLB en beslist op basis daarvan en nadat het verslag werd afgeleverd, om de leerling op
vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast
curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.
Beëindigen
Bij elke wijziging van het schoolreglement informeert het schoolbestuur de ouders schriftelijk of via
elektronische drager over die wijziging en geven de ouders opnieuw schriftelijk akkoord.
Indien de ouders zich met de wijziging niet akkoord verklaren, dan wordt aan de inschrijving van het
kind een einde gesteld op 31 augustus van het lopende schooljaar.
Voor concrete informatie over inschrijvingsperiodes, maximumcapaciteit en specifieke afspraken voor
onze school verwijzen we naar de actuele info op onze website http://basisschool.sjca.be/praktischeinfo/inschrijven-1
Organisatie van de leerlingengroepen
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. In onze school worden de leerlingengroepen een aantal keer
heringedeeld. We lichten het hoe en waarom hieronder toe.
Klasgroepen worden in regel om de 2 jaar herverdeeld worden, daarbij de pedagogische opdeling in
graden volgend, dus herverdeling van de groepen op einde K1 (jongste kleuters) + einde K3 (oudste
kleuters) + einde 2de leerjaar (1ste graad) + einde 4de leerjaar (2de graad).
Uitzondering 1: de verdeling in de instapklas (KV) wisselt regelmatig tijdens het schooljaar omwille van
de instroom van nieuwe leerlingen bij elke instapdag. Een definitieve verdeling in 2 groepen wordt
gemaakt eind juni. Het is volgens die verdeling dat de kleuters in de eerste kleuterklas zullen starten.
Uitzondering 2: als een overgang van 2 naar 3 of van 3 naar 4 klassen toevallig NIET samenvalt met een
voorziene herverdeling aan het eind van een graad, komt er een herverdeling extra. De kinderen
komen dan natuurlijk wel in een kleinere klasgroep terecht.
De belangrijkste redenen voor deze regelmatige herverdeling van de klasgroepen zijn:
- het bewaken van de heterogeniteit van de klasgroepen teneinde maximale ontwikkelkansen
te bieden aan élk kind;
- vlot kunnen inspelen op gewijzigde zorgnoden;
- het oefenen en bekwamen van de sociale vaardigheden van onze leerlingen;
- het vlotter kunnen doorbreken van de klasgrenzen, waarbij elk kind de anderen ook kent.
7

De herverdeling zal steeds gemaakt worden in overleg door alle leerkrachten van de graad waarin uw
kind zat. Om redenen van welbevinden zorgen we er daarbij voor dat niemand op een eilandje
terechtkomt maar dat er altijd minstens een ‘oud’ klasvriend(innet)je mee gaat.
Met het oog op interne kwaliteitszorg en –ontwikkeling worden klasgroepen willekeurig
doorgeschoven naar het volgende leerjaar (dus NIET in regel van A naar A of A naar B, B naar C,
enzovoort). Het laat ons o.a. toe om onze gemeenschappelijke verticale leerlijnen grondiger te
bewaken. Het houdt onze interne samenwerking ook ‘fris’ en daagt ons uit om ons teamwerk nog
verder te versterken en uit te diepen en – net zoals onze kinderen – te blijven leren van elkaar.
Het herverdelen van klassen wordt opgenomen door de huidige klastitularissen in overleg met de
vakleerkrachten, de collega’s van het voorgaande jaar en de directie. De nieuwe groepen worden in
de laatste week van juni bekend gemaakt aan de betrokken leerlingen en hun ouders.
Alle leerlingen en hun ouders worden in die laatste week van juni ook op de hoogte gesteld van de klas
waar de klasgroep naar toe zal gaan in het volgende schooljaar (uitgezonder 6de leerjaar).
Het herverdelen van klasgroepen en de doorschuif naar het volgende leerjaar wordt trouwens steeds
eind juni besproken met de leerlingen in de klas, teneinde hen met goesting en vertrouwen te richten
op de leerkansen in hun nieuwe klas na de zomervakantie! We hopen daarbij ook op de bijdrage van
hun ouders om deze positieve boodschap ook zo over te brengen aan hun kind(eren).

Schooluren en schooldagen
Hieronder vindt u de uurregeling voor de basisschool
07u00 – 08u00: kinderopvang Stekelbees
08u00 – 08u30: speeltijd
08u30 – 10u10: les
10u10 – 10u25: speeltijd
10u25 – 12u05: les
12u05 – 13u20: etenstijd & speeltijd
13u20 – 14u10: les
14u10 – 14u25: speeltijd
14u25 – 15u15: les
15u15 – 15u30: speeltijd
15u30 – 16u00: studie en kleuterspeeltijd
16u00 – 18u30: kinderopvang Stekelbees
OPMERKING: op woensdag eindigt de schooldag om 12u05.
We verwachten van alle ouders dat ze hun kind tijdig naar school brengen. Bij het begin van de
schooldag worden de kinderen onthaald en wordt de dagorde overlopen, er worden afspraken
gemaakt, enzovoort. Het is in het belang van uw kind dat het dat moment rustig en ten volle kan
meemaken om er een geslaagde schooldag van te kunnen maken.
Alle ouders krijgen in het begin van het schooljaar een infoboekje mee met onder andere de
schoolkalender waarop de schoolvrije dagen staan vermeld. Een actuele schoolkalender vindt u ook
op http://basisschool.sjca.be/schoolleven/jaarkalender-0
Actuele info (contactgegevens, tarieven, openingsdagen, …) over de buitenschoolse opvang door
Stekelbees vind u op onze website: http://basisschool.sjca.be/praktische-info/buitenschoolse-opvang
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Afwezigheden
De regelgeving op afwezigheden is van toepassing op leerplichtige kinderen in het gewoon
basisonderwijs. De regelgeving is ook van toepassing op leerlingen die, wegens verlengd
kleuterschoolbezoek, op zesjarige leeftijd nog in het kleuteronderwijs zitten. Zij zijn op basis van hun
leeftijd leerplichtig. Ook leerlingen die reeds op vijfjarige leeftijd zijn overgestapt naar het lager
onderwijs vallen onder de reglementering.
Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien
ze niet onderworpen zijn aan de leerplicht en dus niet steeds op school moeten aanwezig zijn.
Maar het is belangrijk dat kleuters regelmatig naar school komen. Kinderen die activiteiten missen,
lopen meer risico om te mislukken en raken minder goed geïntegreerd in de klasgroep.
De school moet het aantal dagen dat een kind ongewettigd afwezig is doorgeven aan de overheid.
Kleuters die onvoldoende dagen naar school komen kunnen hun studietoelage verliezen en ook de
toegang tot het eerste leerjaar is afhankelijk v/h aantal dagen dat het kind kleuteronderwijs volgde.
Indien een 5-jarige kleuter niet minstens 250 halve dagen naar school ging, kan immers de toegang tot
het 1ste leerjaar ontzegt worden.
Wij verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school is of dat u ons zo snel mogelijk verwittigt
(liefst voor 8u30) bij afwezigheid van uw kind.
Afwezigheden wegens ziekte
Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk
briefje kan slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Wij raden aan om
de briefjes te gebruiken die de school u aan het begin van elk schooljaar bezorgt. Vanaf de vijfde keer
is een medisch attest vereist!
Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is altijd een medisch attest vereist.
Dat attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een
tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo.
Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), moeten zoveel mogelijk buiten de
schooluren plaatsvinden.
Wanneer een bepaald chronisch ziektebeeld leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens
een doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine,...) kan na samenspraak tussen school en
CLB één medisch attest dat het ziektebeeld bevestigt volstaan. Wanneer een afwezigheid om deze
reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders.
Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig in volgende gevallen:
 het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze schrijft “dixit de patiënt”;
 het attest is geantedateerd of begin- en einddatum werden ogenschijnlijk vervalst;
 het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de leerling te maken heeft
zoals bv. de ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden, familiale redenen enz..
Dergelijke afwezigheden worden beschouwd als problematische afwezigheden en met een code B
(onwettig afwezig) geregistreerd. Medische attesten waarrond twijfel bestaat of die onaanvaardbaar
zijn, worden gesignaleerd aan de CLB-arts, die rekening houdend met de deontologische artsencode,
deze zaak verder kan opvolgen.
Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden
In volgende situaties kan een kind gewettigd afwezig zijn. De ouders moeten een document met
officieel karakter (1 - 5) of een verklaring (6) kunnen voorleggen ter staving van de afwezigheid.
Voor deze afwezigheden is geen voorafgaand akkoord van de directeur nodig. De ouders verwittigen
de school vooraf van dergelijke afwezigheden.
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het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van een persoon die onder hetzelfde
dak woont als de leerling of van een bloed- of aanverwant van de leerling.
→ Het betreft hier enkel de dag van de begrafenis zelf. Indien het bijwonen van de begrafenis een
afwezigheid van meer dan één dag vergt, bijv. omdat het een begrafenis in het buitenland betreft,
dan is voor die bijkomende dagen steeds een toestemming van de directie vereist;
het bijwonen van een familieraad;
de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld wanneer het kind in het kader van
een echtscheiding moet verschijnen voor de jeugdrechtbank);
het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg
(bijvoorbeeld opname in een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum);
de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (bijvoorbeeld door
staking van het openbaar vervoer, door overstroming,...);
het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende
levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling (anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke,
orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst).
het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging
als topsportbelofte (…) aan sportieve manifestaties. Deze afwezigheid kan maximaal 10 al dan niet
gespreide halve schooldagen per schooljaar bedragen. Het betreft hier niet het bijwonen van een
training, maar wel het kunnen deelnemen aan wedstrijden/tornooien of stages waarvoor de
leerling (als lid van een unisportfederatie) geselecteerd is. De unisportfederatie dient een
document af te leveren waaruit blijkt dat de leerling effectief geselecteerd is als topsportbelofte.
Dit document is geldig voor één schooljaar en dient eventueel elk schooljaar opnieuw verlengd te
worden.
Een afwezigheid ingevolge een preventieve schorsing, een tijdelijke of een definitieve uitsluiting.

Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is
In uitzonderlijke omstandigheden kan een afwezigheid toegestaan worden door de directie. De ouders
dienen vooraf schriftelijk een aanvraag in. De directeur beslist en tegen zijn beslissing kunnen de
ouders niet in beroep gaan.
Mogelijke redenen voor afwezigheid zijn:
 rouwperiode bij een overlijden
 actieve deelname in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging
aan culturele en/of sportieve manifestaties, andere dan de 10 halve schooldagen waarop
topsportbeloften recht hebben
 wekelijkse trainingen voor topsportbeloften
 time-out-projecten
 dagen van verplaatsing bij trekkende bevolking
 revalidatie
 persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden

Problematische afwezigheden
Alle afwezigheden die niet gewettigd kunnen worden zijn te beschouwen als problematische
afwezigheden. De school zal de ouders onmiddellijk contacteren bij elke problematische afwezigheid.
Van zodra het kind meer dan 5 halve schooldagen problematisch afwezig is, stelt de school samen met
het CLB een begeleidingsdossier op dat ter inzage is voor de verificateurs.
Concreet gaan wij op onze school op deze manier om met problematische afwezigheden:
 Bij elke niet-gewettigde afwezigheid zal de klasleerkracht de ouders verzoeken om alsnog een attest
ter staving van de afwezigheid in te leveren.
 Bij de 5de niet-gewettigde afwezigheid zal de klasleerkracht dit melden aan de ouders, directie en
het CLB.
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 Directie en CLB gaan een gesprek aan met de ouders om de oorzaak van het veelvuldig nietgewettigd afwezig zijn te onderzoeken en afspraken te maken om verdere problematische
afwezigheid te vermijden. U kan zich niet onttrekken aan deze begeleiding.
 Bij verdere niet-gewettigde afwezigheid wordt het CLB opnieuw verwittigd. Zij stellen een dossier
op en schakelen eventueel externe diensten (maatschappelijk werker, politie, …) in.
Het is beter te voorkomen dan te genezen. Bij problemen rond aanwezigheid kan u altijd bij ons
terecht. Samen zoeken we naar de meest geschikte aanpak.
We verwachten alleszins van de ouders dat ze bij afwezigheid van hun kind de school zo snel mogelijk
verwittigen. Ze zorgen ook voor de wettiging van de afwezigheid. Het bewijsje/briefje dient aan de
klasleerkracht bezorgd te worden op de dag dat de leerling terugkeert op school.

Onderwijs aan huis en internetonderwijs
Als je kind minstens vijf jaar is vóór 1 januari van het lopende schooljaar en afwezig is 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 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.

Revalidatie en logopedie
Leerlingen
In het gewoon basisonderwijs zijn er twee situaties te onderscheiden waarbij afwezigheden omwille
van revalidatie tijdens de lestijden kunnen plaatsvinden:
 revalidatie na ziekte of ongeval (max. 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen)
 behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose (Max. 150 minuten per
week, verplaatsingen inbegrepen)
Revalidatie tijdens de lestijden dient door de ouders aangevraagd te worden bij de directeur.
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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 v/d ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden.
 een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur v/d 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 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 motiveert waarom
de revalidatie tijdens de lestijden vereist is.
 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.
 een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet worden,.
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.

Kostenbijdrage (materialen, diensten, uitstappen, …)
Voor scholen van het gesubsidieerd basisonderwijs kan geen direct of indirect inschrijvingsgeld
gevraagd worden. Evenmin kunnen er bijdragen worden gevraagd voor materialen die gebruikt
worden om de eindtermen te realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven. Het Vlaams
Parlement heeft een lijst vastgelegd met materialen die kosteloos ter beschikking moeten worden
gesteld om de eindtermen te realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven.
Het gaat om bewegingsmateriaal, constructiemateriaal, handboeken, schriften, werkboeken,
werkblaadjes, fotokopieën, software, ICT- materiaal, informatiebronnen, kinderliteratuur,
knutselmateriaal, leer- en ontwikkelingsmateriaal, meetmateriaal, multimediamateriaal,
muziekinstrumenten, planningsmateriaal, schrijfgerief, tekengerief, atlas, globe, kaarten, kompas,
passer, tweetalige alfabetische woordenlijst en zakrekenmachine.
Kijk voor de lagere school ook op http://basisschool.sjca.be/schoolleven/schoolmateriaal
Het schoolbestuur kan wel een bijdrage vragen voor:
 Activiteiten of verplichte materialen die niet noodzakelijk zijn voor de eindtermen en
ontwikkelingsdoelen en waarvan de ouders het te besteden bedrag niet zelf kunnen bepalen.
 Voor deze categorie dient de school een scherpe maximumfactuur te respecteren.
 Voor het schooljaar 2019-2020 bedraagt het geïndexeerd plafond:
- voor kleuters € 45
- voor lagere schoolkinderen € 90
 Meerdaagse uitstappen. Voor deze categorie dient de school voor het schooljaar 2019-2020 een
maximumfactuur van € 440 per kind voor de volledige loopbaan lager onderwijs te respecteren.
Voor het kleuteronderwijs mag geen bijdrage gevraagd worden.
 Diensten die de school aanbiedt en die buiten de kosteloosheid en de maximumfacturen vallen.
Voor deze categorie worden de kosten opgenomen in een bijdrageregeling.
De bijdrageregeling wordt besproken in de schoolraad en wordt bij het begin van het schooljaar
meegedeeld aan de ouders. De kosten die aan de ouders worden doorgerekend moeten in verhouding
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zijn tot de geleverde prestatie. De bijdrageregeling voor het huidige schooljaar vindt u op
http://basisschool.sjca.be/schoolreglement/kostenbijdrage
De prijzen in het overzicht zijn richtprijzen, gebaseerd op recente offertes en/of prijzen van het vorige
schooljaar. De uiteindelijke prijs kan dus lichtjes variëren. De gestelde bedragen van de
maximumfactuur voor het verplichte aanbod zullen echter nooit overschreden worden.
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.
De ondertekening van dit schoolreglement geldt als principiële toestemming tot deelname van de
leerling aan alle ééndaagse schooluitstappen. Elke uitstap wordt vooraf ook nog aangekondigd via een
briefje of via de schoolagenda van uw kind. Als u als ouder de toestemming aan een specifieke
ééndaagse schooluitstap toch zou weigeren, dient u dat vooraf aan de school te melden. U kan de
deelname niet weigeren wanneer de extra-muros activiteit minder dan een volledige lesdag duurt.
Bij een meerdaagse schooluitstap vragen we de ouders om een afzonderlijke schriftelijke
toestemming. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan die activiteit. Leerlingen die niet
deelnemen dienen op school aanwezig te zijn. De school voorziet voor hen vervangende activiteiten.
De afrekening van de aan de school verschuldigde bedragen gebeurt altijd via de schoolrekening. Per
schooljaar spreiden we de kosten over 4 afrekeningen die u per overschrijving kan betalen.
Uitzonderingen op deze regel (bv. vrijblijvend contant geld meebrengen voor een liefdadigheidsactie)
worden vooraf steeds schriftelijk meegedeeld via agenda of brief.
Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kunt u contact opnemen met
de directie van de school om afspraken te maken over een aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren
een discrete behandeling van uw 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 actief stappen ondernemen om het verschuldigde bedrag alsnog
te innen, met als ultieme middel het inschakelen van een incassobureau.

Eerbied voor materiaal
De kinderen mogen alle leermaterialen van de school gratis gebruiken. Soms gaat er ook materiaal
mee naar huis. We verwachten van de kinderen en hun ouders dat ze zich engageren om zorgzaam om
te gaan met het schoolmateriaal. Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd
of veelvuldig verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal
aanrekenen aan de ouders.
Noteer de naam van uw kind op al zijn/haar persoonlijke spullen (brooddoos, drinkbus, kledij,…).
Gevonden voorwerpen worden verzameld in de inkomhal van het kleuterpaviljoen en in de gang aan
de keuken in het reftergebouw. U kan daar komen kijken of u de spullen van uw kind kan terugvinden.
Jaarlijks blijft er een hele berg verloren voorwerpen achter. Spijtig!

Oudercontacten en ouderlijk gezag
In september is er een klassikaal oudercontact voor alle ouders waarin de school- en klaswerking
wordt toegelicht. U krijgt er ook ruim de kans om uw vragen te stellen en/of belangrijke info over uw
kind mee te geven aan de titularis.
In de kleuterschool zijn er oudercontacten in januari en juni.
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In de lagere school zijn er oudercontacten in november, januari, april en juni. Voor het 6de leerjaar is
het laatste oudercontact gepland in mei, met het oog op studiekeuze en inschrijving in het secundair.
Een extra oudercontact is steeds mogelijk op vraag van ouders of leerkrachten.
Ook de zorgjuf, de godsdienstleerkracht en de turnleerkracht maken graag tijd vrij voor een gesprek.
Van ouders wordt verwacht dat ze naar het oudercontact komen en zeker als daar expliciet om
gevraagd wordt. In het belang van uw kind streven we naar een goede samenwerking en een vlotte
en open communicatie.
Gescheiden ouders worden samen uitgenodigd. We vinden het belangrijk dat beide ouders dezelfde
boodschap te horen krijgen en dat we zo nodig met beide ouders tot gedragen afspraken en
handelingsplannen kunnen komen.
Bij vragen of problemen kan u een afspraak maken met de klastitularis. De contactgegevens staan in
het infoboekje van de school. Voor dringende gevallen of een persoonlijke vraag kan u ook altijd op
school of bij de titularis terecht minstens een kwartier voor of na schooltijd.
Voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip
en extra aandacht bieden. 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.
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.

Zorg & Leerlingbegeleiding
Op Bekaf bieden we alle kinderen kansen om in een open en positieve sfeer hun talenten te
ontdekken en te ontplooien. Door doelgericht en gedifferentieerd te werken binnen een rijke
leeromgeving willen we hen brengen tot actief leren. Samen, in overleg, trachten we op een
realistische manier een kindvriendelijk klimaat te scheppen zodat iedereen zich mag thuis voelen op
Bekaf, want … écht leren begint pas als je goed in je vel zit!
Meer duiding bij deze visie vind je op http://basisschool.sjca.be/onze-school/zorg .
Onze school voert een doordacht en gedragen zorgbeleid. Dit houdt onder meer in dat we gericht de
evolutie van uw kind volgen. Dit doen we onder meer door het werken met een leerlingvolgsysteem.
Sommige kinderen hebben slechts op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding
terwijl andere kinderen doorlopend nood hebben aan individuele zorg.
Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kun je dit melden aan een zorgcoördinator of de
directie. Specifieke onderwijsbehoeften is een breed begrip. Het betekent dat je kind mee als gevolg
van een fysieke, verstandelijke of zintuiglijke beperking niet zomaar aan het gewone lesprogramma
kan deelnemen. De school kan ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in de
loop van het schooljaar. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je kind nodig heeft
en wat wij als school kunnen organiseren.
Wanneer we een zorgtraject opzetten, zullen we in overleg met u als ouder vastleggen hoe de
individuele begeleiding van uw kind zal georganiseerd worden. Daarbij zullen we aangeven wat u van
de school kan verwachten en wat wij van u als ouder verwachten. Wij verwachten dat u ingaat op onze
vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft.
Indien uw kind op uw eigen initiatief naschoolse hulp krijgt, meldt u dit best aan de klasleerkracht. Het
kan zinvol blijken om informatie uit te wisselen met de externe hulpverlener, teneinde op school nog
gerichter hulp op maat aan te kunnen bieden.
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Centrum Leerlingenbegeleiding (CLB)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding Aarschot
Bekaflaan 63, 3200 Aarschot
016 56 72 39
info@clb-aarschot.be
www.clbaarschot.be
Maandag tot Vrijdag - 8.30 tot 12 uur - 13.00 tot 16 uur
Dinsdag - 8.30 tot 12 uur - 16.00 tot 19 uur
Open tijdens schoolweken - herfstvakantie - krokusvakantie - 2 dagen in de kerstvakantie - in de
zomervakantie tot en met 14 juli en vanaf 16 aug.
Uw kind staat voor ons centraal.
Als CLB willen we, samen met de school, er voor zorgen dat elk kind of jongere optimale kansen krijgt
om ten volle te ontwikkelen op gebied van zijn leerproces, zijn studiekeuzes, zijn welbevinden en
gezondheid, met als doel later maximaal te kunnen deelnemen aan de maatschappij.
Hoe werken we?
Op het moment dat uw kind het moeilijker heeft , kan het CLB- team ingeschakeld worden.
Zowel ouders als schoolteam (leerkracht, zorgcoördinator, leerlingbegeleider of directeur) kan met
een vraag over een leerling bij ons terecht. Ook de leerling zelf kan ons een vraag stellen.
Vertrouwen, laagdrempeligheid, discretie, wederzijds respect en kwetsbaarheid, privacy,
onafhankelijkheid, prioriteit voor kwetsbare kinderen/jongeren, op maat, rekening houden met ieders
(draag)kracht, teamwerk, deskundig en professioneel werken, vinden wij belangrijk in onze relatie met
de leerling, de ouders, de school en andere hulpverleners.
Het CLB werkt nauw samen met de school maar is een onafhankelijke instantie. Onze dienstverlening
is volledig gratis. We werken met een multidisciplinair team van psychologen, maatschappelijk
werkers, verpleegkundigen, artsen en administratief medewerkers.
De CLB- medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim, de privacywetgeving, de sectorale
regelgeving, het decreet rechtspositie van de minderjarige. Bij de start van een begeleidingstraject
wordt de CLB- werking en de rechten van de leerling in de jeugdhulpverlening toegelicht.
De leerling en ouders worden steeds maximaal betrokken bij alle stappen van de begeleiding.
De CLB-medewerker noteert enkel de relevante gegevens die nodig zijn voor de begeleiding in het
multidisciplinair CLB- dossier. 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. Deze informatie kan je op het CLB bekomen.
Indien uw kind verandert van school zal het multidisciplinair CLB-dossier 10 dagen na de inschrijving
bezorgd worden aan het nieuw begeleidend CLB. Indien u dit niet wil, moet de leerling (+12 jaar) 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 CLBopdrachten (medische onderzoeken- leerplichtproblemen) worden in elk geval aan het nieuwe CLB
bezorgd. Hiertegen is geen verzet mogelijk.
Wat doen wij?
Het CLB biedt informatie over het onderwijslandschap, de arbeidsmarkt, studiemogelijkheden,
adressen van instanties zoals revalidatiecentra, logopedisten, studiebegeleiding, … . Kortom, je kan er
terecht voor alle informatie die te maken heeft met het schoolse gebeuren en de medische, sociale als
psychologische ontwikkeling van je kind.
Het CLB ondersteunt de school. Elke school heeft een CLB-medewerker die schoolnabij werkt en
samen met het zorgteam van de school de zorgvragen verkent en de schoolinterne zorg ondersteunt.
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Het CLB biedt vrijwillige hulpverlening. Indien er meer hulp nodig is, wordt er een begeleidingstraject
gestart. Dit gebeurt enkel als de leerling (ouder dan 12 jaar) of de ouders (leerling jonger dan 12 jaar)
akkoord zijn. De CLB-medewerker die de begeleiding opneemt, werkt nauw samen met de leerling, de
ouders, het zorgteam van de school en eventueel andere hulpverleners . Hij kan steeds beroep doen
op het multidisciplinair CLB-team.
Het CLB heeft ook een verplicht aanbod. Ouders en leerlingen zijn 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.
Als het kind of jongere vaak afwezig is van school, zal de CLB-medewerker een begeleidingstraject
opstarten en samen met de school proberen de jongere terug naar school toe te leiden om te
vermijden dat zijn schoolloopbaan in het gedrang komt.
Op vaste leeftijden wordt de leerling uitgenodigd voor een preventief medisch onderzoek. Dit heeft
als doel de groei en ontwikkeling van het kind te volgen en beginnende afwijkingen op te sporen. Zowel
vooraf als na het medisch onderzoek worden de ouders en leerling geïnformeerd. Ouders en leerlingen
vanaf 12 jaar kunnen zich verzetten tegen het uitvoeren van deze medische onderzoeken door de CLBarts. Je kan daarvoor schriftelijk verzet aantekenen bij de directeur van het CLB. Dat doe je door middel
van een aangetekende brief. Het CLB bezorgt je de informatie zodat het onderzoek bij een andere arts
kan gebeuren. Het CLB biedt gratis de aanbevolen vaccinaties aan. Wij houden gedurende de hele
schoolloopbaan toezicht op de vaccinatiestatus en registreren de vaccinatiedata.
Als er bij een leerling of een personeelslid van een school een besmettelijke ziekte wordt vastgesteld
wordt het CLB ingeschakeld om indien nodig maatregelen te nemen om verdere uitbreiding van
besmetting te voorkomen.
Onze werking wordt bekend gemaakt via een folder voor ouders (basisonderwijs) of flyers voor
leerlingen (secundaire onderwijs) . Deze kunnen op het secretariaat van de school bekomen worden
of via de website www.clbaarschot.be . Bijkomende informatie vind je ook op www.vclb-koepel.be
Inzage en toelichting leerlingengegevens
Ouders hebben recht op inzage in en recht op toelichting bij de gegevens die op hun kind betrekking
hebben, waaronder de evaluatiegegevens die worden verzameld door de school. Ouders die na de
toelichting een kopie willen van de leerlingengegevens, hebben kopierecht. De school neemt de kost
van de kopieën voor haar rekening. Iedere kopie dient persoonlijk en vertrouwelijk behandeld te
worden en mag niet verspreid worden noch publiek worden gemaakt en mag enkel gebruikt worden
in functie van de onderwijsloopbaan van de leerling.
Als bepaalde gegevens ook een derde betreffen en volledige inzage in de gegevens door ouders
afbreuk zou doen aan het recht van de derde op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer, wordt
de toegang tot deze gegevens verstrekt via een gesprek, gedeeltelijke inzage of rapportage.
In geval van schoolverandering worden tussen de betrokken scholen leerlingengegevens overgedragen
onder de volgende voorwaarden:
1. de gegevens hebben enkel betrekking op de leerling-specifieke onderwijsloopbaan;
2. de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking
heeft;
3. tenzij de regelgeving de overdracht verplicht stelt, gebeurt de overdracht niet indien de ouders er
zich expliciet tegen verzetten, na, op hun verzoek, de gegevens te hebben ingezien.
Een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs of een gemotiveerd verslag dient
verplicht te worden overgedragen door de oude school aan de nieuwe school.
Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door de leerling zijn nooit tussen scholen
overdraagbaar.
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Taal
De onderwijstaal op school is Nederlands. Voldoende kennis van de Nederlandse taal is een
voorwaarde om goed mee te kunnen op school.
Van de ouders verwachten we dat ze positief staan tegenover de onderwijstaal en tegenover de
initiatieven die we als school nemen om de taalontwikkeling van onze leerlingen te ondersteunen. We
vragen ook om kinderen in de vrije tijd te stimuleren bij het leren van het Nederlands. Als school
zoeken wij graag samen met u naar oplossingen om uw kind extra te ondersteunen en kunnen we u
ook info bezorgen over buitenschoolse initiatieven voor het aanleren van de Nederlandse taal voor
volwassenen.
Schoolagenda, huiswerk en studie
In de KS krijgen alle kleuters op vrijdag een heen en weer - mapje mee met briefjes, info, … voor de
ouders. Controleer dit elk weekend. Op maandag worden de mapjes terug meegegeven.
In de LS hebben al de leerlingen een schoolagenda. Die wordt minstens 1 keer per week en beter nog
dagelijks gecontroleerd en ondertekend door de ouders.
Plannen en leren organiseren zijn eindtermen en huiswerk maken is een van de manieren om een
leerling planning en organisatie aan te leren. Huiswerk vormt ook een brug tussen de school en de
ouders. Via schoolagenda en huiswerk kan je als ouder zien waar je kind op school mee bezig is.
We adviseren ouders om hun kind te begeleiden bij organiseren van hun lessen en huiswerk en hun
vorderingen daarin te volgen. Uw interesse en betrokkenheid zal de motivatie van uw kind alleen maar
verhogen en zal zo ook de leerresultaten van uw kind ten goede komen.
Als er vragen of bedenkingen zijn over het huiswerk, spreek dan eerst de juf of meester aan.
In regel is er geen geschreven huiswerk op woensdag en vrijdag . Een opdracht tot lessen leren of
materiaal verzamelen of iets dergelijks kan wel.
Toetsen worden ruim vooraf aangekondigd, meestal een week voordien.
Als je een probleem hebt met internettaken, praat er dan over met de juf of meester. Niet alle
leerlingen hebben thuis zomaar een pc en internetaansluiting ter beschikking. Wij hebben daar alle
respect voor en zoeken samen naar een oplossing.
Van 15u30 tot 16u kunnen de kinderen onder toezicht van enkele leerkrachten hun huiswerk maken
in de studie. Kinderen mogen niet afgehaald worden tijdens de studie.

Evaluaties en rapporten
In de kleuterschool ondertekent u als ouder bij het individueel oudercontact in januari en juni een
oudercontactfiche. Hierop staat genoteerd wat er tijdens het oudercontact besproken wordt. Deze
fiche komt in het leerlingendossier. Zo krijgt de volgende juf/meester een beeld van uw kind en kan
zij/hij rekening houden met de sterktes en werkpunten van uw kind.
In de lagere school zijn er 4 rapporten voorzien:
 Voor de herfstvakantie
 In januari (ongeveer de derde week)
 Voor de paasvakantie
 Eind juni
In het rapport vindt u een onderdeel leef-en werkhouding en de resultaten per vak. Vooraan in het
rapport worden opzet en inhoud van het rapport toegelicht, samen met duiding over de manier
waarop bepaalde resultaten gelezen en/of geïnterpreteerd dienen te worden.
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Toetsen en evaluaties worden doorheen het schooljaar afgenomen. Zo nodig worden ze aangekondigd
via de schoolagenda. Toetsen worden na correctie meegegeven. Die toetsen dienen door u als ouder
ondertekend en terug bezorgd te worden aan de klastitularis via de huiswerkmap.
Voor de kinderen van het 6de leerjaar is er bovenop het eindrapport de BaSo-fiche. Daarvan wordt een
deel door het kind ingevuld, een deel door de klastitularis en een deel door de ouders.
Ze bevat waardevolle informatie om uw kind de best mogelijke start te kunnen bieden in het secundair
onderwijs. Het is dus cruciaal dat de BaSo-fiche zeker doorgegeven wordt bij de inschrijving van uw
kind in het 1ste middelbaar.

Toekenning getuigschrift basisonderwijs
Na 20 juni beslist de klassenraad welke leerlingen in aanmerking komen voor een getuigschrift. Het
getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan de regelmatige leerling die in voldoende mate de
doelen uit het leerplan heeft bereikt die het bereiken van de eindtermen beogen.
Werden die doelen in onvoldoende mate bereikt, dan zal de klassenraad een getuigschrift uitreiken
dat aangeeft welke doelen de leerling wel heeft bereikt: een ‘getuigschrift bereikte doelen’.
Leerlingen met een individueel aangepast curriculum kunnen een getuigschrift basisonderwijs behalen
op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden
beschouwd met die van het gewoon basisonderwijs. Als die leerling geen getuigschrift basisonderwijs
krijgt, ontvangt deze wel een getuigschrift bereikte doelen.
Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift
De school zal gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind communiceren over zijn leervorderingen.
Ouders kunnen inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Indien na toelichting blijkt dat
de ouders een kopie wensen, dan kan dat.
Of een leerling het getuigschrift basisonderwijs krijgt, hangt af van de beslissing van de klassenraad.
De klassenraad gaat na of de leerplandoelen die het bereiken van de eindtermen beogen 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 uw 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.
Beroepsprocedure
Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen uitgezonderd
zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen. Wanneer we spreken over directeur,
hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.
1. Ouders die een beroepsprocedure wensen te starten, vragen binnen 3 dagen na ontvangst van de
beslissing tot het niet uitreiken v/h getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur.
Dit gesprek is niet hetzelfde als het oudercontact en dient uitdrukkelijk aangevraagd te worden.
2. Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag waarop de
rapporten werden uitgedeeld. Van dit overleg wordt een verslag gemaakt.
3. 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.
4. De school brengt de ouders met een aangetekende brief op de hoogte van de beslissing.
5. 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.
VZW Arcadia
Herseltsesteenweg 4 3200 Aarschot
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6.

7.

8.

9.

Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
 Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;
 Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering
waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt. Hierbij kunnen
overtuigingsstukken toegevoegd worden.
Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen.
In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het
schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke
commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.
De beroepscommissie zal steeds de leerling en ouders uitnodigen voor een gesprek. Zij kunnen
zich 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 v/d beroepscommissie aan de ouders meegedeeld.

Leefregel & orde- en tuchtmaatregelen
Leefregel
De afspraken die gelden op school voor al de kinderen staan in de leefregel. U vindt deze leefregel op
http://basisschool.sjca.be/schoolreglement/leefregel-1 . Elke klastitularis stelt ook specifieke
klasafspraken op. Die worden u meegedeeld tijdens het klassikaal oudercontact in september.
Het zich leren houden aan groepsafspraken is een belangrijk gegeven in de ontwikkeling en opvoeding
van een kind. Daarom besteden we er ook veel aandacht aan, op een constructieve manier, in dialoog
met de kinderen en met kansen tot missen en opnieuw proberen.
Herstelmaatregelen
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. Zo nodig staan de leerkrachten de leerling(en) hier in bij en bemiddelen ze
in dit gesprek of passen ze bv. de No Blame-methode toe bij een pestproblematiek.
een herstelgericht groepsoverleg (HERGO):
Ordemaatregelen
Als een kind in de fout gaat en de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, zullen
we het daar op wijzen en een gesprek starten met als doel het ongewenst gedrag te stoppen en te
voorkomen in de toekomst. Soms zal er echter ook overgegaan worden tot een sanctie.
Mogelijke ordemaatregelen zijn een verwittiging in de agenda, een strafwerk, een time-out, of een
gesprek met de directie. Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk.
Voor een kind waarbij ordemaatregelen geregeld voorkomen, wordt in overleg met de leerling,
ouders en CLB een begeleidingsplan opgemaakt. Hierin leggen we een aantal afspraken vast waarop
je kind zich meer zal focussen en het mee verantwoordelijk voor is. De afspraken uit het
begeleidingsplan worden samen met je kind opgevolgd.
Wanneer het gedrag van je kind ook dan nog een probleem vormt voor het verstrekken van onderwijs
of om het opvoedingsproject te realiseren, kan er een tuchtmaatregel genomen worden.
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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.
1. Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:
 een tijdelijke uitsluiting van minimaal 1 schooldag en maximaal 15 opeenvolgende schooldagen;
 een definitieve uitsluiting.
1.1 Preventieve schorsing als bewarende maatregel
In uitzonderlijke situaties kan de directeur of zijn afgevaardigde bij het begin van de tuchtprocedure
beslissen om je kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om 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.
1.2 Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting
Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen,
zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.)
Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende procedure
gevolgd:
1 De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. In geval van
een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van het CLB
die een adviserende stem heeft.
2 De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden per aangetekende brief
uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Een personeelslid van de school of van het CLB kan
bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van de ouders en hun kind. Het
gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag na verzending van de brief.
3 Voorafgaand aan het gesprek hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon inzage in het
tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad.
4 Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd
en binnen een termijn van vijf dagen aangetekend aan de ouders 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.
1.3 Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve) uitsluiting
Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt OF na de tuchtprocedure
tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de
lessen of activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind
niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan
de ouders.
In geval van een definitieve uitsluiting heb je als ouder één maand de tijd om je kind in een andere
school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school aanwezig,
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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.
2. 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:
1 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.
Stefan Thiels - Bestuurder vzw Sint-Jozefscollege Aarschot
Schaluin 28 - 3200 Aarschot
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.
2 Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In
de beroepscommissie zitten 3 interne leden (mensen die aan de school of het schoolbestuur zijn
verbonden) en 3 externe leden (mensen die niet aan de school zijn verbonden). De voorzitter zal
steeds een extern lid zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht grondig zal
onderzoeken. Ze zal steeds de ouders uitnodigen voor een gesprek. Die kunnen zich 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.
3 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.
4 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.
5 De voorzitter v/d beroepscommissie deelt de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van 5
dagen met een aangetekende brief mee aan de ouders. De beslissing is bindend voor alle partijen.
Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op.
3. In het kader van een tuchtprocedure gelden nog volgende bepalingen.





De ouders zullen vóór het tuchtverhoor op de hoogte zijn van alle gegevens die mogelijk een rol
zullen spelen bij de beslissing over een tuchtmaatregel. Andere gegevens worden niet gebruikt.
Buitenstaanders mogen het tuchtdossier niet inzien, behalve wanneer de ouders schriftelijk
toestemming geven.
Het tuchtdossier kan niet doorgegeven worden aan een andere school.
Bij definitieve uitsluiting vóór het einde van het schooljaar, blijft de leerling administratief
ingeschreven tot de inschrijving in een andere school. De school zal samen met het CLB helpen bij
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het zoeken naar een andere school. Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere
school in te schrijven, krijgt de 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 de oude 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.
Als een leerling na een tuchtprocedure definitief werd uitgesloten, kan de school een nieuwe
inschrijving van die leerling weigeren tijdens hetzelfde schooljaar en tijdens de twee volgende
schooljaren.

Pesten & cyberpesten
We vinden het emotioneel welbevinden van onze kinderen enorm belangrijk. Daarom besteden we
er ook ruime aandacht aan doorheen het jaar. Want om een kind te laten leren moet het zich goed
voelen in z’n vel. We voeren in onze school een onderbouwd anti-pestbeleid, onder meer door het
toepassen van de NO BLAME – methode. Info en richtlijnen daarrond worden in het begin van elk
schooljaar aan kinderen en ouders meegedeeld.
De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor pesten buiten de school of cyberpesten
maar indien het zich toch voordoet, zoeken wij graag samen naar een oplossing. Controleer waar je
kind mee bezig is op het internet. Als u een vermoeden heeft dat er zich pestgedrag voordoet buiten
de school of via sociale media, vragen we u om de klastitularis meteen op de hoogte te brengen.
Geeft je kind aan dat het op school gepest wordt, spreek dan in de eerste plaats de klastitularis aan.
Zij zijn het beste geplaatst om het probleem in kaart te brengen en om naar een oplossing te zoeken.
Neem zelf geen initiatief om andere kinderen of ouders hierover aan te pakken. Onze ervaring leert
dat dit meestal niet goed afloopt!
Bekijk thuis samen met uw zoon/dochter zeker ook de tips i.v.m. cyberpesten die u vindt via
https://www.ketnet.be/karrewietplus/online-pesten .

Privacy
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 de programma’s Wis@, iOmniwize en Smartschool.
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.
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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.
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.
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 mits een gegronde reden.
Publicatie van beeld- of geluidsopnames (foto’s, filmpjes …)
We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website, in de nieuwsbrief
en dergelijke. Met die opnames willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke
wijze informeren over onze activiteiten. Op school mogen enkel personeelsleden of personen die
daarvoor een opdracht hebben gekregen beeld- of geluidsopnames maken. 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. We zien er ook op toe dat er bij foto’s nooit namen
vernoemd worden. Omgekeerd zal, als er een naam van een leerling in een artikel op de website
vermeld wordt, er geen foto bij gepubliceerd worden.
We wijzen erop dat de regels ook voor leerlingen, ouders en derden 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.
Facebookgroepen of andere online groepen met gebruik van of verwijzing naar de naam van de
school of de klas zijn niet toegestaan. Foto’s met andere kinderen erop dan het uwe die u van de
schoolwebsite haalt, mogen niet verder verspreid worden zonder voorafgaande toestemming.
Bij speciale activiteiten of gelegenheden kan er pers opdagen. Het is dus mogelijk dat foto’s of
filmmateriaal openbaar verspreid wordt. In de mate van het mogelijke brengen we ouders daar vooraf
van op de hoogte en vragen we om toestemming.
Uitzonderingen rond het maken van opnames door derden, bv. in het kader van een pedagogisch
projectwerk, kunnen alleen mits toestemming van de directie en na akkoord van de ouders van de
betrokken kinderen.
De school vraagt bij inschrijving via een formulier aan de ouders of er beeldmateriaal van hun kind mag
gemaakt en gebruikt worden en voor welke doeleinden dat mag. Deze toestemming blijft geldig zo
lang het kind ingeschreven blijft in de school. Wanneer ouders de toestemming weigeren wordt het
kind geweerd van alle beeldmateriaal. Ouders kunnen hun toestemming op elk moment laten
aanpassen via het secretariaat van de school. Indien de school wijzigingen aanbrengt in de doeleinden
of verspreidingsvorm van het beeldmateriaal, zal ze de ouders opnieuw bevragen.
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Kinderen brengen & afhalen
KINDEREN BRENGEN
Gebruik de parking aan de overzijde van de Bekaflaan (Bekaf Noord) of parking Demervallei. De
personeelsparking is verboden terrein. Nooit stationeren/parkeren voor de toegang van de school!
Bent u of uw kind slecht te been, neem dan contact op met de directeur. Hij zoekt samen met u naar
een oplossing.
Respecteer de signalisatie en de aangeduide verkeersstroom.
Toon respect voor anderen! Iedereen is ‘s morgens gehaast. Vertrek op tijd thuis.
Voor 8 uur is er geen toezicht op de speelplaats. De school is niet verantwoordelijk voor uw kind.
Alle kinderen moeten verplicht naar de opvang (Stekelbees), tenzij u zelf bij uw kind blijft tot 8 uur.
Vanaf 8 uur is er toezicht door leerkrachten. Bij droog weer spelen alle kinderen buiten. Bij regenweer
wordt de refter open gesteld voor leerlingen van de lagere school.
Kleuters worden gebracht tot aan het poortje van het kleuterpaviljoen of bij regenweer tot in het
kleuterpaviljoen. De kleuters uit de knuffelklas (KV) worden door hun ouders naar de klas gebracht.
Blijf a.u.b. niet aan de poort van de kleuterschool of aan de klasrij van uw kind wachten. Dat maakt het
afscheid nemen voor sommige kinderen heel moeilijk!
KINDEREN AFHALEN
Ouders van kinderen uit de lagere school wachten aan de schoolpoort. Ouders van kleuters gaan vanaf
15u15 naar het poortje bij het kleuterpaviljoen.
Kleuters worden afgehaald tussen 15u15 en 16u00.
Kleuters van KV en K1 worden afgehaald in het kleuterpaviljoen
Kleuters van K2 en K3 aan het poortje bij het kleuterpaviljoen.
Kleuters die om 16u00 niet afgehaald zijn (12u15 op woensdag), gaan verplicht naar de opvang.
Kleuters laten afhalen door grote broer of zus mag alleen mits geschreven toelating van de ouders.
Kinderen van de LS kunnen afgehaald worden tussen 15u15 en 15u30.
De kinderen die om 15u30 niet afgehaald werden, gaan naar de studie tot 16 uur.
Kinderen die om 16u00 nog niet afgehaald werden (12u15 op woensdag), gaan verplicht naar de
opvang (Stekelbees). Enkel mits voorafgaand akkoord tussen de ouders en de school kan er voor de
LS afgeweken worden van deze regels. Dit akkoord wordt in de schoolagenda vermeld en ondertekend
zodat elke toezichter kan controleren of er mag afgeweken worden van de geldende afspraken.
Heeft u een ander afspreekpunt dan de schoolpoort of de speelplaats, maak dan duidelijke afspraken
met uw kind, met hun veiligheid voor ogen. Dit is de verantwoordelijkheid van u als ouder!

Veiligheid & welzijn
Er geldt een PERMANENT ROOKVERBOD op school. Het is dus verboden te roken in zowel gesloten
ruimten van de school als in open lucht op de schoolterreinen. Als je kind het rookverbod overtreedt,
kunnen we een sanctie opleggen volgens het orde- en tuchtreglement. Als je vindt dat het rookverbod
op onze school ernstig met de voeten wordt getreden, kan je terecht bij de directeur.
Ook verdampers zoals de elektronische sigaret, heatstick en de shisha-pen vallen onder het
rookverbod, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten.
Er is ook een rookverbod tijdens de extra-murosactiviteiten.
Honden zijn verboden op de speelplaats. Enkel voor hulphonden (bv. een blindengeleidehond) maken
we een uitzondering. Dit na voorgaand overleg met de directie.
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De kinderen kennen en respecteren de grenzen van het schoolterrein. Het is ten strengste verboden
om tijdens de schooluren zonder toezicht en zonder toestemming van een leerkracht het terrein te
verlaten.
Maak bij het begin van het schooljaar als ouder duidelijke afspraken met uw kind wat te doen en waar
te wachten na schooltijd. Zie ook bij “kinderen afhalen”.
De kinderen nemen verplicht deel aan aangekondigde en onaangekondigde evacuatieoefeningen.
Deze worden minstens 1 keer per schooljaar gehouden en geleid door een evacuatieteam.
De school neemt een aantal preventieve maatregelen om diefstal te vermijden. Kinderen kunnen hier
een bijdrage toe leveren door geen waardevolle voorwerpen mee te brengen naar school en, als het
toch moet, ze niet onbewaakt achter te laten. Ook ouders kunnen hier mee op toezien. Het is
aangeraden om op alles de naam van het kind te vermelden. In de fietsenstalling van de school is het
gebruik van een fietsslot verplicht!
Fietsers stappen af als ze het schoolterrein opkomen. Fietsen stallen mag enkel in de fietsenstalling.
Er is plaats gereserveerd om fietskarren achter te kunnen laten voor de dag.
Fietsers wordt aangeraden om een helm en hesje te dragen op de weg tussen thuis en school.
Bij een fietsuitstap met de school zijn helm en hesje verplicht! Kinderen die geen eigen helm of hesje
bij zich hebben, gebruiken die van de school.
Controleer regelmatig de fietsverlichting! Zeker tijdens de donkere wintermaanden moeten kinderen
goed zichtbaar zijn op straat.
Het medisch schooltoezicht wordt door het CLB uitgevoerd. 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 op de hoogte van de resultaten. Meer info vindt u nog in rubriek
2 van de wettelijke bepalingen.
Besmettelijke ziekten bij uw kind dient u onmiddellijk te melden op het secretariaat van de school.
Wij bekijken samen met het CLB of er verdere stappen moeten ondernomen worden.
Luizen in het gezin meteen melden aan de klasleerkracht. Als uw kind een brief meekreeg voor de
behandeling van luizen, gelieve dan strikt de richtlijnen te volgen. Alleen door uw medewerking kan
het probleem snel in de kiem gesmoord worden en een luizenplaag voorkomen worden.
Gouden regel: als uw kind ziek is of zich niet goed voelt, zorg dan voor opvang thuis en verwittig de
school. Het is absoluut geen pretje voor een kind om ziek in de klas te zitten en als u alsnog wordt
opgeroepen om uw kind van school te komen halen, betekent dat meestal alleen maar nog meer gedoe
om in opvang te voorzien.
Als een leerling ziek of onwel wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie
toedienen. De ouders of een andere opgegeven contactpersoon worden verwittigd met de vraag de
leerling op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts inschakelen. De kosten worden
aangerekend aan de ouders.
In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan een
kind, mits voorleggen van een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en wijze van
toedienen bevat. Hiervoor kan u de medicijnkaart gebruiken die door de school werd opgesteld.
Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale (via de mond)
of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet worden gesteld
door ongekwalificeerd schoolpersoneel. Ouders kunnen hiervoor desgevallend wel beroep doen op
verpleegkundigen van diensten zoals het Wit-Gele Kruis.
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Bij ongeval of ernstige ziekteverschijnselen wordt de eerste hulp op school toegediend door de
leerkracht die op dat moment toezicht heeft over de leerling. Enkele leerkrachten hebben een
uitgebreide opleiding EHBO gevolgd en zullen tussenkomen indien nodig.
Bij verwondingen waarbij een arts geraadpleegd moet worden, verwittigen wij eerst de ouders. Zij
brengen het kind zelf naar de dokter. Indien dit niet mogelijk is, brengen wij het kind naar de
dichtstbijzijnde dokter of het ziekenhuis (MCA).
Uiteraard bellen wij meteen de hulpdiensten als we dat aangewezen achten!
De verzekeringspapieren worden met het kind meegegeven als het de school verlaat. Bij de papieren
zitten richtlijnen voor het invullen ervan. De ingevulde documenten levert u zo snel mogelijk in op het
schoolsecretariaat.
Ook het emotioneel welzijn vinden wij belangrijk! Daarom besteden we er ook ruime aandacht aan
doorheen het jaar. Want om een kind te laten leren moet het zich goed voelen in z’n vel. We rekenen
er dan ook op dat ouders ons dit melden als dit niet het geval zou zijn.
Gezondheid en milieu
We willen actief kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen die gericht zijn op de gezondheid van
de kinderen, onder andere door lessen en activiteiten rond voeding, hygiëne, veiligheid en beweging.
Alcohol- en drugspreventie komen in het 6de leerjaar aan bod.
Wij proberen om gezonde gewoontes aan te kweken bij de kinderen. Daarom maken we met hen
volgende afspraken m.b.t. de tussendoortjes:
Pauze voormiddag:
Een stuk fruit of groente
Pauze namiddag:
Een koek niet omhuld met chocolade of een tweede stuk fruit.
Geen snoep, chocolade of chips op school. Enkel bij een verjaardag of speciale gelegenheden, na
afspraak met de leerkracht.
Fruit en koeken worden, zonder extra verpakking, meegebracht in een herbruikbaar doosje.
Boterhammen worden meegebracht in een brooddoos.
Frisdranken en fruitsappen zijn niet toegelaten. De leerlingen brengen water mee in een drinkbus of
nemen een drankje (melk of chocomelk) van de school. Geen blik of brik! Leerlingen mogen hun
drinkbus bijvullen in de klas en kunnen er ook water drinken van een beker.
Gezondheidsproblemen (diabetes, allergieën,…) waarmee we op school rekening moeten houden,
worden zo vlug mogelijk aan de klastitularis gemeld. Met vragen hierover kan u ook steeds bij het CLB
terecht.
Alle afval dient gesorteerd te worden, zowel in de klas als op de speelplaats. Alle klassen zijn om beurt
verantwoordelijk voor het opruimen van de speelplaats. Zij vormen die week de ‘borstelbende’. Alle
kinderen van die klas nemen hieraan actief deel!
Traktatie voor een verjaardag
Geen individuele geschenkjes (speelgoed, …) maar een lekkere (liefst gezonde) traktatie kan wel.
Een klascadeau kan een mooi alternatief zijn maar is zeker geen verplichting. Een boek of een
gezelschapsspelletje of … is altijd fijn voor de hele klas.
Wat het ook wordt: overdrijf hier niet in! Wat telt is het gebaar.
Maak alleszins vooraf goede afspraken met de juf of meester!
Kledingvoorschriften
In de gebouwen worden alle hoofddeksels afgezet. Enkel om medische redenen kan hiervan
afgeweken worden. Dit na overleg met de klasleerkracht of directie.
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Turnkledij:
Vanaf K1 dragen de kinderen gympantoffels. Vanaf het 1ste leerjaar dragen alle kinderen een blauw
shortje, een witte T-shirt en gympantoffels of sportschoenen die exclusief voor de turnles bedoeld zijn.
De school biedt blauwe shortjes en een schoolshirt te koop aan, maar deze zijn niet verplicht.
Zwemmen:
Een badmuts is verplicht. In de KS zijn materiaal en kleur vrij te kiezen. De kinderen van de LS krijgen
van de school gratis een badmuts in de kleur van hun zwemgroep. Indien uw kind de badmuts stuk
maakt, dient u zelf voor een nieuwe te zorgen. Vraag de kleur na bij de juf of meester.
Reclame- en sponsorbeleid
De door het schoolbestuur verstrekte leermiddelen of verplichte activiteiten zijn in regel vrij van
reclame. Ook facultatieve activiteiten (vb. schoolreis, bosklassen,...) blijven vrij van reclame, behalve
wanneer die enkel verwijst naar het feit dat de activiteit of een gedeelte van de activiteit ingericht
werd door middel van een gift, een schenking of een gratis prestatie of verricht werd onder de reële
prijs door een bij name genoemde persoon of vereniging.
Reclame en sponsoring door derden gebeurt alleen na overleg en goedkeuring door het schoolbestuur,
de schoolraad of de directie. Bij elk nieuw geval wordt nagegaan of het in overeenstemming is met de
goede smaak en het fatsoen, verenigbaar is met de pedagogische en onderwijskundige taak en
doelstelling van onze school en niet in strijd is met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die
de school aan het onderwijs stelt. Bovendien mag het de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van
ons onderwijs niet beïnvloeden en geen aantasting betekenen van onze objectiviteit, de
geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van onze school en haar
participanten. De ondersteuning mag op geen enkele manier, geestelijk en/of lichamelijk nadelig zijn
voor de leerlingen. Integendeel, zij moet de school en de leerlingen ten goede komen.
De school houdt eraan om gesponsorde producten ook als dusdanig aan te kondigen en geen
vergoedingen op te leggen aan leerlingen of ouders voor gratis verkregen producten.
Als ouders het niet eens zijn met beslissingen van de school inzake sponsoring, kunnen zij
daarover een klacht indienen bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur.
http://www.agodi.be/commissie-zorgvuldig-bestuur
Leerlingenraad
De leerlingenraad bestaat uit telkens één gekozen vertegenwoordiger uit alle klassen van het 3de tot
en met het 6de leerjaar. Ook de directie en een vertegenwoordiging van de leerkrachten (max. 3) en de
ouders (1 vertegenwoordiger die ook optreedt als verslaggever) wonen de vergaderingen bij.
De leerlingenraad heeft informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur!
De leerlingenraad vergadert 3x per jaar. De vergaderdata zijn te vinden op de kalender in het
infoboekje en worden ook geafficheerd op de speelplaats. Vooraf wordt in de klassen nagegaan of er
agendapunten dienen meegenomen te worden naar de vergadering. Die agendapunten worden ten
laatste de week voordien aan de directie bezorgd. De directie bundelt de agendapunten en leidt aan
de hand daarvan de vergadering. De besluiten en aanbevelingen van de leerlingenraad worden
teruggekoppeld a/d betrokken klassen en aan de personeelsvergadering, ouderraad en schoolraad.
Het meeste actuele verslag van de leerlingenraad kan u raadplegen op onze website
http://basisschool.sjca.be/schoolleven/leerlingenraad
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Ouderraad en schoolraad
Onze ouderraad zet zich met veel enthousiasme in voor de school en onze kinderen en is toegankelijk
voor alle ouders met kinderen op onze school. Iedere ouder die dat wenst kan actief of ondersteunend
lid worden. Aanmelden kan bij elk lid van de ouderraad of via het contactformulier op onze website
http://basisschool.sjca.be/contacteer-ouderraad-bo .
De ouderraad stelt zichzelf voor en licht de eigen activiteiten toe op hun webpagina van de
schoolwebsite: http://basisschool.sjca.be/ouderraad/wat-doen-wij
De ouderraad heeft een informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur en
regelt de eigen werking via haar huishoudelijk reglement. U kan het raadplegen via
http://basisschool.sjca.be/ouderraad/huishoudelijk-reglement
De concrete contactgegevens van de bestuursleden zijn te vinden in het infoboekje van de school en
zijn ook beschikbaar op het secretariaat van de school. Een opsomming van de leden van de ouderraad
is te vinden via http://basisschool.sjca.be/ouderraad/samenstelling
De vergaderdata van de ouderraad en het verslag van de meest recente vergadering vind u op onze
website bij http://basisschool.sjca.be/ouderraad/vergaderingen
In onze school is ook een schoolraad actief. De schoolraad bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding,
personeelsgeleding en lokale gemeenschap) met elk 3 leden, aangevuld met de directeur, een
vertegenwoordiger van het schoolbestuur en een voorzitter. De voorzitter is extern.
De ouderraad regelt de voordracht en verkiezing van de vertegenwoordigers voor de ouders. Ouders
die willen toetreden tot de schoolraad wenden zich tot de ouderraad via de hierboven beschreven
kanalen om hun kandidatuur te stellen. De personeelsgroep regelt de voordracht en verkiezing van de
vertegenwoordigers van het personeel tijdens hun personeelsvergadering.
De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens voorgedragen en gekozen door de twee
voornoemde geledingen. U vindt de actuele samenstelling van onze schoolraad op onze website.
http://basisschool.sjca.be/schoolraad/samenstelling
De schoolraad heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht
ten opzichte v/d school en omgekeerd en wordt samengesteld voor een periode van 4 jaar. De
bevoegdheden v/d schoolraad en de wijze waarop leden kunnen toetreden vindt u in het huishoudelijk
reglement. http://basisschool.sjca.be/schoolraad/huishoudelijk-reglement
De concrete contactgegevens van de leden van de schoolraad zijn via eenvoudige vraag op te vragen
op het secretariaat van de school. U kan ook rechtstreeks contact opnemen met de voorzitter van de
schoolraad. http://basisschool.sjca.be/schoolraad/contact

Klachtenregeling
Ouders kunnen reageren wanneer zij ontevreden zijn met beslissingen, handelingen of gedragingen
van het schoolbestuur of zijn personeelsleden, of net het ontbreken van bepaalde beslissingen of
handelingen. In dat geval kunnen zij contact opnemen met de directie of het schoolbestuur.
Samen met de ouders zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Zo nodig kan een professionele
conflictbemiddelaar ingeschakeld worden om via bemiddeling tot een oplossing te komen. Als deze
informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor de ouders volstaat, dan kunnen zij hun
klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Dit moet gebeuren via een
aangetekende brief. Het correspondentieadres is: Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen
* Guimardstraat 1 * 1040 Brussel
Een klacht kan ook per mail worden ingediend via klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen of via het
daartoe voorzien contactformulier op de website van de Klachtencommissie:
http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen .
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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.
 de klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de klachtencommissie al heeft behandeld.
 de klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. De ouders moeten hun klacht ten
minste hebben besproken met de contactpersoon die hierboven staat vermeld én het
schoolbestuur de kans hebben gegeven om zelf op de klacht in te gaan.
 de klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De volgende zaken vallen
niet onder haar bevoegdheid:
- klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure (bv. die
betrekking hebben over een misdrijf);
- klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op de geldende
decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen;
- klachten die uitsluitend betrekking hebben op de door het schoolbestuur al dan niet genomen
maatregelen in het kader van zijn ontslag- evaluatie- of tuchtbevoegdheid t.a.v.
personeelsleden;
- klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie bestaat (bv. over
inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, een evaluatiebeslissing …).
Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk reglement
dat beschikbaar is via www.katholiekonderwijs.vlaanderen .
De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een advies
bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De uitkomst van deze klachtenregeling heeft dan
ook geen juridisch effect. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het schoolbestuur. Tegen een
advies van de Klachtencommissie kan niet in beroep worden gegaan.
Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en sereniteit.

Goedkeuring schoolreglement en engagementsverklaring
Bij inschrijving van een leerling verklaren de ouders zich akkoord met de volledige inhoud van het
schoolreglement. Zo niet kan de leerling niet ingeschreven worden. Het betekent meteen ook een
engagement om de afspraken in dit reglement op te volgen.
Die engagementsverklaring geldt in het bijzonder voor de afspraken en regels in verband met de
AANWEZIGHEID van uw kind op school, de deelname aan OUDERCONTACTEN, de samenwerking rond
ZORG & LEERLINGBEGELEIDING en de afspraken rond TAAL waar we uw actieve en loyale medewerking
verwachten.
Bij een inhoudelijke wijziging van het schoolreglement worden de ouders daarvan op de hoogte
gebracht en wordt hen gevraagd zich hier opnieuw mee akkoord te verklaren door het handtekenen
van een daartoe bestemd formulier. In regel doen we dit telkens bij het begin van een schooljaar.
Bij een louter administratieve aanpassing van het reglement (adreswijzigingen, personeelswissel, …) is
dit niet nodig. De school zorgt er wel voor dat de meest actuele versie zo snel mogelijk op de website
verschijnt en tevens beschikbaar ligt op het secretariaat.
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