




Welkomoponzebasisschool! 
Besteouder 
Bedanktvoorjevertrouweninonzeschool.Wijzijnblijjealspartnerteverwelkomen.Onzeschoolwil
eenplekzijnwaarjekindongestoordkanopgroeien,lerenenervaren.Samenstaanweinvooreen
zooptimaleenvolledigeontwikkelingvanjekind.Wehopenopeenpositieve,respectvolleen
duurzamesamenwerking! 







Besteleerling 
Welkomoponzeschool!Latenwesamenstappenzettenomteleren,tegroeien,omjouw
persoonlijkheidentalentenverderteontplooien,omtelerenzorgdragenvoorjezelfenelkaar,omeen
plaatsjetebouweninonzesamenleving,…Latenwedewereldsamenontdekken! 

Directieenschoolteam 
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ONSSCHOOLREGLEMENT 

Doorjekindinteschrijveninonzeschoolgajeakkoordmetonsschoolreglement. 
Het schoolreglement bevat de rechten en plichten vanelkeleerlingopschool.Hetschoolreglement
omschrijftwatjevanonsmagverwachten,maarookwatwijvanjouenjekindverwachten. 
Soms is het nodig om ons schoolreglement aan te passen. Als er wijzigingen zijn aan ons
schoolreglement of pedagogisch project, dan vragen we jou om opnieuw je akkoord te geven.
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1. Onzevisieenpedagogischproject 
1.1Wijwerkenaaneenchristelijkeschool. 
Op een creatieve en eigentijdse manier laten wij de kinderen kennismaken met deblije,hoopvolleboodschapvan
Jezus Christus. VanuiteenevangelischegeestreikenwijdekindereneenchristelijkevisieopGod,mensenwereld
aan. 
WijvolgenindekleuterschoolendelagereschoolhetnieuweleerplanZILL. 
Onzekeuzeenaandachtgaatnaar: 
● eenpastoralewerkgroepdiedepastoraalopschoolendegodsdienstlesmeestimuleert,ondersteuntenvorm
geeft. 
● het dagelijks bezinnings- en gebedsmoment in elke klas. In een gepaste sfeer zijn het deugddoende
momentendiekrachtgevenomverdertegaan.  
● een aangepaste pastorale animatie: een attentievol gebaar bij familiale gebeurtenissen (ziekte, sterfgeval,
geboorte,afscheid,…) 
● zichtbaretekensvanonzeinspiratieenwerkingindecatechesehoekenopdeprikborden, 
● degoedesamenwerkingmetdeparochieresulteertin: 
➔ vieringen, 
➔ medewerkingaanparochialeacties:welzijnsactie,broederlijkdelen,missieactie,… 
➔ deeersteklassersbereidenzichvanuitdeklasvoorophunEersteCommunie 
Eenhoudingvanbewonderingenverwonderingvoorhetleven,dewereldeneengeloofindescheppendekrachtvan
de mens laat ons werken met de goede krachten in onszelf, collega’s, kinderen en ouders. In een respectvolle
houding tegenover onze medepartners in de opvoeding blijven we ijveren voor respect, voornaamheid, orde en
discipline,verdraagzaamheidenvriendschappelijkeomgang,behulpzaamheidensolidariteit.Daarbijhebbenkinderen
zekerrechtopgroeikansen,metfalenentelkensopnieuwbeginnen. 
Hetzichgoedvoelenindegroepstaatvoorop. 

1.2Wijwerkenaandegelijkensamenhangendonderwijs. 

In ons schoolwerkplan doen wij inspanningen om op een hedendaagse en pedagogisch verantwoorde manier
kwalitatiefgoedonderwijsaantebieden. 
HetleerplanZILLvormtdeleidraad. 

Inonzekeuzevanhandboekenlatenwijonsleidendoorkwaliteitopgebiedvaninhoudendidactischeverwerking: 
RekenMaar(wiskunde),Talent(taal),Wereldkanjers(wereldoriëntatie),ÉventailJuniorenaction(Frans),Sterrenaan
deHemel(godsdienst),NieuweVeiligLerenLezen(taal). 
Daarnaastneemtdeleerkrachthetinitiatieftoteenaangepasteverwerkingindeeigenklas:gedifferentieerdetaken,
projecten,thema’s,hoekenwerk,lerenleren,… 

Erishetengagementomdetotaleontplooiingvanhetkindtestimuleren.Hetlessenrooster,hetjaarplan,delessen
enactiviteiten,deprojectengetuigenvanonzeaandachtvoordetotaleontwikkelingvanhetkindzoalsonsleerplan
ZILL onsvoorschrijft:socio-emotioneleontwikkeling,ontwikkelingvanhetinnerlijkkompas,ontwikkelingvaninitiatief
en verantwoordelijkheid, motorische en zintuiglijke ontwikkeling, ontwikkeling van oriëntatie op de wereld,
mediakundige ontwikkeling, muzische ontwikkeling, taalontwikkeling, ontwikkeling van het wiskundig denken en
Rooms-katholiekegodsdienst. 

Het integreren van ICT in ons onderwijs wordt stapsgewijs aangepakt met computers in de computerklas,
nascholingen van de leerkrachten, een klas- en schoolblog en een digitaalbordinelkeklas.Vanafhetschooljaar
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2021-2022krijgendeleerlingenvandederdegraadallemaalindividueeleenchromebookommeeintestappenopde
digitalesnelwegdieverderontwikkeldistijdensdeCorona-periode. 

1.3Wijwerkenaaneenstimulerendopvoedingsklimaat. 
Wijstrevenernaardatiedereenzichgoedvoeltindeklasenopschool.Daaromnemenwijinitiatievenom: 
● vialeefregelsgoedeafsprakentemakenennateleven, 
● hetgoedetezienentestimuleren, 
● boeiendeactiviteiten,lessen,leeruitstappenteorganiseren, 
● eenverscheidenheidaanleermiddelenaantereiken, 
● deklasinrichtingfunctioneelenuitnodigendteverzorgen, 
● hetmeubilairendegebouwenplanmatigtevernieuwen, 
● eenopen,blijesfeeroptebouwen, 
● ruimtetescheppenvoordeverschillendemeningenvandekinderen,… 
Hetisvoorelkeleerkrachteenboeiende,maarnietaltijdeenvoudige,uitdagingomeenuniekerelatiemetelkkindop
tebouwen.Hetwaarderenvanhetuniekeinelkepersoonscheptderuimteendetijdomtalentenenmogelijkhedente
latenevolueren. 
Hetervarenvaneenfijngevoelbijhetsamenvreugdebelevenofstiltezijn,wanneeriedereenerbijhoort,wanneer
ietsslaagtofbereiktwordt,wanneereenmoeilijkekaapoverwonnenwordt,wanneereenconflictopheldert,sterktons
geloofenonzemoedinhetsamenwerken,lerenenlevenvankinderenenvolwassenen. 
GroeiennaarweerbaarheidenverantwoordelijkheidkrijgtindederdegraadvorminhetMEGA-projectenhetproject
‘Opstapnaarhetsecundaironderwijs’. 

1.4Wijwerkenaandeontplooiingvanelkkind,vanuiteenbredezorg. 
Debredezorgvoorelkkindiseenopgavevanelkedagvoorhetganseschoolteam.  
Hetiseenwaardevolengagementdathetteamopzichneemtendatconcretevormkrijgtin: 
● de zorgcoördinator leidt het planmatig werken over meerdere jaren. Zij ondersteunt leerkrachten, werkt
beleidsmatigmeemetdedirecteur,helptkindereneniscontactpersoontussenCLBenouders. 
● deextralestijdenzorgwordenaangewendbinnenhetzorgplan.  
● hetzoekennaarwerkvormendiemeerruimtescheppenomzorgverbredendtewerken:hoekenwerk,… 
● hetzoekennaardifferentiatiemogelijkhedenenaangepastmateriaal, 
Door gerichte observatie van de kleuters en het bijhouden van een kindvolgsysteem willen wij de kinderen inhun
ontwikkeling nauwgezet volgen, ons didactisch handelen richten en remediërend werken met kinderen met
ontwikkelingsproblemen. Er is een doorstroming van relevante gegevens over de kinderen van kleuterklas naar
kleuterklas,bijdeovergangnaarheteersteleerjaarenindeoverstapnaareenvolgendleerjaar. 
Het leerlingvolgsysteem in het lager onderwijs volgt de leerlingen op gebied van spelling, lezen en wiskunde. De
vernieuwing ervan is volop aan de gang. Ook hetwelbevinden,debetrokkenheidendesocialeevolutiezullenaan
bodkomen.  
Tijdensoverlegmomentenwordendegegevensgebundeldenzoekenwijnaareenpassendadvies.Erisdaarbijeen
nauwe samenwerking tussen het CLBendeexternehulpverleners.Erzijnverschillendecontactmogelijkhedenvoor
de ouders. Het team en de individuele leerkracht volgen nascholing om zich in hun professionele taak verder te
bekwamen.Onzeschooliseenlerendeorganisatie.Opgeregeldetijdstippenkritischonzewerkingevaluereniseen
deelvanonzezorgvoorkwaliteitsverbetering. 
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1.5Wijwerkenaandeschoolalsgemeenschap. 
Het schoolbestuur, het oudercomité,directieenpersoneelsleden,oudersenleerlingenbouwenelkvanuithuneigen
verantwoordelijkheidszin en zorg aan onze schoolgemeenschap. Wij ijveren voor een wederzijdse goede
communicatie. 
De school zet haar deuren open en informeert de ouders via infoavonden (ook Megaproject, sneeuwklassen),
ouderavonden,infobrochure/schoolreglement,website/blog. 
Tijdens personeelsvergaderingen en andere overlegmomenten zoeken wij samen als team naar een beter
functioneren om onze werking nog beter af te stemmen op elkaar, op de noden van de kinderen, op de totale
ontwikkelingvandekinderen. 
Wijvindenhetgoedomersamenover tewakendathetschoolreglementwordttoegepast,wewillenhetregelmatig
evalueren,aanpassenendeafsprakennaleven. 
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2.Engagementsverklaring
onderwijs 

van

het

katholiek




Ons pedagogisch projectkadertinhetbredereprojectvandekatholiekedialoogschool.Oponzeschoolisiedereen
welkom,wiejeookbentenwatjeachtergrondookis.Samenlevenindialoogmetelkaarvindenwebelangrijk.Vanuit
hetvoorbeeldvanJezusnodigenwejeuitopzoektegaannaarwatlerenenlevenvoorjoukunnenbetekenen. 
Kiezenvooreenkatholiekedialoogschoolvraagtbetrokkenheidvaniedereen.Vanonsmagjeverwachtendatweje
zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken. Onze school is voor je kind een leer- en leefwereld die
bijdraagtaandeopvoedingdiejejekindzelfwiltgeven. 
Kiezenvooreenkatholiekedialoogschoolbetekentvertrouwenstellenindemanierwaaropwijalsschoolvandaaghet
project van de katholieke dialoogschool vormgeven. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat je een echte
partner van ons bent in de vorming van je kind. Dat houdt ook in dat je kind deelneemt aan de lessen
rooms-katholiekegodsdienst. 


SchoolreglementKornuit2021-2022

9van10 


3. Algemeneinformatieoverdeschool 
3.1.Hoeorganiserenwijonzeschool? 
Onze schooliseengesubsidieerdevrijebasisschoolenomvattweevestigingsplaatsen: 
eenkleuterafdeling:WegnaarAs61(089/565100) 
gemengdlageronderwijs:WegnaarAs78-80(089/858436) 
website:w
 ww.dekornuit.be Schrijfjezekerinvoordenieuwsbriefvandeklasvanjouwkind(eren) 
ondernemingsnummer:0443438072 

Hetschoolbestuurisdeeigenlijkeorganisator.  
Zijisverantwoordelijkvoorhetbeleidendebeleidsvormingenscheptdenoodzakelijkevoorwaardenvooreengoed
verloopvanhetonderwijsinonzeschool: 
KatholiekBasisonderwijsOpoeterenV.Z.W.
Voorzitter:Luwel Martine,Dilserweg30, 3680OPOETEREN 
Ondervoorzitter:CuppensEverd,WegnaarAs44, 3680OPOETEREN 
LedenschoolbestuurDorne: 
● GeritsAlbert,WegnaarAs7 
● KnevelsAndré,Randstraat33 
● ReulensLeo,Dornerstationsstraat9 
● VanEygenMarc,WegnaarAs39 
● DoumenEef,Eindstraat39 

3.2.Personeelslijst 
3.2.1Directie  
DiddenRaf

directie@dekornuit.be

0496206462 

3.2.2Kleuteronderwijs  
PiersonCarine
GielenSabrina
DerhaegEdith
ClijstersLien

jufcarine@dekornuit.be 
jufsabrine@dekornuit.be 
jufedith@dekornuit.be 
juflien@dekornuit.be 

3.2.3Kinderverzorgster  
BoerjanSabine

jufsabine@dekornuit.be 

3.2.4Lageronderwijs  
ClijstersReinhilde
AvermateAnn
StinkensCindy
SimonsKatrijn
SchreursDorien


jufreinhilde@dekornuit.be 
jufann@dekornuit.be
jufcindy@dekornuit.be  
jufkatrijn@dekornuit.be 
jufdorien@dekornuit.be 
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CuppensDorien
LangendoenMarlies
vanHeeswijkAmelie

jufdorienc@dekornuit.be 
jufmarlies@dekornuit.be 
jufamelie@dekornuit.be 

3.2.5Bijzondereleermeesterlichamelijkeopvoeding  
GeusensMarijn

meestermarijn@dekornuit.be 

3.2.6Zorgcoördinator 
GeritsLize

juflize@dekornuit.be 

3.2.7Administratie  
StinkensCindy
BosmansKatlijn


secretariaat@dekornuit.be 
secretariaat@dekornuit.be



3.3Scholengemeenschap 
Onzeschoolmaaktdeeluitvande KatholiekeScholengemeenschapBasisonderwijs ‘MaasenKempen’ waarinde
11katholiekelagerescholenvanMaaseikenDilsen-Stokkemvertegenwoordigdzijn. 
Bedoeling is dat onze scholen samenwerken rond o.a. het voeren van een gezamenlijk administratief beleid, een
zorgbeleideneenI.C.T.-beleid(InformatieenCommunicatieTechnologie). 
HetcorrespondentieadresvandezescholengemeenschapisEerstestraat19,3680Maaseik 
VoorzitterisDhr.F.Hungenaert 
Directeur-coördinatiescholengemeenschap:Dhr.G.Haeldermans 

3.4.Klassenraad 
Team van personeelsleden dat onder leiding van de directeur samen de verantwoordelijkheid draagt voor de
begeleidingvanenhetonderwijsaaneenbepaaldeleerlingengroep.Hetadviesvandeklassenraadisbindend. 

3.5.Vasteinstapdagenvoordekleinsten 
Onze school moet haar capaciteit vastleggen. Eens onze capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling
geweigerd. Elke geweigerde leerling krijgt een weigeringsdocument en wordt als geweigerde leerling in het
inschrijvingsregister geschreven. Dit inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het
schooljaarwaaropdeinschrijvingbetrekkingheeft.Voordeinstappertjesblijftdevolgordevanhetinschrijvingsregister
behoudentotdeeersteschooldagvanseptembervolgendophetschooljaarwaaropdeinschrijvingbetrekkingheeft.
Omwille van materiële omstandigheden werdvoordeG.V.BasisschoolDornedemaximumcapaciteitvastgelegdop
90kleutersen150lagereschoolkinderen. 

Eenkindispasingeschreveninonzeschoolalsdeoudersschriftelijkinstemmenmethetpedagogischprojectenhet
schoolreglement.Eenmaalingeschreven,blijfteenkindbijonsingeschreven.Deinschrijvingstoptenkelwanneerde
ouders beslissen om het kind van school te veranderen, zij niet akkoord gaan met een nieuwe versie van het
schoolreglement, bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel of wanneer het kind een verslag
ontvangtdattoeganggeefttothetbuitengewoononderwijs. 
Bij elke wijziging van hetschoolreglementzullenweterugjullieschriftelijkakkoordvragen.Indienjullienietakkoord
gaanmetdewijziging,danwordtdeinschrijvingvanjulliekindbeëindigdop31augustusvanhetlopendeschooljaar. 
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Bij de inschrijving van jullie kind, zullen we jullie bevragen over de organisatie van het ouderlijk gezag, de
gezinssamenstelling,deverblijfsregeling,…Wegaanervanuitdatbeideoudersinstemmenmetdeinschrijving.Indien
weopdehoogtezijnvanhetniet-akkoordvaneenvanbeideouders,kunnenwehetkindnietinschrijven.Wekunnen
julliekindpasinschrijvenalsbeideoudersakkoordgaan.  

Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteitvanhetkindbevestigtende
verwantschapaantoont. 
Kleutersmogeningeschrevenwordenvanafdedatumdatzedeleeftijdvan2jaaren6maanden bereiken. 
Vanaf1september mogendiekleuters(jongerdan3jaar)pasindekleuterschooltoegelatenworden(aanwezigzijn)
vanafdevolgendeinstapdata: 
● deeersteschooldagnadezomervakantie 
● deeersteschooldagnadeherfstvakantie 
● deeersteschooldagnadekerstvakantie 
● deteldatum1februari 
● deeersteschooldagnadekrokusvakantie 
● deeersteschooldagnadepaasvakantie 
● demaandagnahetHemelvaartweekend 

Ookditschooljaarzijnervastgelegdekennismakingsdagenindekleuterschoolvoorzien. Ukanmetuwkleuterdanal
eenseenkijkjegaannemenindekleuterschool.(dezedatastaanopdeschoolblog) 
Gelieveweluwbezoekvoorafaantekondigenaandedirectieofdekleuterleidsters. 
● Eenkleuterdieopeeninstapdatum2,5jaarwordt,magvanafdiedatumwordeningeschrevenentoegelaten. 
● Voorkleutersdientschriftelijkbevestigdtewordendathetkindnietineenandereschoolisingeschreven.  
● Dejongstekleuterszijnnietleerplichtig. 
● Inseptembervanhetjaarwaarinuwkind5jaarwordt,ishetleerplichtig enwettelijkverplichtom290halve
dagen les tevolgen.Zezijndusonderworpenaandecontroleophetregelmatigschoolbezoek,elkehalve
dagwordenaanwezighedenopgenomenendoorgevenviadiscimus.Telaatkomenwordtookdoorgegeven. 
● Defederaleoverheidbeslisteinhetvoorjaar2019toteenverlagingvandeleerplicht.Doordezefederalewet
verlaagt vanaf 1 september 2020 de aanvang van deleerplichtvan6naar5jaarenwordthetaantaljaren
leerplichtopgetrokkenvan12naar13jaar. 
● Voor alle leerlingen in het lager onderwijs en voor de 6- en 7-jarigen in de kleuterschool is de leerplicht
voltijds. Elke halve lesdag worden de aanwezigheden opgenomen en via discimus verstuurd naar het
ministerie.Telaatkomenwordtookdoorgegeven. 
● Eenjaartjelangerinde kleuterschooldoorbrengen,vervroegdnaardelagereschoolkomeneneenachtste
jaarindelagereschoolverblijven,kanenkelinsamenspraakennaadviesvandirectieenCLB. 
● De aanwezigheid gedurende het volledige kleuteronderwijs blijft belangrijk.  Kleuters moeten immers
voldoende dagen aanwezig zijn in de eerste en de tweede kleuterklas om recht te hebben op de
kleutertoeslag.  
Opdewebsite:h
 ttps://www.groeipakket.be/nl/participatietoeslagenvindjehiermeerinfoover. 

3.6Jaarlijksnieuweinschrijvingnodig? 
Doorhetschriftelijkgoedkeurenvanonspedagogischprojectenditschoolreglement,isjekindingeschreveninonze
school.Eenmaalingeschreven,blijftjekindnormaalbijonsingeschreven. 
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3.7.Onderwijsloopbaan 
3.7.1TaalscreeningniveauNederlands 
Onze school moet voor elke leerling bij het begin van de leerplicht een taalscreening uitvoeren. Die taalscreening
onderzoekthoegoedjekindNederlandskan.IndienopbasisvanderesultatenblijktdatjekindhetNederlandsniet
genoeg beheerst, dan volgt je kind een taalintegratietraject dat aansluit bij zijn specifieke noden.Detaalscreening
gebeurtnietvooranderstaligenieuwkomers.Zijkrijgensowiesoeenaangepasttaalintegratietraject. 

3.7.2Naarhetlageronderwijs 
Meestal staptjekindovervandekleuterklasnaardelagereschoolalshet6jaaris(ofwordtvoor1 januarivanhet
lopendeschooljaar).Hetisbelangrijkdatjekindinhetvoorafgaandeschooljaar290halvedageneffectiefaanwezig
wasinhetkleuteronderwijs.Wasjekindgeen290halvedageneffectiefaanweziginhetkleuteronderwijs?Dangelden
erstrengeretoelatingsvoorwaardentothetlageronderwijs. 
Misschienwiljejekindeenjaarvroegernaarhetlageronderwijslatengaan,alshet5jaaris(ofwordtvoor1januari
vanhetlopendeschooljaar)?Deoverstaphangtdanafvandebeslissingvandeklassenraadvanhetkleuteronderwijs
eneventueelookvandievanhetlageronderwijs.DaarnaastmoetookhetCLBeenadviesgevenoverdevervroegde
instap. 
Isjekindal6jaarenvoldoethetaandetoelatingsvoorwaarden,maarishetvolgensjounognietklaarvoordelagere
school? Je kind kan dan nog maximaal één jaar kleuteronderwijs volgen. Zowel de klassenraad van het
kleuteronderwijsalshetCLBgevenjeeenadvies. 

3.7.3Zittenblijveninhetkleuteronderwijsofinhetlageronderwijs 
Op basis van ons pedagogischprojectcreërenweeenleeromgevingwaarinjekindeendoorlopendleerproceskan
volgen.Westemmendelessenzoveelmogelijkafaandevoortganginontwikkelingvanjekind. 
De klassenraad beslist, in overleg met het CLB, of je kind wel of niet kan overgaan naar een volgend jaar. De
beslissingomnietovertegaan,nemenweomdatweervanovertuigdzijndatditvoorjekinddebesteoplossingis.
We doen dat in het belang van de ontwikkeling van je kind. We motiveren die beslissing schriftelijk en lichten ze
mondeling toe. We geven ook aan welke bijzondere aandachtspunten ervoorhetvolgendeschooljaarvoorjekind
zijn. 

3.7.4Indelinginleerlingengroepen 
Wij beslissen in welke leerlingengroep je kind, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert,
terechtkomt.Ookbijdeovergangnaareenanderjaar(metmeerdereklassen)beslissenwijautonoominwelkegroep
je kind zal zitten. Soms delen we de leerlingengroepen opnieuw in als er nieuwe leerlingen bij komen (bv. in de
kleuterschoolnaeeninstapdatum). 

3.7.5Langerinhetlageronderwijs 
Nadat je kind het getuigschrift basisonderwijs heeft behaald, kan het geen lager onderwijs meer volgen, tenzij de
klassenraadhettoelaat. 
Wordt je kind 14 jaar voor 1 januari van het lopende schooljaar? Dan kan het nog één schooljaarlageronderwijs
volgen.DaarvoorisweleengunstigadviesvandeklassenraadeneenadviesvanhetCLBnodig. 
Jekindkangeenlageronderwijsmeervolgenalshet15jaarwordtvoor1januarivanhetlopendeschooljaar. 
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3.7.6Uitschrijving 
Deinschrijvingvanjekindstoptals: 
● jezelfbeslistdatjekindonzeschoolverlaat; 
● jekinddooreentuchtmaatregeldefinitiefvanonzeschoolwordtgestuurd; 
● eenverslagvanhetCLBaangeeftdathetzelfsnaredelijkeaanpassingenvoorjekindnietmogelijkisomhet
gemeenschappelijk programma te blijven volgen.Deinschrijvingvanjekindkandannaoverlegmetjouen
het CLB ontbonden worden en stopt in dat geval op het einde van het lopende schooljaar, tenzij we een
individueelaangepastprogrammahaalbaarzien; 
● jenietakkoordgaatmeteennieuweversievanhetschoolreglement.Deinschrijvingvanjekindstoptdanop
heteindevanhetlopendeschooljaar. 


3.8Schooluitstappen 
Elkschooljaarmakenwemetonzeleerlingenenkeleleerrijkeuitstappen.Ditschooljaarorganiserenwedevolgende
schooluitstappen: 

3.8.1Eendaagseuitstappen 

Deondertekeningvanditschoolreglementgeldtalseenprincipiëletoestemmingmetdedeelnamevandeleerlingaan
alle ééndaagse uitstappen. Als de ouders de toestemming bij een concrete ééndaagse extra-murosactiviteit toch
zoudenweigeren,dienenzijdatvoorafaandeschooltemelden.Ouderskunnendedeelnamenietweigerenwanneer
de extra-murosactiviteit minder dan een volledige lesdag duurt. Leerlingen die niet deelnemen aan
extra-murosactiviteitendienenopdeschoolaanwezigtezijn.  

3.8.2Meerdaagseuitstappen 
Bij een meerdaagse extra-murosactiviteit (in onze school SNEEUWKLASSEN) is een afzonderlijke schriftelijke
toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alleleerlingendeelnemenaandeextra-murosactiviteiten.
Leerlingendienietdeelnemenaanextra-murosactiviteitendienenopdeschoolaanwezigtezijn. 

3.8.3Zwemmen 
De zwembeurt voor het lager onderwijs blijft op vrijdagmorgen en is verplicht  voor alle leerlingen van de lagere
school. Bij een gewone afwezigheid volstaat een schriftelijke verklaring ondertekend door de ouders. Indien de
afwezigheidvanlangereduuris,wordtereenmedischattestgevraagd. 
Niet-zwemmersgaanwelmeenaarhetzwembad. Zijwachtennaasthetzwembad. 
Deautobusvertrektstiptom8.30uur. Gelievetijdigaanwezigtezijn!!! 
Deleerlingenverzamelentenlaatste om8.20uuropdespeelplaats. 
De leerlingen plaatsen zich in een rij naar de autobus. Geen snoep, kauwgom en geld meenemen. Juwelen en
horlogesblijventhuisthuis! 
Naar aanleiding van onderrichtingen van onze minister wordt het zwemonderricht aan hetderdeleerjaarkosteloos
aangeboden. 
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3.9Verbodenteroken 
Opschoolgeldtsteedseenrookverbod.Hetverbodgeldtvoorhetvolledigeschooldomein,dusookdeopenplaatsen
en aan de schoolpoort. Het rookverbod geldt voor iedereen die de school betreedt: leerlingen, ouders, personeel,
bezoekers,… 
Ookverdamperszoalsdeelektronischesigaret,heatstickendeshisha-penvallenonderhetrookverbod,zelfsalsze
geennicotineentabakbevatten. 
Alsjekindhetrookverbodovertreedt,kunnenweeensanctieopleggen. 
Alsjevindtdathetrookverbodoponzeschoolnietgoednageleefdwordt,dankunjeterechtbijdedirectie. 
Hetrookverbodgeldtooktijdensactiviteitendiewijalsschoolorganiseren,zoalsschooluitstappen. 
Jekindheeftrechtopeengezondeomgeving 


3.10Verkoop,reclameensponsoring 
Wij mogen geen handelsactiviteiten uitoefenen, zoals de permanente verkoop van groentepakketten aan ouders,
alleen om onszelf of bepaalde derden te verrijken. Het is wel toegestaan om beperkte winst te maken om onze
werkingtebekostigen.Diehandelsactiviteitenmoetenpassenindenormaledienstverleningaanonzeleerlingenofin
deafwerkingvanhetprogramma. 
Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die een sponsor verstrekt aan een schoolbestuur, directie,
leraren,niet-onderwijzendpersoneelofleerlingen,waarvoordesponsoreentegenprestatieverlangtinschoolverband. 
Tegenprestatieszijnbijvoorbeeldhetnoemenvandesponsoropdewebsiteofeenopdrukopt-shirts. 
Voorbeeldenvansponsoringzijn: 
● gesponsordematerialenzoalsboekjes,video’s,folders,postersenspellen; 
● gratisproductendiewinkelsofbedrijvenuitdelenaanleerlingenofouders; 
● gesponsordeactiviteitenzoalsschoolfeesten,sportdagen,schoolzwemmenenschoolreisjes; 
● sponsoring van het schoolgebouw, bijvoorbeeld een leslokaal, de inrichting, computerapparatuur of
cateringactiviteiten. 
● Schenkingen,waargeentegenprestatietegenoverstaat,vallendusnietonderhetbegripsponsoring. 

Bijhetsluitenvaneensponsorovereenkomsthanterenwedevolgenderegelsalsuitgangspunt: 
● sponsoringmoetinovereenstemmingzijnmetdegoedesmaakenhetfatsoen; 
● sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de
school; 
● sponsoring mag niet in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de schoolaanhet
onderwijsstelt; 
● sponsoringmagdeonderwijsinhouden/ofdecontinuïteitvanhetonderwijsnietbeïnvloeden; 
● sponsoring mag geen aantasting betekenen van de objectiviteit,degeloofwaardigheid,debetrouwbaarheid
endeonafhankelijkheidvanhetonderwijs,descholenendedaarbijbetrokkenen; 
● sponsoringmaggeenschadeberokkenenaandegeestelijkeen/oflichamelijkegesteldheidvanleerlingen. 

Alsoudershetnieteenszijnmetbeslissingenvandeschooloversponsoringleggenzehunprobleemeerstvooraan
de directie. Indien het antwoord van de directie niet voldoet kunnen zij een klacht indienen bij de Commissie
ZorgvuldigBestuur-DepartementOnderwijs-Secretariaat-generaalt.a.v.WillyVanBelleghem,Kamer5B25-Koning
AlbertII-laan15,1210Brussel 
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3.11Vakanties 

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Herfstvakantie:vanmaandag1november2021t/mzondag7november 2021 
Wapenstilstand:vandonderdag11november2021 
Kerstvakantie: vanvrijdag24december2021(vanaf12.00uur)t/mzondag9januari 2022 
Krokusvakantievanmaandag28februari2022t/mzondag6maart2022 
Paasvakantievanmaandag4april2022t/m maandag18april2022 
Dagvandearbeid:zondag1mei2022 
O.H.-Hemelvaart:donderdag26meienvrijdag27mei2022 
Pinkstermaandag:6juni 2022 
Dezomervakantievangtaanopdonderdag30juni2022om12uur. 

3.12Lokaleverlofdagenenconferenties 

●
●
●
●
●

maandag 4oktober2021 
woensdag24november2021 
woensdag9februari2022 
maandag9mei 2022(naVormsel) 
maandag 16mei2022(naEerstecommunie) 

3.13Rooms-katholiekegodsdienstoponzeschool 
Kinderen groeien op te midden van een veelheid aan levensbeschouwingen (1). Ook In de klas en op school is
levensbeschouwelijkeverscheidenheidaanwezig.Wijheteniedereenwelkom! 
In onze school volgen alle kinderen de lessen rooms-katholieke godsdienst. Daar krijgen ze kansen om mogelijke
antwoordentezoekenophunlevensvragen.Zemakenerkennismetdekatholiekegeloofstraditieengaanermeein
dialoog. 
Daarnaast maken ze kennis met andere levensbeschouwingen. De school is déoefenplaatsbijuitstekomteleren
omgaanmetdiversiteitindeklasendesamenleving. 
Kinderen zijn van nature uit nieuwsgierig. In de godsdienstles worden ze uitgenodigd om metelkaaringesprekte
gaan over hun levensbeschouwing. Ditbiedtkansentotéchteontmoetingenwederzijdsrespect.Wehopenmetde
heleschoolopdiemanierbijtedragentoteenverdraagzamesamenleving,eensamenlevingwaariederemenstelt!
Net daarom zet het vak rooms-katholieke godsdienst mee zijn schouders onder de 24 interlevensbeschouwelijke
competenties.Dezebehorentothetleerplan.Elkeleraardoetdenodigeinspanningenomdezecompetentiesbijde
kinderenteontwikkelen.Ditkanopschoolofopleeruitstap. 
Degodsdienstlessenondersteunendelevensbeschouwelijkeontwikkelingvankinderen.Wedagenelkkinduitomin
verbondenheidmetanderentegroeientoteengelukkigleven. 
(1)Levensbeschouwing is een kijk op het leven: wat het leven betekent en hoe dat geleefd kan worden in
verbondenheid met zichzelf, met anderen, met gemeenschappen, met natuur en cultuurenvoorsommigemensen
ookmetGod. 
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4. Watmagjevanonsverwachten? 
4.1Hoebegeleidenwejekind? 
4.1.1Leerlingenbegeleiding 
Onzeschoolvoerteenzorgbeleid.Dithoudtondermeerindatwegerichtdeevolutievanjekindvolgen.Ditdoenwe
door het werken met een leerlingvolgsysteem (LVS). Sommige kinderen hebbenopbepaaldemomentennoodaan
gerichteindividuelebegeleiding.Anderekinderenhebbenconstantnoodaanindividuelezorg.  
Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kunjeditmeldenaandedirectie.Specifiekeonderwijsbehoeftenis
eenbreedbegrip.Hetbetekentdatjekindmeealsgevolgvaneenfysieke,verstandelijkeofzintuiglijkebeperkingniet
zomaar aan het gewone lesprogramma kan deelnemen.Deschoolkanookzelfaanpassingenvoorstellenopbasis
vandevaststellingenindeloopvanhetschooljaar.Welkemaatregelenaandeordezijn,zalafhangenvanwatjekind
nodigheeftenwatwijalsschoolkunnenorganiseren. 
We zullen in overleg met jou als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van je kind georganiseerd zal
worden.Daarbijzullenweaangevenwatjevandeschoolkanverwachtenenwatwijvanjealsouderverwachten. 
Wijverwachtendatjeingaatoponzevraagtotoverlegendeafsprakendiewesamenmakenopvolgtennaleeft. 
Eenschoolisverplichtomredelijkeaanpassingen(differentiërende,remediërende,compenserendeendispenserende
maatregelen) te nemen voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften.  Ouderskunnenzichnietverzettentegen
hetvoorzienvandezeredelijkeaanpassingen. 
Jekindheefthetrechtomongestoordteontwikkelenentegroeien. 

4.1.2Huiswerk 
Metonshuiswerkbeogenwedevolgendedoelstellingen:  
● Een brug creëren tussen school en thuis. De ouders krijgen een zicht op de leerinhouden die in de klas
behandeld worden. Ouders kunnen zaken rapporteren aan de leerkracht. Zo wordt huiswerk een nuttig
communicatiemiddel. 
● Huiswerkbiedtkansentothetinoefenenvandegezieneleerstofindeklas. 
● Huiswerkisveelmeerdanreproduceren.Hetdientookomvaardighedenenattitudesteontwikkelen.Daarom
kan huiswerk ook een open opdracht ofeenvoorbereidendetaakinhouden:opzoekwerk,ietsmeebrengen,
het nieuws volgen, een creatieve verwerking, ... Bij deze taken wordt de diversiteit van de leerlingen
aangewendalseenbronvoorlerenvanenaanelkaar. 
● Viahetmakenvanhuiswerklerenonzekinderenbeetjebijbeetjezelfstandigtewerken.Kinderenlerendoor
het huiswerk en het gebruik van de agenda plannen, organiseren,uitvoerenencontroleren.Opdiemanier
wordt er gewerkt aan'LerenLeren'enbereidenwehenstapvoorstapvoorophetwerkeninhetsecundair
onderwijsmaarookophetgoedfunctionerenindesnelveranderendemaatschappij. 
Engagementvanuithetleerkrachtenteam: 
● Omallekinderengelijkekansentebiedenproberenwijzoveelmogelijk'ouderneutrale'takenaantebieden.
Dit betekent dat de kinderen huistaken tot een goed einde kunnen brengen zonder de hulp van een
volwassene. 
● Differentiatie binnen het huiswerk kan gebeuren aan de hand van individuele taken (scheurblok papieren
versie/digitaalvia ‘Bingel’).  
● Deleerkrachtgeeftfeedbackophethuiswerk.. 
● Alsleerkrachtenteambestedenweextraaandachtaanhetlerenzelfstandigwerken.Zelfstandiglerenwerken
begintindeklas.Kinderenwordenzovaardigerinhetzelfaanpakkenvanhuntaak. 
Huiswerk is belangrijk maar met mate. Kinderen moeten nog tijd over hebben om te spelen, te ravotten, zich op
anderevlakkenteontplooien.Vanessentieelbelangiseengoedethuis-enklascultuurwaarkinderenkunnenpraten
overhuiswerkendezinvanhuiswerklereninzien.Jekindheeftrechtopgenoegrustenvrijetijd 
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4.1.3Agendavanjekind 
●
●
●
●

Indekleuterschoolwordthetweekthemawekelijksaangekondigdopdeklasblogmeteenkleinwoordjevan
degeplandeactiviteiten. Daarkunnenjullieookheelregelmatigfoto’svindenvanklasactiviteiten. 
Inheteersteleerjaarkrijgendeleerlingeneenhuiswerkmap. Hierinzithetbestekmapjemethethuiswerkvan
diedag.Dejufzalindezemapookbriefjesmetmededelingenstoppen. 
Het tweede, derde en vierde leerjaar krijgen een klassieke schoolagenda. Hierin noteren zij hun lessen of
opdrachten.  
Hetvijfdeenzesdeleerjaarheefteendigitaleagendavia Googleclassroom.  



4.1.4E-mailadresenGoogleGSuite 
Elke leerling van onze school krijgt een persoonlijk e-mailadres.  Dit adres kan gebruikt worden voor verdere
communicatie en het delenvandocumenten. Dedigitaliseringinhetonderwijsstaatnietstilenwijzullenookmeer
gebruikgaanmakenvandezedigitaliseringzoalsbijvoorbeeldhetgebruikvandeGoogledrive,Googleformulieren,
GoogledocumentenenGooglepresentaties. DigitaleoudercontactenwordenookenkelmetditGmailadresgevoerd. 


4.1.5Communicatiemetleerkrachten 

V
 andeleerkrachtenwordtverwachtdatzehunberichtenminstens1xperdagnakijkenendatzebinnende48uur
eenantwoordgeven. De48uurregeliseenrichtlijndiewezogoedmogelijkproberennateleven. Dooronvoorziene
omstandighedenkanhiervanafgewekenworden.  
We vragen dat je begrip opbrengt voor vrije tijd.  In het weekend, op vrije dagen en tijdens de vakantie kan het
antwoordlaterkomen. 
Bij communicatie over problemen of moeilijke onderwerpen zijn lichaamstaal ennuanceergbelangrijk. Hiervooris
persoonlijk contact noodzakelijk.  Maak een afspraak om alles rustig te bespreken en laat jenietverleidentoteen
onlinediscussie. 
Alsschoolvindenwijhetnietvanzelfsprekenddatdeleerkrachtenhunprivételefoonnummer beschikbaarstellen. Wil
jeeenafspraakmetdeleerkracht,dankanditviahete-mailadresvandeleerkrachtoftelefonischnaardeschool. 

4.2Leerlingenevaluatie 
4.2.1Breedevalueren 
Bredeevaluatiegaatuitvandegroeivanleerlingenenvolgtdiegroeiop.Daarbijwordtdetotalepersoonvoorogen
gehouden.Wewillenjekindvertrouwengevenomtelerenenzichverderteontwikkelen.Viabredeevaluatiekrijgtje
kindinzichtinzijneigenleerproces. 
Ditschooljaar(2021-2022)werkenweaaneennieuwerapportennieuwevaluatiebeleid. Ditzaldanookinseptember
2022integraalopgenomenwordeninonsschoolreglement. 

Ditschooljaarwerkenwijnogmeteentrimestrieelpunten-enattituderapport. 

1°leerjaar: 
● evaluatieopeenrapport:eindeoktober 
● evaluatiemetpunten:steedsvoorkerst-,paas-en zomervakantie 
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2de ,3de
  ,4de
  ,5de
  en6de
 leerjaar:  
● evaluatiemetpunten:steedsvooreenvakantieperiode:kerst-,paas-enzomervakantie 
● regelmatigwordengedurendehetschooljaartoetsenafgenomenomdevorderingenteevaluerenenbijte
sturen.Deafgenomentoetsenwordenookmeenaarhuisgegeven,deleerlingenbrengendeondertekende
toetsenterugmeenaarschool. 

4.2.2.Getuigschriftbasisonderwijs 

Alle leerlingen krijgen op het eind van het basisonderwijs een getuigschrift. Leerlingen over wie de klassenraad
oordeelt dat ze in onvoldoende mate alle doelen van het leerplan bereikt hebben, krijgen een verklaring met
vermeldingvanhetaantalensoortgevolgdeschooljarenonderwijs. 

4.2.2.1Proceduretothetuitreikenvanhetgetuigschrift 

De school zal gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind communiceren over zijn leervorderingen. Ouders
kunnen inzageinentoelichtingbijdeevaluatiegegevenskrijgen.Indiennatoelichtingblijktdatdeouderseenkopie
wensen,dankandat.Dekostendiehiervoorgevraagdworden,zijnterugtevindenindebijdrageregeling.  
Ofeenleerlinghetgetuigschriftkrijgt,hangtafvandebeslissingvandeklassenraad.Deklassenraadgaatnaofde
leerplandoelen die het bereiken van de eindtermen beogenvoldoendeinaantalenbeheersingsniveauzijnbehaald
methetoogophetvervolgonderwijsindeA-stroomvanhetsecundaironderwijs.Daarbijzaldegroeidiedeleerling
doorheendeschoolloopbaanmaakte,endezelfsturingdiehijtoont,zekereenrolspelen. 
Na 20 juni beslist de klassenraad of uw kind al dan niet hetgetuigschriftbasisonderwijskankrijgen.Debeslissing
wordtuiterlijkop30juniaandeoudersmeegedeeld.Deouderswordengeachtdebeslissingomtrenthetgetuigschrift
basisonderwijsuiterlijkop1juliinontvangsttehebbengenomen.Bijnietontvangst,wordthetgetuigschriftgeachtop
1julitezijnontvangen. 
Devoorzitterenalleledenvandeklassenraadondertekenenhetschriftelijkverslag.  


4.2.2.2Beroepsprocedure 

Ditvindtuverderuitgewerktonderpunt6.4.2 


4.3.Metwiewerkenwesamen? 
4.3.1Centrumvoorleerlingenbegeleiding(CLB) 
Deschoolwerktsamenmethetcentrumvoorleerlingenbegeleiding(CLB): 

Naam: VCLBMAASLAND 
Adres: Vossenbergstraat12 3680Maaseik 

ContactpersoonCLB:EllenSchreurs 
ArtsCLB:Dr.JohannaMilis 

SchoolreglementKornuit2021-2022

19van20 


4.3.1.1AlgemenewerkingCLB 
Webiedengratisinformatie,hulpenbegeleidingaanleerlingen,oudersenschool.Wewerkensamenmetdeschool,
maarwebehorenerniettoe.Jijenjekindkunnendusgerustlosvandeschoolbijonsterecht.  

HetCLBzalsteeds,indiendeinternezorgvandeschoolonvoldoendeblijkt,eenbelangrijkerolopnemenwanneerwe
vaststellendatdezorgmoetuitgebreidworden.Indatgevalzullenweookdeoudersendeleerlingbetrekken.Alsde
schoolaanhetCLBvraagtomjekindtebegeleiden,zaldiebegeleidingenkelstartenalsdeoudersvandeleerling
jonger dan 12 jaar daarmee instemmen. Vanaf de leeftijd van 12 jaar geldt dat de leerling in principe zelf deze
toestemmingkangeven. Deleerlingendeouderswordeninelkgevalzoveelmogelijkbetrokkenbijdeverschillende
stappenvandebegeleiding. 
De openingsuren en -dagen zijn terug te vinden op de  website van Vrij  CLB Limburg onder de naam van de
betreffendeafdeling. 


4.3.1.2.WaarvoorkanjebijhetCLBterecht? 
JeKANnaarhetCLB 
● alsjekindergensmeezitofzichnietgoedinzijnvelvoelt; 
● alsjekindmoeiteheeftmetleren; 
● bijvragenivmstudiekeuze 
● alservragenzijnoverdegezondheidvanjekind,lichaam...; 
● metvragenoverinentingen; 

JekindMOETnaarhetCLB 
● voorhetsystematischcontactmoment; 
● alshettevaakafwezigisopschool(leerplicht); 
● vooreenoverstapnaarhetbuitengewoononderwijs; 
● omvroegerofnetlateraandelagereschooltebeginnen; 
● omlangerdandenormaletermijninhetlageronderwijstekunnenblijven; 

4.3.1.3OrganisatievanwerkingCLB 
Wewerkenmeteenonthaalteamperschool.DezeCLB-medewerkerszorgenvoor:  
● Onthaalvannieuwevragen 
● Informerenenadviserenvanleerlingenenhunouders 
● Handelingsgerichtadviesaanleerkrachteninhunzorgvoorleerlingen 
● Toeleidennaargepastevervolghulp(doorhetCLBofextern) 

Opdew
 ebsitevanVrijCLBLimburgzijndecontactgegevensvandeonthaalteamsterugtevinden. 

Daarnaastwerkenwemetbegeleidingsteams.Dezeteamsgaanvooreenlangeretijdoppadmetdeleerlingen(en/of
oudersenleerkrachten): 
● Uitgebreideanalysevandeproblemen 
● Begeleiden 
● Coördinerenvanbegeleidingstrajecteninsamenwerkingmetanderepartners. 
● Verontrustendesituaties,crisissituaties 
Opbasisvandeexpertisewordttelkensbekekenwieeenbepaaldevraagverderopneemt.Deschool,leerlingenen/of
ouderswordenopdehoogtegebrachtwelkeCLB-medewerkerditis. 
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4.3.1.4Oponderzoek:hetsystematischcontactmethetCLB 

Door de coronacrisis zullen niet alle systematische contacten van het schooljaar 2020-2021 uitgevoerdzijn.Erzal
bijkomendeinformatiekomenoverdewijzewaaropwemetditgegevenmoetenomgaan.Wewetendatdecontacten
inhoudelijk zullen aangepast worden en mogelijk kunnen er inhaalmomenten nodig zijn. Je zal hierover tijdig
geïnformeerdworden. 
Hetonderstaandeschema,ishetschemazoalseengewoonjaareruitzouzien. 

Erzijn5contactmomentenen4vaccinatiemomenten.  

Dedoelstellingvandesystematischecontactmomentenisvoor alleleerlingeneenregelmatigaanbodtevoorzienop
vlakvanwelbevindenengezondheid. 

2021-2022 
1ste leerj 

4de
leerj 

5de
leerj 

6de
leerj 

1ste sec.  3e
sec. 

Buitengewoononderwijs  3jaar 

6jaar 

9jaar  10
jaar 

11
jaar 

12jaar 

Contactmoment 

X 

X 

X 



X 



X 



X



X 



X

X

Gewoononderwijs 

Vaccinatieaanbod 

1ste 
kleuter  

14
jaar 


Weoverlopenevendeaandachtspunten: 
● Voorhetcontactmomentvandeeerstekleuterklaszettenweinopmaximaleaanwezigheidvanouders.  
● Heteersteleerjaariseencontactmomentmeteenbeperktaanbod. 
● Het vierdeleerjaariseencontactmomentmeteenbeperktaanbod. 
● Leerlingenvanhetvijfdeleerjaarkrijgenenkeleenaanbodvoorvaccinatie.  
● Leerlingen van het zesde leerjaar  krijgen een meer uitgebreid onderzoek en ligt defocusopdeovergang
naarhetsecundaironderwijs. 
● Leerlingeninheteerstesecundairkrijgenenkeleenaanbodvoorvaccinatie. 
● Leerlingen in het derde secundair bieden we een uitgebreider contactmoment aan met aandacht voor
welbevindenengezondheid. 
● welbevindenengezondheid. 


4.3.1.5Systematischecontactenvoorspecifiekedoelgroepen 
We bieden een systematisch contactmoment aan voor groepen waarbij dooreenuitzonderlijkeschoolloopbaanhet
verplichte systematische contactmoment niet is doorgegaan in de leerjaren zoals inhetbovenstaandekaderwordt
uitgelegd. Dit bijkomend contactmoment is nietverplicht.Inhetbasisonderwijszijnditdeanderstaligenieuwkomers
diemeerdan1schooljaarmoetenwachtenvooraleerzekunnenaansluitenbijeengewoonsystematischcontact. 
 

4.3.1.6Inentingen 

Door de coronacrisis zullen nietallevaccinatiesvanhetschooljaar2020-2021uitgevoerdzijn.Zodradesituatiehet
toelaat zullen we de vaccinaties in het schooljaar 2021-2022 inhalen. Je zal hiervoor bijkomende informatie
ontvangen.Hetonderstaandeschemaishetschemazoalseengewoonjaareruitzouzien. 
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Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het ‘vaccinatieprogramma’ dat door de overheid is
aanbevolen.Omzetekrijgenmoetendeouderstoestemminggeven.  

Welkeinentingenkanjekindkrijgen? 

● 1ste lagere 6/7jaar  PPolio(Kinderverlamming),Difterie(Kroep),Tetanus(Klem), 
school 
Pertussis (Kinkhoest) 
● 5de lagere 10/11
Mazelen,Bof(Dikoor),Rubella(Rodehond) 
school 
jaar 

● 1ste
12/13
HumaanPapillomavirus(2x)  
secundair  jaar 

● 3de
14/15
Difterie,Tetanus,Kinkhoest 
secundair  jaar 


4.3.1.7CLB-dossier 

Als je kind bij ons voor een begeleiding komt, maken we een dossier. Daarin staat alles wat metjouwkindende
begeleidingtemakenheeft.Wehoudenonsuiteraardaanenkeleregels: 
● Inhetdossierkomenenkelgegevensdienodigzijnvoordebegeleiding.  
● Webehandelendegegevensmetdenodigediscretieenzorgvuldigheid.  
● Wehoudenonsaanhetberoepsgeheimenhet‘decreetrechtspositieminderjarigen’.  


4.3.1.7Naareenandereschool:dossierCLB 

Wanneerjekindvanschoolverandert,bezorgenwehetdossieraanhetCLBdatdenieuweschoolbegeleidt.  
● De identificatiegegevens van je kind, de gegevens over de inentingen, de medische onderzoeken, de
leerplichtbegeleiding, (indien van toepassing) een kopie van het gemotiveerd verslag of een verslag dat
toeganggeefttothetbuitengewoononderwijswordenautomatischovergedragen.  
● Alle andere gegevens worden overgedragen indien er geen verzet wordt aangetekend. Dit verzet kan
aangetekendwordendoordeoudersofdoordeleerlingzelfindienhij12jaarofouderis.Hetmoetschriftelijk
gebeuren binnen een termijn van 10 dagen na de mededeling van de overdracht. Dat is dus vanaf het
momentdatjekindindenieuweschoolwordtingeschreven. Datmoetzosnelomdathetdossiervanjekind
andersautomatischmetdeinschrijvingverhuist.  


4.3.1.8HetCLBdossierinkijken 

Vanaf 12 jaar mag je kind dat meestal, maar hierop bestaan enkele uitzonderingen. Ouders of voogd mogen het
dossierenkelinkijkenmettoestemmingvandeleerling.Isjekindjongerdan12jaar,danmagjealsouderofvoogd
het dossier inkijken. Dat geldt wel niet altijd en ook niet voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens
bijvoorbeeldbeslistdearts.  
InkijkengebeurtwelaltijdsamenmeteenCLB-medewerkerdiejedenodigeuitleggeeft.Jekaneenkopievragenvan
degegevensdiejemaginkijken.Diekopieisergvertrouwelijkenmagnietvoorietsandersdienendanjeugdhulp.  

Jekanvragenomsommigegegevensnietinhetdossiervanjekindoptenemen.Daarvoormoetjeweleenernstige
reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die weverplichtverwerken,zoalsderesultatenvande
systematischecontacten.  
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4.3.1.9Eenklacht:CLB 

Hebjeeenklachtdanluisterenweergraagnaar.ElkCLBheefteenvastewerkwijzeomklachtentebehandelen.Dit
garandeertdatelkeklachtdenodigeaandachtkrijgtenmetzorgbehandeldwordt.Deprocedurekanjevragenaan
eenCLB-medewerkerofdedirecteurvanhetCLB.  


4.3.1.10Ookbelangrijkomweten  


●
●

●

Het CLB mag in geenenkelgeval-tenzijerschriftelijketoelatingisvanoudersofdeleerlingouderdan12
jaar–gegevensuithetdossieroverdragenaanandereinstanties,hulpverleners,derden,enz.  
Aandebetrokkenschooldirectieenhetschoolpersoneelwordenalleengegevensdoorgegevendienodigzijn
opdatzijhuntaaknaarbehorenkunnenvervullen.Dezeoverdrachtgebeurtenkelnaeenzorgvraagenmet
inspraakvandeminderjarigeen/ofdeouders. 
HetCLB-dossierwordtophetcentrumbewaardtottenminste10jaarnadedatumvandelaatstemedische
tussenkomst (onderzoek of inenting). Voor leerlingen die buitengewoon onderwijs volgen wordthetdossier
bewaardtotdeleerling30jaarisgeworden.Nadezeperiodewordthetdossiervernietigd.  

4.3.1.11Andereinteressantekanalen  

WebsiteOnderwijskiezer:w
 ww.onderwijskiezer.be 

Jebentopzoeknaareenstudierichting.Eenrichtingdiegoedbijjekindpastendiehetallekansengeeftvoorzijn 
toekomst.Onderwijskiezerhelptjeindiezoektocht.Onderwijskiezerisbedoeldvoorleerlingen,ouders,leerkrachten,
CLB-ers,…kortomvooriedereendieopzoekisnaarobjectieve,onafhankelijkeenkwaliteitsvolleinformatieoverhet
geheleonderwijslandschap. 
CLBCh@t–DELyourproblems,TakeCTRLofyourlife 

Zitjeergensmee?Wiljeietsverandereninjeleven?Zoekjeeenstudierichting?Jewiljebeterinjevelvoelen,maar
jekanermoeilijkoverpraten?CHATdan!  
OpCLBCh@tkanjeterechtmetaljekleineengrotezorgen,veilig,gratisenanoniem!Opgeleidemedewerkersvan
hetCLBstaanklaaromjoueenluisterendoortebiedenensamenmetjoutezoekennaareengepasteoplossing! 
Voorwie?Leerlingen3de
  graadlageronderwijsensecundaironderwijsenvoorouders. 
Hoe?Surfopjetablet,smartphoneoflaptopnaarw
 ww.clbchat.be 

Weblijvenookbereikbaaropschool,viajeleerkrachtofzorgcoördinator/leerlingbegeleiderofviamail,Smartschool
ofeenanderdigitaalleerlingenplatform. 

4.3.1.12Ondersteuningsnetwerk 
Heeft je kind een gemotiveerd verslag of een verslag gekregen van het CLB na het doorlopen van een
handelingsgericht traject, dan kunnen wij ondersteuning aanvragen bij het ondersteuningsnetwerk. Een
ondersteuningsnetwerk is een samenwerking tussen scholen uit het gewoon onderwijs met scholen uit het
buitengewoononderwijs,samenmethetCLBendepedagogischebegeleidingsdiensten.Onzeschoolisaangesloten
bijhetondersteuningsnetwerkLimburg,ZorgloketGenk-Maasland. 
De ondersteuning is leerling-, leraar- en schoolteamgericht. Ondersteuners pakken samen met hetlerarenteamde
ondersteuningsnoden aan. Je kunt niet rechtstreeks ondersteuning aanvragen bij een ondersteuningsnetwerk. Dat
verlooptsteedsviadeschool. 
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Vooralgemenevragenoverondersteuningenspecifiekevragenoverondersteuningvanjekindkunjeterechtbijonze
zorgcoördinator:jufLize 

4.4Onderwijsaanhuisensynchrooninternetonderwijs 
Alsjekindwegenschronischeoflangdurigeziekteofongevaltijdelijknietnaarschoolkankomen,danheeftjekind
onderbepaaldevoorwaardenrechtoptijdelijkonderwijsaanhuis,synchrooninternetonderwijsofeencombinatievan
beiden. 


4.4.1Bijlangdurigeziekteofongeval(niet-chronischeziekte) 
●
●
●
●

●

TOAH kan bij een niet-chronische ziekte pas worden georganiseerd na een afwezigheid van 21
opeenvolgendekalenderdagen(vakantieperiodesmeegerekend). 
Jedienteenaanvraaginbijdedirecteur.Deaanvraagisvergezeldvaneenmedischattestwaaruitblijktdatje
kinddeschoolnietofminderdanhalftijdskanbezoekenendatjekindonderwijsmagkrijgen. 
Je kind heeft recht op 4 lestijden TOAH per week. We beslissen in overleg met jouoverhettijdstipende
eventuelespreidingvandielestijden. 
Je kind blijft rechthebbenopTOAHalshetnaeenononderbrokenafwezigheidvan21kalenderdagendoor
ziekteofongevalwekelijksminderdan5halveschooldagenaanwezigkanzijnopschool.TOAHenonderwijs
opschoolkandangecombineerdworden. 
Alsdeziekteperiodewordtverlengdofalsjekindbinnende3maandenhervalt,kanTOAHverlengdworden.
De wachttijd van 21 opeenvolgende kalenderdagen hoeft niet meerdoorlopenteworden.Jehoeftdanook
nietopnieuweenaanvraagintedienen.Omdenieuweafwezigheidtewettigen,iserweleennieuwmedisch
attestnodig. 

4.4.2Bijchronischeziekte 
●

Eenchronischeziekteiseenziektewaarbijeencontinueofrepetitievebehandelingvanminstens6maanden
noodzakelijkis(bijvoorbeeldnierpatiëntjes,astmapatiëntjes,…). 
● Je dient een aanvraag in bij de directeur. De aanvraag is vergezeld van een medisch attest van een
arts-specialistdathetchronischeziektebeeldbevestigtenwaaruitblijktdatjekindonderwijsmagkrijgen. 
● Jekindheeftrechtop4lestijdenTOAHnaelkeopgebouwdeafwezigheidvan9halveschooldagen.Dieuren
kunnengedeeltelijkopschoolgeorganiseerdworden.Wemoetendaardansamenakkoordmeegaan.TOAH
vindtdanplaatsbuitendenormaleschooluren,maarkanniettijdensdemiddagpauzewordengeorganiseerd. 
● Deaanvraagendemedischevaststellingvandechronischeziekteblijftgeldigvoordeheleloopbaanvanje
kindoponzeschool.Jehoeftdatdusmaaréénkeeraanonzeschooltebezorgen. 
Je kind moet op 10 kilometer of minder van deschoolverblijven.Alsjekindopeengrotereafstandvandeschool
verblijft,danzijnwenietverplichtomTOAHteorganiseren. 
Als je kind aan bovenstaande voorwaarden voldoet, informeren we jou over de mogelijkheid van TOAH. Zodrade
voorwaarden voor het verstrekken vanTOAHvervuldzijn,kunnenweermeevanstartgaan.Wegaandanopzoek
naareenleraarom4lestijdenperweekonderwijsaanhuistegeven.WemakenafsprakenmetdeTOAH-leraarom
delessenaftestemmenopdeleerlingengroepvanjekind.TOAHisgratisvoorjou. 
WijkunneninoverlegmetjouookcontactopnemenmetdevzwBednet(w
 ww.bednet.be).Datbiedtdemogelijkheid
om gratis van thuis uit viaeeninternetverbindinglivedeeltenemenaandelessen.Wemakendansamenmetjou
concrete afsprakenoveropvolgingenevaluatie.Synchrooninternetonderwijskangecombineerdwordenmettijdelijk
onderwijsaanhuis. 
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4.5Revalidatie/logopedietijdensdelestijden 
Erzijntweesituatieswaardooreenkindafwezigkanzijndoorrevalidatietijdensdelestijden:
● revalidatienaziekteofongeval(normaalmax.150minutenperweek,verplaatsingeninbegrepen); 
● revalidatievoorkinderenmeteenspecifiekeonderwijsgerelateerdebehoeftewaarvooreenhandelingsgericht
adviesisgegeven(normaalmax.150minutenperweek,verplaatsingeninbegrepen). 
Jemoettoestemmingvragenaandedirecteuromjekindrevalidatietijdensdelestijdentelatenvolgen. 
Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatienaziekteofongevaltoetestaan,moetenwijovereendossier
beschikkendatminstensdevolgendeelementenbevat: 
● eenverklaringvandeouderswaaruitblijktdatderevalidatietijdensdelestijdenmoetplaatsvinden; 
● eenmedischattestwaaruitdenoodzakelijkheid,hetaantalkeerendeduurvanderevalidatieblijkt; 
● een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders, dat motiveert waarom de
revalidatietijdensdelestijdenvereistis; 
● eentoestemmingvandedirecteurvooreenperiodediededuurvandebehandeling,vermeldinhetmedisch
attest,nietkanoverschrijden. 
Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie toe te staan voor de leerling met een specifieke
onderwijsgerelateerde behoefte waarvoor een handelingsgericht advies is gegeven, moeten wij over een dossier
beschikkendatminstensdevolgendeelementenbevat: 
● eenverklaringvandeouderswaaruitblijktdatderevalidatietijdensdelestijdenmoetplaatsvinden; 
● een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders.Datadviesmoetmotiveren
waaromdeproblematiekvandeleerlingvandieaardisdathetwettelijkvoorzienezorgbeleidvaneenschool
daarop geen antwoord kan geven en dat de revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als
schoolgebonden aanbod. Indien er op het moment van de aanvraag tot afwezigheid nog geen
handelingsgericht advieswerdgegevenvoordeleerling,kunnenhethandelingsgerichtadviesendatadvies
vanhetCLBgelijktijdigafgeleverdworden; 
● een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en derevalidatieverstrekkeroverdemanierwaaropde
revalidatie het onderwijs voor de leerling in kwestie zal aanvullen en de manier waarop de
informatie-uitwisseling zal verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk schooljaar een
evaluatieverslag aan de directie vandeschoolenvanhetCLB,metinachtnemingvandeprivacywetgeving
waaraanhijonderworpenis; 
● een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd engemotiveerdmoetworden,rekeninghoudend
methetevaluatieverslagvanderevalidatieverstrekker. 
De directeur neemt,opbasisvandeverzameldedocumenten,deuiteindelijkebeslissingofderevalidatietijdensde
lestijdenkanplaatsvindenofniet.Wijdelendiebeslissingaanjoumee. 
Deverzekeringvandeleerlingendietijdensdelestijdenrevalidatiekrijgen,valttijdensdeperiodevandetherapieen
de verplaatsingen niet ten laste van deschoolverzekering.Debegeleidingvandeleerlingtijdensdeverplaatsingen
vallenniettenlastevandeschool. 

4.6Stappenplanbijziekteofongeval 
Als je kind ziek wordt of zich onwel voelt op school, zullen we jou of een andere opgegeven contactpersoon
verwittigenenvragenwe,indiennodig,omjekindoptehalen. 

4.7Medicatiegebruikenanderemedischehandelingen 
●

Jekindwordtziekopschool 
Wijstellengeenmedischehandelingenenstelleningeengevalmedicatieterbeschikking,ookgeen 
pijnstillers. 
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●

Jekindmoetmedicatienementijdensdeschooluren: 
Inuitzonderlijkegevallenkaneenouderaandeschoolvragenommedicatietoetedienenaaneenkind.Deze
vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en
toedieningswijze bevat. Wanneereenleerlingziekwordtopschool,danzaldeschoolnietopeigeninitiatief
medicatietoedienen.Welzullendeoudersofeenandereopgegevencontactpersoonverwittigdwordenenzal
hen gevraagd worden de leerling op te halen. Wanneer ditnietmogelijkis,zaldeschooleenartsomhulp
verzoeken. Andere verpleegkundige handelingen of medische handelingen, andere dan via orale (via de
mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet worden gesteld
door ongekwalificeerd schoolpersoneel. Samen met de ouders zoeken we naar een samenwerking met
verpleegkundigenzodatdedienstenvanhetWit-Gelekruisofzelfstandigeverpleegkundigenhierbijonderst 



4.8Privacy 
4.8.1Hoeenwelkeinformatiehoudenweoverjekindbij? 
Verwerkenvanpersoonsgegevens 
Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We verzamelen doorheen de
schoolloopbaan van jekindheelwatgegevens,zoalsbijdeinschrijving.Wevragenalleengegevensvanjekindop
alsdatnodigisvoordeleerlingenadministratieen–begeleiding.Degegevensdienodigzijnvoordebegeleidingvan
je kind verzamelen we in het kader van ons beleid op de leerlingbegeleiding. Bij sommige aspecten van de
leerlingbegeleidinghebbenwejeuitdrukkelijketoestemmingnodig.  
De gegevens van je kind verwerken we hierbij met softwareprogramma BROEKX. We maken met de
softwareleveranciers afspraken over het gebruik van die gegevens. De leveranciers mogen de gegevens niet
gebruikenvooreigencommerciëledoeleinden.  
De gegevensvanjekindwordendigitaalbewaardenveiligopgeslagen.Wezieneroptoedatnietiedereenzomaar
toegangheefttotdiegegevens.  
Detoegangisbeperkttotdepersonendiebetrokkenzijnbijdebegeleidingvanjekind,zoalsdeklassenraad,hetCLB
endeondersteuner.  
Omgepasttekunnenoptredenbijrisicosituaties,kunnenweuitzonderlijkookgegevensoverdegezondheidstoestand
vanjekindverwerken,maardatgebeurtenkelmetjeschriftelijketoestemming.  
Jekanjetoestemmingaltijdintrekken.  
Alsjevragenhebtoverdeprivacyrechtenvanjekind,kanjecontactopnemenmetdedirecteur 
Overdrachtvanleerlingengegevensbijschoolverandering 
Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder de volgende
voorwaarden: de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan, meer bepaaldde
essentiëlegegevensdiedestudieresultatenendestudievoortgangvandeleerlingbevorderen,monitoren,evalueren
enattesterenendeoverdrachtgebeurtenkelinhetbelangvandepersoonopwiedeonderwijsloopbaanbetrekking
heeft.Ouderskunnen–opverzoek-dezegegevensinzien.Oudersdienietwensendatdezegegevensdoorgegeven
worden kunnen zich tegen de overdracht verzetten, voorzoverderegelgevingdeoverdrachtnietverplichtstelt.Ze
brengen de directie binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.
Gegevens die betrekking hebbenopschendingvanleefregelsdoorjekindzijnnooittussenscholenoverdraagbaar.
Wij zijn decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag of een verslag dat toegang geeft tot het
buitengewoononderwijsaandenieuweschooldoortegeven.

Publicerenvanfoto’s 
De schoolpubliceertgeregeldfoto’svanleerlingenopdewebsite,indeschoolkrant,…Debeeldopnamengebeuren
steedsmetrespectvoorwieopdebeeldenstaat. 
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Wegaanervanuitdatjegeenbezwaarhebttegendepublicatievandebeeldopnamendietemakenhebbenmetde
activiteiten van onze school. Mocht je daar toch bezwaar tegen hebben, dan kan je dat op elk moment van het
schooljaarmeldenaandedirectie.Wezullenhetbezwaarrespecterenengeenbeeldenvanjekindmeerpubliceren. 
. 

4.8.2Gebruikvanbewakingscameraoponzeschool 

Wijmakengebruikvanbewakingscamera’s.Deplaatsendieondercamerabewakingstaan,wordenaangeduidmet
eenpictogram.Dezecamera’szijnalleengeactiveerdbuitendeschooluren. 
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5.Watverwachtenwevanjoualsouder? 
5.1Engagementsverklaringtussenjouenonzeschool 
Alsouderhebjehogeverwachtingenvoordeopleidingenopvoedingvanjekind.Onzeschoolzetzichelkedaginom
dat engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel je volle steun. Met deze engagementsverklaring
maken we wederzijdse afspraken. Zo weten we goed wat we van elkaarmogenverwachten.Deafsprakengelden
voordeheleperiodedatjekindbijonsisingeschreven. 

5.1.1Oudercontacten 
Alsouderbenjeeersteopvoedingsverantwoordelijkevanjekind.Wijzijnpartnerindeopvoedingvanjekind.Hetis
goeddatjezichthebtopdewerkingvanonzeschool. 

Daarvoorplannenwebijhetbeginvanelkschooljaareenopendeurdagop30augustusen eeninfoavondindeklas
van je kind (eerste week vanseptember).Jekanerkennismakenmetdeleraarvanjekindenmetdemaniervan
werken. 
Weorganiserenregelmatigindividueleoudercontactenenzullenhieralleoudersuitnodigenvooreengesprek.Bijhet
begin van elk schooljaar laten we je weten op welke data die plaatsvinden (planning terug te vinden op de
activiteitenkalenderopdeblog): 
Kleuterschool:Eindoktober+middenmaart 
Lagereschool:Kerstrapport+Paasrapport 
Wienietophetoudercontactaanwezigkanzijn,kaneengesprekaanvragenopeenandermoment. 
Gescheidenofniet-samenwonendeouderswordensamenuitgenodigdvooreenoudercontactophetzelfdemoment.
Tijdens het oudercontact focussen wij op het functioneren van uw kind. We vinden het erg belangrijkomdezelfde
informatietegevenaanbeideouders.Indienditnietmogelijkis,graagtoelichtingbijdedirectie. 

Als je je zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak, dan kun je op ELK momentzelfeengesprek
aanvragendooreenmailtjetesturennaardeklasleerkracht,dezorgleerkrachtofhetsecretariaat. 
We verwachten datjejealsoudersamenmetonsengageertomnauwsamentewerkenronddeopvoedingvanje
kindensteedsingaatoponzeuitnodigingentotoudercontact.Wijengagerenonsommetjeingesprektegaanoverje
zorgenenvragenoverdeevolutievanjekind. 


5.1.2Aanwezigzijnopschoolenoptijdkomen  
Wevindendeaanwezigheidvanjekindopschoolheelbelangrijk.Weverwachtendatjekindregelmatigenoptijd
naarschoolkomt.Deaanwezigheidvanjekindopschooldraagtbijtoteensuccesvolleschoolloopbaanvanjekind. 
Weverwittigenjoualsdeafwezigheidvanjekindnietgewettigdis.Indiennodignemenwebegeleidende
maatregelen.Deaanwezigheidvanjekindopschoolheeftgevolgenvoorhetverkrijgenenbehoudenvandekleuter-
en/ofschooltoeslag(w
 ww.groeipakket.be),voordetoelatingtothetlageronderwijsenvoorhetuitreikenvanhet
getuigschriftbasisonderwijs. 
Wemoetendeafwezighedenvanjekinddoorgevenaandeoverheid. 

Wevragenomjekindoptijdnaarschooltebrengenendatzowelinhetkleuteronderwijsalsinhetlageronderwijs. 
● Deschoolbegintom8.45u.eneindigtom15.20u,opwoensdagom12.00uur.  
● Eriseenmiddagpauzevoorzienvan12.00uurtot13.00uur. 
● ’sMorgensisertoezichtvanaf8uur. 
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●
●
●

Kinderendie’smiddagopschoolblijvenetenmogendespeelplaatsnietverlaten. 
Kinderendie’smiddagsthuisgaanetenzijnterugwelkomvanaf12.30uur. 
Behalvevoorhethuiswaartskeren’smiddagsen’savonds,mogendeleerlingendeschoolnietverlaten
zondertoestemmingdirectieofeenleerkracht. Eldersjeboterhammengaanopeten(onverwachtbijvrienden)
isniettoegestaanzondertoestemmingvooraf. 
Kinderen die te laat toekomen, melden zich aan bijdedirecteur.Weverwachtendatjeonsvoor9uurverwittigtbij
afwezigheidvanjekind. 
Meer
info
over
Robbedoes
vind
je
terug
op
hun
website:
https://www.maaseik.be/buitenschoolse-kinderopvang-robbedoes-3 


5.1.3Individueleleerlingenbegeleiding 

HetCLBwaarmeewesamenwerken,staatinvoordebegeleidingbijproblematischeafwezigheden.Diebegeleidingis
verplicht.Alsjenietingaatopdiebegeleiding,meldenwedataandeoverheid. 

RobbedoesverzorgtvoorallebasisscholenvanMaaseikdevoor-ennaschoolseopvangvan2,5tot12jaar.Zijbieden
voor- en naschoolse opvang aan iedere deelgemeente van Maaseik. Robbedoes biedt een huiselijkesfeerdiehet
gewone dagelijkse leven zoveel mogelijk benadert. Voor Robbedoes is het welzijn van het kind het fundamenteel
uitgangspunt. Robbedoes wil een kwalitatief goed vrijetijdsaanbod voor kinderen bieden en een pedagogisch
verantwoordekinderopvangzijnvoorhunouders.DelocatievanOpoeterenbevindtzichopdeSchoolstraat20B,in
eenmooienieuwbouwmetheelwatbuitenspeelruimte! 
De leerlingen van onze school worden ’s morgens gebracht met de bus en ’s avonds weer opgehaald aan de
schoolpoort. 
Onzeschoolvoerteenbeleidopleerlingenbegeleiding.Dathoudtondermeerindatwegerichtdeevolutievanjekind
volgen. Dat doen wedoortewerkenmeteenleerlingendossier.Sommigekinderenhebbenopbepaaldemomenten
noodaangerichteindividuelebegeleiding.Anderekinderenhebbenvoortdurendnoodaanindividuelezorg. 
Alsjekindspecifiekeonderwijsbehoeftenheeft,meldjedataandedirecteur.Wegaandansamenmetjounawelke
aanpassingennodigenhaalbaarzijn.Wekunnenookzelfaanpassingenvoorstellenopbasisvandevaststellingenin
de loop vanhetschooljaar.Ookdangaanwesteedseerstinoverlegmetjou.Welkemaatregelenaandeordezijn,
hangt af van wat je kind nodig heeft en wat wij als school kunnen organiseren. We zijn verplicht om redelijke
aanpassingentevoorzienalsjekinddaarnoodaanheeft.Jekuntditalsoudernietweigeren.Wegaanwelmetjouin
overlegbekijkenhoeweditorganiseren.Daarbijzullenweaangevenwatjevanonskuntverwachtenenwatwijvan
jou verwachten. Weliswaar verwachten we dat je ingaat op onze vraag tot overleg en dat je de afspraken die we
samenmakenookopvolgtennaleeft. 

5.1.4OnderwijstaalNederlands 
NietalleoudersvoedenhunkindopinhetNederlandsennietallekinderenstartenhunschoolloopbaanmetdezelfde
taalvaardigheidNederlands. 
Onzeschoolvoerteentaalbeleid.Wijengagerenonsertoekinderenteondersteunenbijhetlerenvanenhetlerenin
het Nederlands. Van jouverwachtenwedatjepositiefstaattegenoverdeonderwijstaalentegenoverdeinitiatieven
die we als school nemen om de taalontwikkeling vanonzeleerlingenteondersteunen(bv.taalintegratietrajectvoor
kinderen die de onderwijstaal onvoldoende beheersen).Wevragenookomkinderenindevrijetijdtestimulerenbij
hetlerenvanhetNederlands.Vraagonsgerustnaarinformatieoverplaatselijkeinitiatievendiejeengagementdaarbij
kunnenhelpenondersteunen. 
Info 
Let op! Bijkomende taal engagementenzijnaanextravereistenonderworpen.Voorscholendiegelegenzijnbinnen
een LOP-gebied kan dit slechts na het akkoord in het LOP. Scholen gelegen in een gemeente waar geenLOPis
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opgericht,moeteneenakkoordbereikenmettenminstetweederdevandeNederlandstaligescholengelegenindie
gemeente. 

5.2Ouderlijkgezag 
5.2.1Neutraleenopenhoudingtegenoverbeideouders 
Webiedenalonzeleerlingeneenluisterendoor.Aankinderenvanwiedeoudersscheiden,wildeschoolextrazorg
enaandachtgeven. 
Deschoolisbijeenechtscheidinggeenbetrokkenpartij.Wijwillenookingeengevalpartijtrekkenvooréénvanbeide
ouders. Wij hopen dat ouders deechtscheidingszaakbuitendeschoolhouden.Beideouders,samenlevendofniet,
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
afsprakenzoalsopgelegddoorderechter. 

5.2.2Afsprakenrondinformatiedoorstroom 
We maken afspraken met ouders die niet meer samenleven, over de wijze van communicatie- en
informatiedoorstroming. 

5.2.3Co-schoolschapisnietmogelijk 
Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, kan je kind tijdens het
schooljaar niet op twee plaatsen schoollopen. Wij moeten deinschrijvingvaneenleerlingweigerenalsoudershun
kindtijdenshetschooljaarafwisselendinverschillendescholenin-enuitschrijven. 

5.3Schoolkosten 
In de bijdragelijst vind je een overzicht van de schoolkosten. Op die lijst staan zowel verplichte als niet-verplichte
uitgaven. 
Verplichte activiteiten zijn uitgaven die je moet maken. Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voorzakendiejeniet
moetaankopen:maakjeergebruikvan,danmoetjeerwelvoorbetalen. 
Indebijdragelijststaanvoorsommigekostenvasteprijzen,vooranderekostenenkelrichtprijzen.Datlaatstebetekent
dathetbedragdatjemoetbetalenindebuurtvanderichtprijszalliggen:hetkanietsmeerzijn,maarookietsminder. 

5.3.1Verplichteactiviteitenofmateriaal 
Basisschool 
●
●
●

Wettelijkmogenwe90eurovragen:€30aanvangseptember,€30aanvangjanuarien€30aanvangapril.  
Deleerlingenvanhetderdeleerjaarbetalen€10aanvangseptemberen€10aanvangjanuarien€10aanvang
april. Ditisomwillevanhetzwemmendatgesubsidieerdwordtdoordeoverheid. 
Elke klasleerkracht + het secretariaat houdt zorgvuldig een lijst bij met alle uitgaven: op heteindevanhet
schooljaarontvangenjullieeenafrekening.



Waarvoorgebruikenwehetschoolgeldindelagereschool? 
● Zwemmen:€2,45/keer:+/-36keer→€86.40 
● Busschoolreis: +/-€12,00 
● Inkomschoolreis:+/-€10,00 
● Moevactiviteit(allesmetdebal,kronkeldidoeenAmericangames):€3,00 
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● Frietwagentuindag:+/-€3,50 
● Theater:€5,50  
(Het schoolgeld door de ouders betaald is 90euro(derdeleerjaar30euro) Deeffectieveuitgavenzijnongeveer€
120,00) 

Kleuterschool 
●

We mogen wettelijk op jaarbasis 45 euro vragen.  (Voor instappers passen we dit bedrag aan aan het
momentvaninstappen. Oudersvaninstappersontvangeneenbriefjemethetjuistebedrag) 
● Elkeouderontvangtopheteindevanhetschooljaareenafrekeningvandegemaaktekosten. 
● 2,5-jarigen:afhankelijkvaninstapdatum,max€40(jullieontvangeneenbriefjemeteenbetalingsverzoek) 
● 3-4-5-jarigen:sept€10,jan€10,april€10 

Waarvoorgebruikenwehetschoolgeldindekleuterschool? 
● busschoolreis: +/-€12,00 
● inkomschoolreis:+/-€10,00 
● frietwagentuindag:+/-€3,50 
● theater:€5,50  
● springkasteel:€5,00 
● sintvoorstelling,extratheater:+/-€5,00...afhankelijkvanhetaanbod 

5.3.2Niet-verplichtaanbod 
Hieronderzietunogeenprijslijstmetanderemogelijkeuitgaven: 
● Klasfoto:€2,50 
● Drankjesindeeetzaal:€0,50perbonnetje 
Deleerlingenkrijgenindeklasalhetnodigeschoolmateriaal.Wijvragenhenwelhierzorgvoortedragen.Indienzij
spulletjeskwijtrakenzorgenzijzelfvoorhuneigenmateriaal. 


5.3.3Meerdaagseuitstappen 

FacultatieveSneeuwklasse(leerlingen5de
 +6de
 leerjaar):wemogen €450vragenvandeoverheidvoormeerdaagse
uitstappen,momenteelkunnenwijdesneeuwklassenaanbiedenaaneenverminderdtarief.(o.adoorhetorganiseren
vandepastadag) 


5.3.4Wijzevanbetaling 

Je krijgt 3 maal per schooljaar een oproep via de klasblog om het schoolgeld te betalen. We verwachten dat die
rekening op tijd en volledig wordt betaald. Dat betekent binnen de 14 dagen na afgifte. We verwachten dat de
rekeningbetaaldwordtviades
 choolrekening:BE91735001104976 
Ouderszijn,ongeachthunburgerlijkestaat,hoofdelijkgehoudentothetbetalenvandeschoolrekening.Datbetekent
dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. Wekunnendusnietingaanopeen
vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening,
bezorgen we jullie beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide
ouderselkhetvolledigerestbedragverschuldigd,ongeachtdeafsprakendiezemetelkaargemaakthebben. 

SchoolreglementKornuit2021-2022

31van32 


5.3.5Bijwiekunjeterechtalsjebetalingsmoeilijkhedenhebt? 
Indienjeproblemenondervindtmethetbetalenvandeschoolrekening,kunjecontactopnemenmetdedirectie.We
makendanafsprakenovereenaangepastebetalingswijze.Weverzekereneendiscretebehandelingvanjevraag. 
Indienwevaststellendatdeschoolrekeninggeheelofgedeeltelijkonbetaaldblijftzonderdaterfinanciëleproblemen
zijnofomdatdegemaakteafsprakennietwordennageleefd,zettenweverderestappen.Ookdanzoekenweineerste
instantieinoverlegnaareenoplossing.Indiendatnietmogelijkblijkt,kunnenweovergaantothetversturenvaneen
dwingendeherinneringsbrief(aangetekendeingebrekestelling).Vanafdatmomentkunnenwemaximaaldewettelijke
intrestvoetaanrekenenophetverschuldigdebedrag. 

5.3.6Recupererenvankosten? 
Wanneer je laattijdig hebt afgezegd voor een schoolactiviteitofalsjekindopdatmomentafwezigis,zullenwehet
deelvandekostenterugbetalendatnogterecupererenis.Kostendiewealgemaakthadden,kunnenweopnemenin
deschoolrekening. 
Als de activiteit geannuleerd wordt, zullen we de kosten terugbetalen die nog te recupereren zijn. Kosten die
niet-recupereerbaarzijn,verdelenweevenwichtigvolgensdevolgendeverdeelsleutel… 


5.4Participatie 
5.4.1Schoolraad 
Dooreengebrekaankandidateniserinonzeschoolgeenschoolraad. 
Deschoolraadwordtomde4jaaropnieuwsamengesteld. 

5.4.2Oudervereniging 
Deverenigingheefttotdoeldeopvoedingenhetonderwijsvandekinderentebevorderenenzonodigtebeschermen
dooreennauwesamenwerkingtussendeoudersendeschool. 
Meerinhetbijzonderheeftdeverenigingtotdoel: 
● De ouders te informeren, te vormen en te begeleiden in één van hun meest fundamentele
verantwoordelijkheden,deopvoedingenhetonderwijsvanhunschoolgaandekinderen; 
● Deouderszowelindividueelalsgezamenlijkgevoeligtemakenvoorhunverantwoordelijkhedentenaanzien
vandeschool; 
● De ouders vanuit hun eigen opvoedingsverantwoordelijkheid actief tebetrekkenbijhetbelangrijkeducatief,
cultureelenmaatschappelijkgebeurendatdeschoolis; 
● Deoudersalsgroeptevertegenwoordigenbijdeschooldirectieendeleerkrachten,bijdeinrichtendemacht
van de school en bij alle instanties die bij de opvoeding en het onderwijs van de schoolgaande kinderen
betrokkenzijnenmethunwelzijntemakenhebben; 
● De ouders bij te staan in het nemen van deze verantwoordelijkheden op een georganiseerde en
democratische wijze. Voormeerinformatieverwijzenwegraagnaardestatutenvandeouderverenigingdie
julliealsoudersallemaalvoorkennisnameenakkoordkunnenondertekenen. 

5.5Gebruikvan(sociale)media 
Wijrespecterendeprivacyvanonzeleerlingen,oudersenpersoneelsledenop(sociale)media. 

SchoolreglementKornuit2021-2022

32van33 


Neem je deel aan (sociale) media van de school, dan verwachten we dat je ieders privacy respecteert. Ook
verwachten we dat je je houdt aan de gedragsregels die wij samen met de participatieorganen op school hebben
opgesteld. 
Onze school heeft ook een communicatiebeleid. Dit kunnen jullie vinden onder de gedeelde documenten in het
accountvanjulliezoon/dochter 
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6.Watverwachtenwevanjekind? 
6.1Leerplichtenafwezigheden 
Het isbelangrijkdatkleuters(leerplichtigofniet)regelmatignaarschoolkomen.Hetisinhetbelangvanjekindom
het elkedagnaarschooltesturen.Kinderendielessenenactiviteitenmissen,lopenmeerrisicoopachterstand.Zij
wordenookmindergoedopgenomenindeleerlingengroep. 
De afwezigheidsgegevens van je kind worden doorgeven aan de overheid. Kleuters die onvoldoende dagen naar
school komen, kunnen hun kleuter- en/of schooltoelage verliezen en ook de toegang tot het lager onderwijs is
afhankelijkvanhetaantaldagendatjekindeffectiefkleuteronderwijsvolgde. 
Weverwachtendanookdatjedeafwezigheidvanjekindonmiddellijkaanonsmeldt,liefstvoor8.45uur.Ookalsje
eensdooromstandighedenjekindnietoptijdkuntbrengen,laatjedatzosnelmogelijkweten.Jemeldtjedanaanbij
hetsecretariaatofdirecteur.Komtjekindmeerderekerentelaatofisjekindalvaakafweziggeweest,dankunnenwe
samennagaanhoewedeparticipatievanjekindkunnenverhogen. 

6.1.1Jekindisnognietleerplichtiginhetkleuteronderwijs 
Leerlingenjongerdan5jaarkunnennietonwettigafwezigzijn.Zezijnnietonderworpenaandeleerplicht. 

6.1.2Jekindis5jaarenleerplichtiginhetkleuteronderwijs 
Voor5-jarigeleerlingeninhetkleuteronderwijsgeldteenleerplichtvanminstens290halvedagenaanwezigheid.Wij
kunnen beslissen of een afwezigheid van een 5-jarige kleuter aanvaardbaar is of niet. Als de afwezigheid
aanvaardbaar is, dan telt dit mee voor het bereiken van de 290 halve dagen aanwezigheid in het kader van de
leerplicht.Datgeldtnietvoordetoelatingsvoorwaardentothetlageronderwijs! 

6.1.3Jekindisvoltijdsleerplichtiginhetbasisonderwijs 
Voor leerlingen in het lager onderwijs (ook 5-jarige leerlingen die vervroegd zijn ingestapt) en voor 6- en 7-jarige
leerlingeninhetkleuteronderwijsisdeleerplichtvoltijds.Zijzijnaltijdaanwezig,behalvebijgewettigdeafwezigheid. 
Gewettigdeafwezigheden 
Voor leerlingen in het lager onderwijs en voor 6- en 7-jarigen in het kleuteronderwijs gelden volgende gewettigde
afwezigheden: 
● Wegensziekte: 
○ Is je kind 4 opeenvolgende kalenderdagen ziek, zelfs als één of meer van die dagen geen
schooldagenzijn(bv.weekend),daniseenmedischattestnodig. 
○ Isjekind(minderdan)3opeenvolgendekalenderdagenziek,danvolstaateenbriefje(handtekening+
datum) dat je ons bezorgt. Zo’n briefje kun je maar 4 keer per schooljaargebruiken.Eenmedisch
attestisnodigalsjeal4keereenbriefjehebtgebruikt. 
○ Isjekindchronischziek,neemdancontactopmetonsenhetCLB. 
○ Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de
schoolurenplaatsvinden. 
Verwittig ons zo vlug mogelijk en bezorg hetmedischattestofhetbriefjeaandeklasleerkracht.Wij
nemencontactopmethetCLBbijtwijfelovereenmedischattest. 

● Anderevanrechtswegegewettigdeafwezigheden: 
Involgendesituatieskanjekindgewettigdafwezigzijn.Voordieafwezighedenisgeentoestemmingvande
directienodig.Jeverwittigtdeschoolwelvooraf.Jebezorgtookeenofficieeldocumentofeenverklaringdie
deafwezigheidstaaft. 
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○

jekindwoontdebegrafenisofhethuwelijkbijvaneenpersoondieonderhetzelfdedakwoontofvan
een bloed- of aanverwant. Het gaat hier enkel over de dag van de begrafenis zelf. Wanneer het
bijwonen van de begrafenis een afwezigheid van meer dan één dag vraagt, bv. omdat het een
begrafenis in het buitenland is, dan is voor die bijkomende dagen altijd een toestemming van de
directienodig. 
○ jekindwoonteenfamilieraadbij; 
○ jekindmoetverschijnenvoorderechtbank(bv.omgehoordteworden); 
○ bijeenmaatregeldiekadertindebijzonderejeugdzorgendejeugdbescherming; 
○ deschoolisdoorovermachtnietbereikbaaroftoegankelijk; 
○ je kind neemt actief deel aan sportieve manifestaties voor een individuele selectieoflidmaatschap
vaneenverenigingalstopsportbelofte.Deafwezigheidkanmaximaal10aldannietgespreidehalve
schooldagenperschooljaarbedragen.Hetgaatnietoverhetbijwonenvaneentraining,maarwelhet
kunnen deelnemen aan wedstrijden/tornooien of stages waarvoor je kind (als lid van een
unisportfederatie) geselecteerd is. De unisportfederatie moet een document afleveren waaruit blijkt
datjekindeffectiefgeselecteerdisalstopsportbelofte.Datdocumentisgeldigvooréénschooljaaren
moeteventueelelkschooljaaropnieuwverlengdworden. 

● Afwezighedenwegenseenpreventieveschorsing,eentijdelijkeofdefinitieveuitsluiting 
De afwezigheid van je kind wegens een preventieve schorsing, een tijdelijke of definitieve uitsluiting is
gewettigd. Je kind wordt als gewettigd afwezig beschouwd, ongeacht of je kind wel ofnietdooronswordt
opgevangen. 

● Afwezighedenwaarvoordetoestemmingvandedirectienodigis 

● Somskanjekindomeenandereredenafwezigzijn.Jebespreektdatopvoorhandmetdedirectie.Voordie
afwezighedeniseentoestemmingvandedirectienodig.Somszijnerookextravoorwaardennodig.Hetgaat
omeenafwezigheidwegens: 
○ persoonlijkeredenen; 
○ hetrouwenbijeenoverlijden; 
○ hetactiefdeelnemeninhetkadervaneenindividueleselectieoflidmaatschapvaneenverenigingof
cultureleen/ofsportievemanifestaties(anderedande10halveschooldagenwaaroptopsportbeloften
rechthebben); 
○ schoolexterneinterventies; 
○ trainingenvoortopsportindesportentennis,zwemmenengymnastiek(voormaximaal6 lestijdenper
week,verplaatsingeninbegrepen); 
○ Revalidatie/logopedietijdensdelestijden; 
○ het vergezellen van ouders tijdens hun verplaatsingen als binnenschippers, kermis- en
circusexploitantenen-artiestenenwoonwagenbewoners(dezogenaamde'trekperiodes'). 
Opgelet: Wij kunnen geen toestemming geven om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te
keren.Volgensdeleerplichtmoetjekindnaarschoolgaanvan1septembertotenmet30juni. 

6.1.4Problematischeafwezigheden 
Alle afwezigheden die niet vanrechtswegeofdoordeschoolzijngewettigd,zijntebeschouwenalsproblematische
afwezigheden.Wijzullenjeonmiddellijkcontacterenbijelkeproblematischeafwezigheidvanjekind. 
Vanaf 5halvedagenproblematischeafwezighedencontacterenwijhetCLB.Samenwerkenwijronddebegeleiding
vanjekind.Wenodigenjeindatgevaluitvooreengesprek. 
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6.2Watmagenwatniet? 
6.2.1Kleding 
6.2.1.1 Fluovestjes 
Inhetbelangvandeveiligheidvandekinderenvragenwemetaandrangd
 atalleleerlingendienaarschoolkomen
hunveiligheidsvestjeaandoen! 
WijwillenwerkenaanveiligverkeeropschoolendaaromontvangtelkeKornuiteeneigenfluovestvandeschool. 
Aandelagereschoolzalermaandelijkseenonverwachtecontrolezijnophetdragenvanditfluovest. Kinderendiein
ordezijnkunnenviatombolaeenkleinebeloningontvangen.  

6.2.1.2 Turnkledij 
Kleutershebbengeenspecialekledingnodigvoordeturnlessen. 
Voordelessenbewegingsopvoedingindelagereschoolisaangepastekledijvereist: 
o sportbroekje 
o roodKornuitt-shirt(eersteexemplaarisgratis) 
o sportschoenen  
Noteeroveraljenaamin! 
Indient-shirtverlorenraaktoftekleinwordtkaneennieuwt-shirtaangekochtwordenvoor€6,00 
Deturnkledij opbergenineenturnzak,ookvoorzienvandenaam. 
Indelessen bewegingsopvoedingmogengeenhinderlijkejuwelengedragenworden.Meisjesmetlangeharen
brengeneenelastiekjemeeendoenhunharensamen. 

6.2.1.3Zwemkledij 
Leerlingenhebbeneenzwemzakmetondergoed+2handdoekennodig.Badkledingwordtthuisreedsaangedaan. 
Geenjuwelen,geengel,… 
Leerlingendragenopvrijdagh
 andigekledingzodatomkledenvlotenzelfstandiggaat:geenkousenbroeken,geen
moeilijkesluitingenenritsen,enliefstschoenendiezezelfstandigaan-enuitkunnendoen. 


6.2.2Persoonlijkebezittingen 
●

●
●
●

Multimedia-apparatuur: 
Smartphonesenanderemultimediatoestellenblijventhuis. Indienzetochmeegebrachtwordenisverlies,
diefstalofbeschadigingvooreigenverantwoordelijkheid. 
Wapensenvoorwerpendiealswapenskunnengebruiktwordenzijnverbodenoponzeschool. Ookbij
carnaval. 
Juwelendragenisopeigenverantwoordelijkheid.Verlies/diefstalisnietverzekerd. Laatduswaardevolle
spullenthuis! 
Fietsenzijnergdureaankopendaaromdragenweerzorgvoor. 
Metdefietsaandehandgaanwenaardestandplaats. 
Weplaatsenonzefietsordelijkopdestandplaats. 
Wespelenniettussendefietsen. 
Wedragenaltijdzorgvooronzefietsendievananderen. 

6.2.3Gezondheidenmilieuopschool 
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●

●
●

●

Boterhamdoos/koekendoos 
Elkeleerlinggebruikeenboterhamdoosenkoekendoos.Aluminiumfolieisverboden. 
Aandelagereschoolzijnerboxenopdespeelplaatsomtijdenspauzesdekoeken-enboterhamdozenopte
bergen. 
Drinkbekers:Elkeleerlingmageendrinkbekermeebrengenmetwater.Bijvullenkanaandekraan.We
verwachtendatdezebekersdagelijksuitgewassenworden. 
Afval:Wewerenzoveelmogelijkafval! Daaromishetgebruikvaneenkoekendoosjeenboterhammendoos
verplicht.Opschoolstaanverschillendesoortenafvalbakken. Weverwachtendatleerlingenmeecorrect
sorteren.
Luizenenneten: 
Elkjaaropnieuwduikthetluizenprobleemopindeschool.Omdezeproblemenefficiënteraantepakken,zijn
weopschoolgestartmeteen‘kriebelteam’vanenkeleleerkrachten.Ditteamzalnaeenmelding,alle
kinderencontrolerenopluizen. 
HetkriebelteamwerktsamenmethetCLBomdebesmettingzovlugmogelijkintedijken. 
Informeerjezekerbijeenapothekervoorgoedeproductentebestrijding. 

6.2.4Eerbiedvoormateriaal 
Jekindmagalleleerboeken,schriftenenanderematerialengratisgebruikenzowelopschoolalsthuis.Jijenjekind
engagerenzichomzorgzaamomtegaanmethetschoolmateriaal. 
Wevragendanookomeenaangepaste,stevigeboekentastegebruiken.Alleschoolboekenmoetengekaftworden,
voorinvulboekenisditnietnodig.Erwordtookzorggedragenvoorhetandereschoolgeriefenschoolmateriaal. 
Stellenwijvastdathetmateriaalopzettelijkwordtbeschadigdofmeermaalsverlorengaat,dankunnenwijde
gemaaktekostenvoordeaankoopvannieuwmateriaalaanrekenen.

6.2.5Parkeren 
●
●
●
●

●

Detoegangspoortentotdespeelplaatsvolledigvrijtelaten. 
DeparkingaandeBemptniettegebruiken. 
De(zwem)busparkingvoordeopritvandelagereschoolterespecteren. 
Oudersdiehunkinderenperwagenafhalen,gelievehunwageninderijrichtingteparkerenofopde
parkeerplaatsaandekerk,zodaterbijhetvertrekgeenhinderlijkebewegingenmetdewagendienen
uitgevoerdteworden. 
Kleuterschool:ParkerenachterdeKick,deruimtevoordepoortvoldoendevrijhouden. 



6.2.6Ongevallen 
Onzeverzekeringspoliswaarborgtdeterugbetalingvanschadeoverkomenaankinderentijdensactiviteiten,diezich
onderdeschoolverantwoordelijkhedenvoordoen. 
Deleerlingenzijntevensverzekerdopwegnaarschoolenterugnaarhuis. Dekinderendienendekortstewegte
volgen. Eenkleineomwegomveiligheidsredenenisweltoegestaan. Dekinderendienendezewegbinneneen
redelijketijdafteleggen. 
Hetaangifteformulieristebekomenophetsecretariaatopschoolenwordtdoordebehandelendegeneesheer
ingevuld. Ditformulierdientubinnende48urenterugtebezorgenaandedirectie. Hieropontvangtueenberichtvan
deIC.(verzekering)omdeonkostennotatebezorgen 

6.2.7Houdingengedragbuitendeschool 
Beleefdheidensamenwerkingwordtgeëistookbuitendeschoolpoort. 
Dekinderenvanonzeschooldienenzichvoorbeeldigtegedragentegenoverleerkrachten,medeleerlingenen
vreemdenenditbinnenenbuitendeschool. 
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Taalenhoudingmoetenverzorgdzijnenpassenineenchristelijkegemeenschap. 

6.2.8Verjaardagen 
Verjarenisvooreenkindeenfeestmetvriendjes.Traktatieshoudenwebeperktvb.eenkoek,wafel,fruit,eenboek
voordeklasbibliotheek,…Gelievedusgeenextradrank,snoep,ijsjes,gebakversierdmet
suikerpasta/chocolade/boterroom/slagroomofindividuelegeschenkjesmeetegeven!Niet-toegestanetraktaties
wordenterugmeenaarhuisgegeven.Uitnodigingenvoorfeestjeswordennietuitgedeeldindeklasofopschool!  

6.2.9Schoolrijen 
Voordegoedegangvanzakendurvenwijueveneenstevragendekinderennietvoor hetbeëindigenvandelessen
aftehalen. 
Dekleuterseindigenenkeleminutenvoordekinderenvandelagereschool. 
Wachtgeduldigaandeschoolpoortdekomstvanuwkindaf.Laatdedoorgangvrij!  

6.2.9.1Brengenenhalenvankinderenaandekleuterschool: 
●

●
●

KleutersdiemetdeautogebrachtwordengebruikendegrotepoortachterdeKick.Oudersmogenrechtvan
deKicknaarbovenrijden.Oudersstappenuitenbegeleidenhunkindvanennaardepoort. Parkerenvoor
dezepoortisverboden. 
Kleutersdietevoet/metdefietsofmetRobbedoesnaarschoolkomengebruikendepoortlinksnaastdeKick.
DebusvanRobbedoesparkeertvoordeKick. 
’sAvondszullendekleuterleidsterseerstpoort1openenenvoetgangersenfietsersnaarhuislatengaan. 
Daarnazalpoort2geopendwordenenkunnenkleutersdiemetdeautokomenafgehaaldwordenaande
poort. 



6.2.9.2Brengenenhalenvankinderenaandelagereschool: 
●
●
●
●
●
●

Omde veiligheidvandekinderennietingevaartebrengenwordtdeparkingaandeLagereSchool
(schooldreef+Bempt)nietgebruiktomkinderennaarschooltebrengenofaftehalen. 
DeparkingophetKerkpleinenlangsdeWegnaarAsisruimvoldoendeomdeauto’steparkeren. 
Bijtoestemmingvandedirectiekandeparkingaandeschoolgebruiktworden(vbmedischereden) 
Eenleerkracht(=gemachtigdopzichter)opentdepoortenwandeltnaarhetzebrapad. Deleerlingenblijven
achterdeleerkrachtenvolgendeaanwijzingenvandeleerkracht(en). 
Voorrangaanhetzebrapadhebjeenkelmetjefietsaandehand,daaromsteektiedereenovermetdefiets
aandehand. 
Sluitonmiddellijkaanbijderijen,zodatergeenonderbrekingkomtenhetverkeerniettelangstilmoetstaan. 
Bijhetnietaansluitenvandeschoolrijdoorouderszalmenzelfmoeteninstaanvoorhetoverstekenaanhet
zebrapad. Wijwillenerverderopwijzendatualsouderverantwoordelijkbentvoorhetveiligschoolgaanof
thuiskomenvanuwkinderen. 

6.2.10Zwemmen 
Dezwembeurtvoorhetlageronderwijsblijftopvrijdagmorgenenisverplicht vooralleleerlingenvandelagere
school.Bijeengewoneafwezigheidvolstaateenschriftelijkeverklaringondertekenddoordeouders.Indiende
afwezigheidvanlangereduuris,wordtereenmedischattestgevraagd. 
Deautobusvertrektstiptom8.30uurvertrekt. Deleerlingenverzamelentenlaatste om8.20uuropdespeelplaats.
Gelievetijdigaanwezigtezijn!!! 
Dekinderengaanineenrijnaardebus.Geensnoep,kauwgomengeldmeenemen. 
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Naaraanleidingvanonderrichtingenvanonzeministerwordthetzwemonderrichtaanhetderdeleerjaarkosteloos
aangeboden. Daardoorbetalenzijgeen90euroschoolgeld,maarmaar30euro. 

6.2.11Geld 
Mogenwevragenomenkelmaandagmorgengeldmeetegevenvoordeaankoopvandrankbonnetjesvoordehele
week. 
Voordekleuterschoolstopjeditineenenveloppevoorzienvandenaamvanjekleuter.  

6.2.12Versnaperingenendrankjestijdensspeeltijdenenpauzes 
Onzeschoolheefteenverplichtgezondheidsbeleidopgesteldinopdrachtvandeoverheid. 
● Wijwerenalleblikjesenbrikjes.Kinderengebruikeneendrinkbeker. 
● Gesuikerdedranken(cola,fanta…)zijnniettoegelaten.Waterdrinkenwordtgestimuleerd. 
● Fruitineendoosje(thuisalgeschild) 
● Groentenzoalskomkommer,tomaatjes,…. 
● Geensnoepofchips 
● Weldrogekoeken,eenstukcake,eenwafel(zonderchocolade),eenboterham 
● Woensdag=fruitdag 

6.2.13Verlorenvoorwerpen 
Grootishetaantalhandschoenen,koekendoosjes, turnpantoffels,enz...datverlorenraakt,weergevondenwordten
danvanniemandblijkttezijn.Diteuvelisafdoendetebestrijdendoordenaamvanhetkinderintezetten.Wijwillen
duidelijkstellendatdeschoolgeenverantwoordelijkheidkandragenvoorzoekgeraaktespullen. 

6.2.14Zindelijkheidinstappers 
Alsschoolmerkenwedatmeerenmeerkleutersnognietzindelijkzijnopde desbetreffendeinstapdatum. 
Ditgaattenkostevandeklaswerkingende onderwijsleertijdvanzindelijkekleuters.Inonzeklaswerkenwijaande
algemeneontwikkelingvanallekinderen.Wedoenditdoorboekjeste lezen,tepuzzelen,teschilderen,veelte
spelenenteontdekken,…Alsdejufgeregeldeenkleutermoetverschonen,kanzehierniettenvolleaanwerken.  
Ookvoorjekindzijneralleenmaarvoordelen:eenkleuterdiezelfstandigis,krijgtmeer zelfvertrouwen:“Kijkeens
watikalkan,ikkanalophetpotje”.Jekleuterhoeftnietuitdeklas omverschoondtewordenenmistdusnietsvan
deactiviteiten.  
Hetisgeenszinsonzebedoelingom kinderentepusheninhunzindelijkheidstrainingmaarwelachtenwehetals 
schoolnoodzakelijkomduidelijkeafsprakentemakenenomouderstebegeleidenindezindelijkheidstrainingvanhun
kind. 
Deeerstewekendatjekleuterstartisklas-gewenninghetbelangrijkste.Potjestrainingstartpasenkelewekenlater. 
Indienernogweinigvooruitgangwordt opgemerkt,spreektdekleuterjufdeoudersaan.  
Alshettochnietluktzoekenwesameneenoplossingomopeenaangenamemaniertochjekindzindelijkproberente
krijgen.  
Zindelijkheidisenblijftdeverantwoordelijkheidvandeouders! 

6.3Herstel-ensanctioneringsbeleid 

Kinderenmakennuendanfouten.Datiseigenaanhetgroeiprocesvanelkkind.Kinderenkunnenlerenuitdefouten
die ze maken. Onze school wil hierop inzetten door dialoog en herstel alle kansen te geven. In overleg met de
betrokkenen gaan we op zoek naar een gepaste maatregel of een mogelijke oplossing. Op die manier kunnen
kinderen mee de verantwoordelijkheid nemen om een oplossingtezoekenvoorhetconflictofomhunfoutgoedte
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maken.Hiermeesluitenwealsschooltuchtmaatregelennietuit.Hetbetekentweldatweheelbewustervoorkiezen
ominbepaaldegevalleneentuchtmaatregelopteleggen. 


6.3.1Verdraagzaamheidsplan 

Onze school heeftookeenverdraagzaamheidsplan.Ookditkunnenjullievindenonderdegedeeldedocumentenin
hetaccountvanjulliezoon/dochter. 



6.3.2Begeleidendemaatregelen

Wanneer je kind de goede werking van de school of het lesverloop hindert, kunnen we in overleg met je kind en
eventueelmetjoueenbegeleidendemaatregelbepalen.Deschoolwildaarmeejekindhelpentotgewenstgedragte
komen. 
Eenbegeleidendemaatregelkanzijn: 

● eenbegeleidingsplan.Hierinleggenwesamenmetjouenjekindeenaantal
afsprakenvastwaaropjekindzichmeerzalfocussen.Jekindkrijgtdekans
omzelfafsprakenvoortestellenwaarhetdanmeeverantwoordelijkvooris.
Deafsprakenuithetbegeleidingsplanwordensamenmetjekindopgevolgd. 
Herstel 
Vanuit een cultuur van verbondenheid wil de school bij een conflict op de eerste plaats inzetten op herstel. We
nodigendebetrokkenenuitomnatedenkenoverwaterisgebeurdenomhierovermetelkaaringesprektegaan. 
Eenherstelgerichtemaatregelkanzijn: 
● eenherstelgesprektussendebetrokkenen; 
● eenherstelcirkelophetniveauvandeleerlingengroep; 
● eenbemiddelingsgesprek; 


6.3.3Ordemaatregelen 
Wanneerjekinddegoedewerkingvandeschoolhindertofhetlesverloopstoort,kandoorelkpersoneelslidvande
schooleenordemaatregelgenomenworden.Tijdenseenordemaatregelblijftjekindopschoolaanwezig. 
Eenordemaatregelkanonderanderezijn:eenverwittigingindeagenda,eenstrafwerk,eenspecifiekeopdracht,een
tijdelijkeverwijderinguitdelesmetaanmeldingbijdedirecteur. Tegeneenordemaatregelisergeenberoepmogelijk. 

6.3.4.Tuchtmaatregelen 
Wanneer het gedragvanjekinddegoedewerkingvandeschoolernstigverstoortofdeveiligheidenintegriteitvan
zichzelf,medeleerlingen,personeelsledenofanderenbelemmert,dankandedirectieeentuchtmaatregelnemen.Een
tuchtmaatregel kan enkel toegepast worden op een leerling in het lager onderwijs. Wanneer we spreken over
directeur,hebbenwehetoverdedirecteurofzijnafgevaardigde. 
Mogelijketuchtmaatregelenzijn:eentijdelijkeuitsluitingvanminimaaléénschooldagenmaximaal15opeenvolgende
schooldagenofeendefinitieveuitsluiting. 
Preventieveschorsingalsbewarendemaatregel 
In uitzonderlijke situaties kan de directie in het kader van een tuchtprocedure beslissen om je kind preventief te
schorsen. Die bewarende maatregel dient om de leefregels te handhaven én om te kunnen nagaan of een
tuchtsanctieaangewezenis. 
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De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijkengemotiveerdaanjoumeegedeeld.Dedirectiebevestigt
die beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing kan onmiddellijk
ingaanenduurtinprincipenietlangerdan5opeenvolgendeschooldagen.Uitzonderlijkkandieperiodeeenmaligmet
5opeenvolgendeschooldagenverlengdworden,alsdoorexternefactorenhettuchtonderzoeknietbinnendieeerste
periodekanwordenafgerond.Dedirectiemotiveertdiebeslissing. 
Proceduretottijdelijkeendefinitieveuitsluiting 
Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen,
wettelijkefeestdagenen11julinietmeegerekend). 
Bijhetnemenvaneenbeslissingtottijdelijkeofdefinitieveuitsluitingwordtdevolgendeproceduregevolgd: 
1. De directie wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. Bij een definitieve
uitsluitingwordtdeklassenraaduitgebreidmeteenvertegenwoordigervanhetCLBdieeenadviserendestem
heeft. 
2. Jij en je kindwordenperaangetekendebriefuitgenodigdvooreengesprekmetdedirectie.Jekuntworden
bijgestaan door een vertrouwenspersoon. Een personeelslid van de school of van het CLB kan bij een
tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon. Hetgesprekzelfvindttenvroegsteplaatsopde4de
dagnaverzendingvandebrief. 
3. Voorafgaand aan het gesprek hebben jij, je kind en eventueel jullie vertrouwenspersoon het recht om het
tuchtdossier,metinbegripvanhetadviesvandeklassenraad,intekijken. 
4. Na het gesprek brengt de directie jou binnen een termijn van 5 dagen met een aangetekende briefopde
hoogte van zijn beslissing. In die brief staat een motivering van de beslissing endeingangsdatumvande
tuchtmaatregel.Bijeendefinitieveuitsluitingvermeldtdebeslissingdeberoepsmogelijkheden. 
BijeendefinitieveuitsluitingzoekenwesamenmethetCLBnaareennieuweschool.Alsjegeeninspanningendoet
om je kind in een andere school in te schrijven, krijgt de definitieve uitsluiting effectief uitwerking na 1 maand
(vakantiedagen niet meegerekend). Jij moet er dan op toezien datjekindaandeleerplichtvoldoet.Wijkunnende
inschrijvingvanjekindweigerenalsjekindhethuidige,hetvorigeofhetdaaraanvoorafgaandeschooljaardefinitief
werduitgeslotenoponzeschool. 
Opvangopschoolbijpreventieveschorsingen(tijdelijkeendefinitieve)uitsluiting. 
Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt
uitgesloten,isjekindinprincipeopschoolaanwezig,maarneemthetgeendeelaandelessenofactiviteitenvanzijn
leerlingengroep.Dedirectiekanbeslissendatdeopvangvanjekindniethaalbaarisvooronzeschool.Diebeslissing
motiverenwedanschriftelijkaanjou. 
Bijeendefinitieveuitsluitinghebje1maanddetijdomjekindineenandereschoolinteschrijven.Inafwachtingvan
de inschrijving is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt het geen deel aan de activiteiten van zijn
leerlingengroep.Dedirectiekanbeslissendatdeopvangvanjekindniethaalbaarisvooronzeschool.Diebeslissing
motiverenwedanschriftelijkaanjou. 


6.4Betwistingen 
6.4.1Beroepsproceduredefinitieveuitsluiting 
Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen,
wettelijkefeestdagenen11julinietmeegerekend). 
Jekunttegendebeslissingtotdefinitieveuitsluitingberoepaantekenen.Deproceduregaatalsvolgt: 
Jedientmeteenaangetekendebriefberoepinbijdevoorzittervanhetschoolbestuur:VZWKBOterattentievande
voorzitter,Schoolstraat103680Opoeteren 
De aangetekende brief moet ten laatste verstuurd worden op de 5de dag nadat de beslissing van de definitieve
uitsluitingvanjekindwerdontvangen.Erisduseentermijnvan5dagen.Deaangetekendebriefmethetberichtvan
de definitieve uitsluiting wordtgeachtde3dedagnaverzendingtezijnontvangen.Depoststempelgeldtalsbewijs,
zowelvoordeverzendingalsvoordeontvangst. 
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Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten
afwijzen.Datbetekentdatzehetberoepnietinhoudelijkzalkunnenbehandelen. 
Hetberoepbijhetschoolbestuurmoetaandevolgendevoorwaardenvoldoen: 
Het beroep is gedateerd en ondertekend. We verwachten ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom de
definitieve uitsluiting betwist wordt. Daarbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.Letop:alshetberoep
niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat
betekentdatzehetberoepnietinhoudelijkzalkunnenbehandelen. 

1 Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het schoolbestuur of zijn afgevaardigde een
beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie zitten zowel personen die aan de school of het
schoolbestuurverbondenzijnalspersonendiedatnietzijn.Hetgaatomeenonafhankelijkecommissiedieje
klacht grondig onderzoekt. De persoon die de definitieve uitsluitingheeftuitgesproken,maaktnooitdeeluit
vandeberoepscommissie,maarwordtwelgehoord. 
2 De beroepscommissie nodigt jou en je kinduitvooreengesprek.Jekuntjedaarbijlatenbijstaandooreen
vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging staat wie de leden van de beroepscommissie zijn. De
samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of
onverenigbaarheidnoodzakelijkzouzijnomeenplaatsvervangeraanteduiden. 
Vóórdezittingkunjehettuchtdossieropnieuwinkijken. 
Hetgesprekgebeurttenlaatste10dagennadathetschoolbestuurhetberoepheeftontvangen.Hetisenkelmogelijk
omeengesprekteverzettenbijgewettigderedenofovermacht.Deschoolvakantiesschortendetermijnvan10dagen
op. Dat betekent dat schoolvakanties niet meetellen bij het berekenen van de termijn. De zitting van de
beroepscommissiekanweltijdenseenschoolvakantieplaatsvinden. 
3 De beroepscommissiestreeftinhaarzittingnaareenconsensus.Wanneerhettochtoteenstemmingkomt,
heeftdegroepvanpersonendieaandeschoolofhetschoolbestuurverbondenzijnevenveelstemmenalsde
groep van personen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur.
Wanneererbijeenstemmingevenveelstemmenvooralstegenzijn,geeftzijnstemdedoorslag. 
4 De beroepscommissie zal ofwel het beroep als onontvankelijk afwijzen, ofwel de definitieve uitsluiting
bevestigen of vernietigen. De voorzitter van de beroepscommissiedeeltdegemotiveerdebeslissingbinnen
eentermijnvan5dagenmeteenaangetekendebriefmee.Debeslissingisbindendvoorallepartijen. 
Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot definitieve uitsluiting nietop.Datbetekentdatooktijdensde
beroepsproceduredetuchtmaatregelvankrachtblijft. 

6.4.2Beroepsprocedureniet-uitreikengetuigschriftbasisonderwijs 
Indien je niet akkoord gaat met hetniet-toekennenvanhetgetuigschriftbasisonderwijs,kunjeberoepinstellen.De
beroepsprocedurelichtenwehierondertoe. 
Letop: 
Wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke
feestdagenen11julinietmeegerekend).
Wanneerwesprekenoverdirectie,hebbenwehetoverdedirecteurofzijnafgevaardigde. 
1 Je vraagt binnen 3 dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift
basisonderwijs,eenoverlegaanbijdedirectie.Datgesprekisniethetzelfdealshetoudercontact.Jemoetdat
gesprek schriftelijk aanvragen Klik of tik om tekst in te voeren. Je krijgt een uitnodiging die de afspraak
bevestigt.Letop:alshetgespreknahetverstrijkenvandetermijnwordtaangevraagd,kunnenwenietmeer
opdievraagingaan. 
2 Dat verplicht overleg met de directie vindtplaatstenlaatstede6dedagnadedagwaaropjedebeslissing
hebtontvangendathetgetuigschriftnietwordtuitgereiktaanjekind.Tijdensdatgesprekkrijgjedekansom
je bezwaren te uiten. De directie verduidelijkt via het dossier van je kind op basisvanwelkegegevensde
klassenraadzijnbeslissingheeftgenomen.Wemakeneenverslagvandatoverleg. 
3 De directie deelt het resultaat van dat overleg met een aangetekende brief aan je mee. Er zijn twee
mogelijkheden: 
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Dedirectievindtdatjeargumentengeennieuwebijeenkomstvandeklassenraadrechtvaardigen; 
Dedirectievindtdatjeargumentenhetoverwegenwaardzijn.Indatgevalroeptzedeklassenraadzo
snelmogelijksamenomdebetwistebeslissingopnieuwteoverwegen.Jeontvangtperaangetekende
briefhetresultaatvandievergadering. 
Als jehetnieteensbentmetdebeslissingvandedirectieofdebeslissingvandenieuweklassenraad,dan
kunjeberoepindienenbijdevoorzittervanhetschoolbestuur.Datkanviaaangetekendebrief: 
VZWKBOterattentievanhetschoolbestuur,Schoolstraat103680Opoeteren 
Wanneer de school openis,kunjehetberoepbijhetschoolbestuuropschoolpersoonlijkafgeven.Jekrijgt
dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum je het hebt ingediend. Wij geven het beroep
daarnadooraanhetschoolbestuur. 
Jehebtdaarvooreentermijnvan3dagen.Diebeginttelopendedagnadatjedeaangetekendebriefvande
school ontvangt. De aangetekende brief met één van de twee mogelijke beslissingen (zie punt 3) wordt
geacht de 3de dag na verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de
verzendingalsvoordeontvangst.Datgeldtookalsjeervoorkiestomhetberoeppersoonlijkaftegevenop
school. 
Let op: als het beroep te laat verstuurd of afgegeven wordt, zal de beroepscommissie het beroep als
onontvankelijkmoetenafwijzen.Datbetekentdatzehetberoepnietinhoudelijkzalkunnenbehandelen. 
Hetberoepbijhetschoolbestuurmoetaandevolgendevoorwaardenvoldoen: 
● hetberoepisgedateerdenondertekend; 
● Het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgegeven (metbewijsvan
ontvangst). 
● Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als
onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen
behandelen. 
We verwachten ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom het niet uitreiken van het getuigschrift
basisonderwijsbetwistwordt.Daarbijkunnenovertuigingsstukkentoegevoegdworden. 
Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het schoolbestuur of zijn afgevaardigde een
beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie zitten zowel personen die aan de school of het
schoolbestuurverbondenzijn,alspersonendiedatnietzijn.Hetgaatomeenonafhankelijkecommissiedieje
klachtgrondigzalonderzoeken. 
De beroepscommissie zal jou en jekinduitnodigenvooreengesprek.Jekuntjedaarbijlatenbijstaandoor
eenvertrouwenspersoon.Deperiodewaarindeberoepscommissiekansamenkomen,vindjeinKlikoftikom
tekstintevoeren..Hetisenkelmogelijkomeengesprekteverzettenbijgewettigderedenofovermacht.Inde
brief met de uitnodiging staat wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft
ongewijzigdtijdensdeverdereprocedure,tenzijhetdoorziekte,overmachtofonverenigbaarheidnoodzakelijk
zouzijnomeenplaatsvervangeraanteduiden. 
De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.Wanneerhettochtoteenstemmingkomt,
heeftdegroepvanpersonendieaandeschoolofhetschoolbestuurverbondenzijnevenveelstemmenalsde
groep van personen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur.
Wanneererbijeenstemmingevenveelstemmenvooralstegenzijn,geeftzijnstemdedoorslag. 
De beroepscommissie zal het beroep als onontvankelijk afwijzen, de betwiste beslissing bevestigen of het
getuigschriftbasisonderwijstoekennen.Hetresultaatvanhetberoepwordtuiterlijkop15septemberviaeen
aangetekendebriefdoordevoorzittervandeberoepscommissieaanjouterkennisgebracht. 



SchoolreglementKornuit2021-2022

43van44 


6.5Klachten 
6.5.1Klachtencommissie 
Wanneer je ontevreden bent met beslissingen, handelingen of gedragingen van ons schoolbestuur of zijn
personeelsleden, of met hetontbrekenvanbepaaldebeslissingenofhandelingen,dankunjecontactopnemenmet
devoorzittervanonsschoolbestuur. 
Samenmetjouzoekenwedannaareenoplossing.Alsdatwenselijkis,kunnenweinonderlingoverlegeenberoep
doenopeenprofessioneleconflictbemiddelaaromviabemiddelingtoteenoplossingtekomen. 
Alsdieinformelebehandelingniettoteenoplossingleidt,dankunjejeklachtineenvolgendefasevoorleggenaande
Klachtencommissie.DiecommissievanKatholiekOnderwijsVlaanderenbehandeltklachtenvanleerlingenenouders
overgedragingenenbeslissingendanwelhetnalatenvangedragingenenhetnietnemenvanbeslissingenvan/door
hun schoolbestuur. Voor het indienen van een klacht moet je een brief sturen naar het secretariaat van de
Klachtencommissie.Hetcorrespondentieadresis: 
KlachtencommissieKatholiekOnderwijsVlaanderen 
t.a.v.devoorzittervandeKlachtencommissie 
Guimardstraat1 
1040Brussel 
Jekuntjeklachtookindienenpere-mail(k lachten@katholiekonderwijs.vlaanderen)ofviahetcontactformulieropde
websitevandeKlachtencommissie(p
 ro.katholiekonderwijs.vlaanderen/klachtenregeling). 
Decommissiezaldeklachtenkelinhoudelijkbehandelenalszeontvankelijkis.Datwilzeggenalszeaandevolgende
voorwaardenvoldoet: 
● Deklachtmoetbetrekkinghebbenopfeitendienietlangerdan6maandengeledenhebbenplaatsgevonden.
Werekenenvanafdelaatstegebeurteniswaaropdeklachtbetrekkingheeft. 
● De klacht mag niet anoniem zijn. Omdat de Klachtencommissie een klacht steeds onbevooroordeeld en
objectiefbehandelt,betrektzeallepartijen,dusookhetschoolbestuur. 
● DeklachtmagnietgaanovereenfeitoffeitendiedeKlachtencommissiealheeftbehandeld. 
● Deklachtmoeteerstaanhetschoolbestuurzijnvoorgelegd.Deoudersmoetenhunklachttenminstehebben
besprokenmetdecontactpersoondiehierbovenstaatvermeldénhetschoolbestuurdekanshebbengegeven
omzelfopdeklachtintegaan. 
● De klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De volgende zaken vallen niet
onderhaarbevoegdheid: 
● klachtenoverfeitendiehetvoorwerpuitmakenvaneengerechtelijkeprocedure(bv.eenmisdrijf); 
● klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op de geldende decreten,
besluiten,ministeriëleomzendbrievenofreglementen; 
● klachtendieuitsluitendbetrekkinghebbenopdedoorhetschoolbestuuraldannietgenomenmaatregelenin
hetkadervanzijnontslag-,evaluatie-,oftuchtbevoegdheidt.a.v.personeelsleden; 
● klachtenwaarvooraleenspecifiekeregelingen/ofbehandelendeinstantiebestaat(bv.overinschrijvingen,de
bijdrageregeling,dedefinitieveuitsluiting,eenevaluatiebeslissing,…). 
HetverloopvandeprocedurebijdeKlachtencommissievindjeinhethuishoudelijkreglement. 
DeKlachtencommissiekaneenklachtenkelbeoordelen.Zijkanhetschoolbestuureenadviesbezorgen,maargeen
bindende beslissingen nemen. De uitkomst van de klachtenregeling heeft dan ook geen juridisch effect. De
eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het schoolbestuur. Tegen een advies van deKlachtencommissiekannietin
beroepwordengegaan. 
Bijeenklachtverwachtenwevanallebetrokkenendenodigediscretieensereniteit. 
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6.5.2Commissieinzakeleerlingenrechten 
Bij een niet-gerealiseerde of ontbonden inschrijving van een kind kun je klacht indienen bij de Commissie inzake
Leerlingenrechten(w
 ww.agodi.be/commissie-inzake-leerlingenrechten). 

6.5.3Commissieinzakezorgvuldigbestuur
Klachten die gaan over de principes van zorgvuldig bestuur kunnen worden ingediend bij de Commissie inzake
Zorgvuldigbestuur(w
 ww.agodi.be/commissie-zorgvuldig-bestuur).Zorgvuldigbestuurbetekentdatscholenzichinde
dagelijkse werking aan een aantal principes moeten houden (onder andere kosteloosheid, eerlijke concurrentie,
verbodoppolitiekeactiviteiten,handelsactiviteiten,reclameensponsoring). 
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