SCHOOLREGLEMENT
FIJN DAT JIJ ER (OPNIEUW) BIJ BENT

schooljaar 2016-2017

Welkom op onze school!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3

Hoofdstuk:

DvM Kleuter-en Lagere School
Sint-Martensplein 2A
9300 AALST
Tel: 053/21.29.88
GSM: 0486/63.63.74
E-mail: dvm.basis@telenet.be

1

Deel I: INFORMATIE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5
1. Contact met de school ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5
2. Schoolstructuur---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7
3. Organisatie van de school -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7
4. Samenwerking ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9
Deel II: PEDAGOGISCH PROJECT -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------15
1. Pedagogisch project --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15
Deel III: HET REGLEMENT --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16
1. Engagementverklaring -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16
2. Inschrijven van leerlingen (zie infobrochureonderwijsregelgeving punt 3)-----------------------------------------------------19
3. Ouderlijk gezag ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23
4. Organisatie van de leerlingengroepen ---------------------------------------------------------------------------------------------------24
5. Afwezigheden (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 4) -------------------------------------------------------------------25
6. Onderwijs aan huis (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 5) ------------------------------------------------------------26
7. Een- of meerdaagse schooluitstappen (Extra-murosactiviteiten) ----------------------------------------------------------------26
8. Getuigschrift basisonderwijs (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 7) ------------------------------------------------27
9. Orde- en tuchtmaatregelen (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 6) -------------------------------------------------29
10. Bijdrageregeling (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 8) --------------------------------------------------------------32
11. Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 9) ---------------------------34
12. Vrijwilligers ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------34
13.Welzijnsbeleid ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------35
14. Leefregels --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38
15. Revalidatie / Logopedie --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------41
16. Privacy ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------41
17. Participatie ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------42
18. Klachtenregeling -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------43

Hoofdstuk:

19.Infobrochure onderwijsregelgeving ------------------------------------------------------------------------------------------------------44

2

WELKOM OP

Hoofdstuk:

ONZE SCHOOL!

3

Beste ouder
Het verheugt ons dat jullie voor het onderwijs en de opvoeding van jullie kind(eren) een
beroep op ons doen.
We zijn een school met een lange traditie van degelijk onderwijs, steunend op christelijkgelovige basis. Het schoolteam zal zich dan ook ten volle inzetten om kansen te scheppen
die jullie kind nodig heeft om zich evenwichtig te ontplooien.
Daarom is er naast studeren voldoende plaats voor sport, cultuur,
bezinning.

sociale inzet en

Als ouders dragen jullie echter de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het
onderwijs van jullie kinderen. Wij vragen dan ook jullie volledige steun en medewerking
om de doelstelling van onze school na te streven en de leefregels ervan na te leven.
Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat
nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van
het schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan. In het tweede deel vind je het
pedagogisch project. In het derde deel vind je het eigenlijke reglement dat o.a. bestaat uit
de engagementsverklaring, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie
van de leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift basisonderwijs,
onderwijs aan huis, orde- en tuchtmaatregelen, de bijdrageregeling, vrijwilligers,
welzijnsbeleid, leefregels, revalidatie en privacy.
De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat jullie akkoord gaan met het
volledige schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen.
Aanpassingen aan het eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er
niet opnieuw een akkoord nodig van de ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project
en aan het eigenlijke reglement worden opnieuw ter akkoord aan jullie voorgelegd.
Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken.
Bij vragen en problemen staan we klaar om samen naar een oplossing te zoeken.

De directie en het schoolteam

Hoofdstuk: Welkom op onze school!

Wij hopen op een goede samenwerking!
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DEEL I: INFORMATIE
1. Contact met de school
We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vind je onze
contactgegevens. Aarzel niet om ons te contacteren.
Directeur a.i.
Mevr. Ingrid Ruyssinck
telefoon 053/21.29.88
0486/74.63.63
e-mail dvm.basis@telenet.be
Secretariaat
Mevr. Beth Temmerman
Dhr. Ignace De Brucker
telefoon 053/21.29.88
e-mail dvm.basis@telenet.be
Zorgcoördinator
Mevr. Hilde Verhoeven
telefoon 053/21.29.88
0495/63.70.39
e-mail hildeverhoeven110@hotmail.com
Leerkrachtenteam

2KA mevr.Kristine Van Neyghem
2KA mevr.Nathalie De Gols
3KA mevr.Heidi Blancquaert
3KB mevr. Karen Thielemans
zorgjuf mevr. Naïma Bardidi
L.O. leerkracht kleuters mevr. Naïma Bardidi
kinderverzorgsters mevr. Nathalie Van Impe
mevr. Ellen Claus
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kleuterschool
1KA mevr. Mieke Van Nuffel
1KB mevr. Liesbet Gabriëls
1KC mevr. Kim Cammermans en mevr. Tess Vandormael
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lagere school
1A mevr. Patricia Lossie en dhr Michiel Eylenbosch
1B mevr. Tiffany Scrivens
2A mevr. Ann De Vos en mevr. Ruth Souffriau
2B mevr. Nathalie Van Heghe
3A dhr. Bart De Schrijver
3B mevr. Katrien Van Boxstael
4A mevr. Mieke Lievens
4B mevr. Candice Smekens
5A mevr. Nele Decrock
5B mevr. Lien Decancq
6.1 mevr. Nicky Van haute
6.2 mevr. Kimberly Van Vaerenbergh
zorgcoördinator mevr. Hilde Verhoeven
zorgjuf mevr. Lut De Ridder
zorgmeester dhr. Michiel Eylenbosch
L.O. leerkracht dhr. Mathias Malfroid
preventieadviseur mevr. Katrien Van Boxstael
ICT-coördinator dhr. Ignace De Brucker
De klassenraad bestaat uit leerkrachten van de betrokken leerlingengroep(en), de
zorgcoördinator, de CLB-medewerker en de directeur.

Hoofdstuk: Deel I: INFORMATIE

Voor het onderhoud zorgt het onderhoudspersoneel.

6

2. Schoolstructuur
Onze school is een gemengde basisschool (kleuter- en lagere school)
Sedert 1 september 2012 behoort onze school tot de scholengemeenschap Unika.
Hiertoe behoren volgende scholen: de basisschool van het Sint-Jozefscollege in de
Eikstraat, de lagere scholen in de Pontstraat en de Capucienenlaan te Aalst, de
Vrije Basisschool ‘De Stip’ te Erembodegem, de Vrije Basisschool ‘de Luchtballon’
te Erembodegem-Terjoden, de basisschool Sint-Vincentius te Gijzegem, de Vrije
School te Herdersem en de Vrije Basisschool ‘De Vlieger’ te Hofstade.
Scholengemeenschap
Unika
coördinerende directeur dhr. Jacques Zaman
Schoolbestuur
voorzitter dhr. Paul Bracke
adres Onderwijsstraat 2 9300 Aalst
Website van de school
www.dvmbasis.be

3. Organisatie van de school
Hier vind je praktische informatie over onze school.
Schooluren



08.20 uur

Belteken en vormen van de rijen.

-

Bij het eerste belteken stoppen de leerlingen het spel en gaan ze
naar hun klasrij.

-

Bij het tweede belteken staan alle leerlingen op hun plaats en
vragen we volledige stilte.



08.25 uur

Aanvang van de lessen



11.35 uur

Einde van de voormiddaglessen (ook op woensdag).



11.45 uur

Middagmaal en -pauze.
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De school is open van 8.20 uur tot 15.35 uur
Op woensdag is de school open van 8.20 tot 11.35 uur.
08.05 uur Opvang door onze eigen leerkrachten op de speelplaats.
Onze kleinste kleutertjes kunnen terecht in het opvangklasje "Pimpeloentje"
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13.05 uur

Belteken en rijen vormen (zie 8.20 uur).



15.35 uur

Einde van de lessen.



16.00 uur

Begin van de geleide studie (mits betaling).

Sluiting van de schoolpoort
Om veiligheidsredenen is onze schoolpoort gesloten tussen:


08.30 – 11.30 uur



12.00 – 13.00 uur



13.25 – 15.30 uur



We vragen u de kinderen tijdig naar school te brengen. Dit betekent dat de
kinderen (ook de kleuters) minstens 5 minuten voor beltijd op school
aanwezig zijn, zodat de lessen stipt kunnen beginnen en het lesgebeuren niet
wordt verstoord door laatkomers.



Omdat we op de speelplaats graag een goed overzicht behouden op de
kinderen, vragen we de ouders hun kinderen niet te begeleiden tot op de
speelplaats of naar de klas (uitgezonderd jongste kleuters 1e KK).



Wanneer de schoolpoort gesloten is, kunnen de kinderen (en hun ouders) zich
toegang tot de school verschaffen of de school verlaten via de blauwe poort.
Men gelieve zich steeds aan te bieden op het secretariaat.

Voor- en naschoolse
uren 7.00 uur tot 8.00 uur
plaats refter basisschool
vergoeding € 0.80
Verantwoordelijke mevr. Cynthia Maesschaelck
mevr. Francesca Qauntin
Middagopvang
uren 11.50 uur tot 13.05 uur
plaats speelplaats basisschool
verantwoordelijke mevr. Hildegarde Vinck
mevr. Conny Smet
dhr. Ignace De Brucker
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Opvang
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Vakanties
herfstvakantie 29/10/2016 tot 6/11/2016
kerstvakantie 24/11/2016 tot 8/1/2017
krokusvakantie 25/2/2017 tot 5/3/2017
paasvakantie 1/4/2017 tot 17/4/2017
zomervakantie 1/7/2017 tot 31/8/2017
Vrije dagen
maandag 3 oktober 2016
vrijdag 3 februari 2017
Pedagogische studiedagen
woensdag 30 november 2016
vrijdag 10 maart 2017

4. Samenwerking
met de ouders

ouderraad
voorzitter mevr. Els Hendrickx
contact ouderraad@dvmbasis.be
leden: mevr. Christel Bombeeck
mevr. Els Buyle
mevr. Annelies De Brauwer
mevr.Katrien De Paepe
dhr Kris De Smet
dhr. Muhumet Qeriqi
dhr.Kristof Rombaut
dhr.Tom Vanpraet
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Jullie zijn onze partners in de opvoeding van je kind.
Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij
ons terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan
een afspraak maken met de directeur of met de
klasleerkracht. We organiseren ook oudercontacten. (Zie
ook engagementverklaring.) Ook bij de leden van onze
ouderraad/schoolraad kan je steeds terecht.
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schoolraad
voorzitter mevr. Rita Van Hoecke
contact ritavanhoecke@telenet.be
oudergeleding Mevr. Annelies De Brauwer
Dhr. Kristof Vanden Bossche secretaris
Dhr. Kris De Smedt
personeelsgeleding Mevr. Ann De Vos
Mevr. Liesbet Gabriëls
Dhr. Bart De Schrijver
lokale gemeenschap Mevr. Rita Van Hoecke
Mevr. Mieke De Ryck
Mevr. De Beer Myriam

met de leerlingen
De leerlingenraad wordt via een verkiezingsprocedure verkozen.
In het vierde, vijfde en zesde leerjaar mogen alle leerlingen
zich kandidaat stellen voor de leerlingenraad.
Indien er per klas meer dan 2 leerlingen kandidaat zijn, wordt
een democratische stemming in de klas gehouden.
Per klas zijn er 2 afvaardigden. Deze leerlingen brengen verslag
uit in alle klassen.
De samenstelling:
twee verkozen leerlingen voor vierde, vijfde en zesde klas.
De verantwoordelijke leerkracht is mevr. Lien Decancq.

Centrum voor Leerlingen Begeleiding (CLB)
Contactgegevens
De school werkt samen met het Vrij Centrum voor
Leerlingenbegeleiding van Aalst. Je kan rechtstreeks en
discreet contact opnemen met een CLB-medewerker of dit via
de school aanvragen.
Adres:
Langestraat 12 9300 Aalst
Telefoon
053/ 78 85 10
Algemeen mailadres: info@vclbaalst.be
Website:
www.vclbaalst.be
Directeur:
Mevr. Kathy Maes
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met externen
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Coördinator:
Dhr. Jo Van Vaerenbergh
Medisch coördinator: Mevr.Eline De Jonghe
De CLB-medewerkers voor onze school
Arts: Dr. Soetkin De Brucker
Paramedische medewerker: Mevr.Evelien Swenne
Psychologe: Mevr. Riet Van Risseghem
Maatschappelijk werker: Mevr. Kerlijne De Koster
Openingsuren van het CLB
Elke werkdag van 8.30 uur tot 12 uur en
van 13 uur tot 16.30 uur.
Indien een afspraak tijdens de openingsuren niet lukt, wordt
gezocht naar een moment op maandagavond na afspraak
tussen 16.30 uur en 19 uur.
Op regelmatige basis is een CLB-medewerker aanwezig in de
school.
Het CLB is gesloten:
van 15/07 t.e.m. 15/08
tijdens de kerstvakantie (met uitzondering van 2 dagen)
tijdens de paasvakantie

- Gedrag en opvoeding:
het CLB biedt begeleiding en ondersteuning voor jongeren die
het moeilijk hebben met bv. zichzelf, de thuissituatie,
schoolse aangelegenheden (bv. pesten, faalangst, …), … Er
wordt nauw samengewerkt met externe diensten uit de
hulpverlening en waar nodig kan er doorverwezen worden.
- Gezondheid:
de arts en de verpleegkundige sporen vroegtijdig en
systematisch stoornissen op, op het vlak van gezondheid, groei
en ontwikkeling zodat de ouders of de leerling vroegtijdig deze
stoornissen kunnen laten behandelen (zie verder ‘preventieve
gezondheidszorg). Daarnaast schenken zij aandacht aan de
socio-emotionele ontwikkeling, kunnen zij informatie
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Het CLB werkt op vraag van de leerling, de ouders en de school
In de werking van het CLB staat de leerling centraal. De
begeleiding is multidisciplinair. De CLB-medewerkers werken
in de leerlingenbegeleiding samen naar oplossingen voor
vragen of problemen.
De begeleiding van het CLB situeert zich op 4 werkdomeinen:
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verschaffen over lichamelijke klachten of problemen en zo
nodig een kortdurende begeleiding opstarten.
- Leren en studeren: ouders en leerlingen kunnen bv. een
beroep doen op het CLB in verband met studie- en
motivatieproblemen, leerproblemen en/of leerstoornissen zoals
dyslexie, ADHD, dyscalculie, …
- Studie- en schoolkeuze:
op elk moment van de schoolloopbaan kan het
CLB advies en hulp bieden als er zich problemen voordoen.
Bijvoorbeeld: “Is het nuttig een leerjaar te hernemen? Is het
beter dat mijn kind overgaat naar het buitengewoon onderwijs?”
…. In het zesde leerjaar krijgen ouders en leerlingen informatie
over de studiemogelijkheden in het secundair onderwijs.
De CLB-werking: rechten en plichten
Als de school wenst dat het CLB een leerling begeleidt, dan
bespreekt de school dit vooraf met de ouders. Indien dit om een
of andere reden niet is gebeurd, beperkt de CLB-medewerker
zich tot een eerste gesprek. Het CLB zet de begeleiding slechts
voort als de ouders of de leerling vanaf 12 jaar hiermee instemt.
Voor de begeleiding van leerplichtproblemen (veelvuldige
afwezigheden) is instemming niet vereist. School en CLB
werken hierbij nauw samen. Als je niet ingaat op de initiatieven
van het CLB, dient het CLB dit te melden aan het departement
onderwijs.

Je kan je wel verzetten tegen het uitvoeren van het medisch
onderzoek door een bepaalde arts. Dit verzet moet schriftelijk
ingediend worden (formulieren zijn te verkrijgen in het CLB). In
geval van verzet dient het medisch onderzoek uitgevoerd te
worden door een andere CLB-arts. De resultaten van dit
onderzoek dienen aan het CLB te worden bezorgd. Eventuele
kosten voor een medisch onderzoek dat niet wordt uitgevoerd
door een arts van het CLB, moet je zelf betalen.
School en ouders hebben de plicht om hun medewerking te
verlenen aan de organisatie en de uitvoering van de medische
onderzoeken (+ vaccinaties) en de preventieve maatregelen
in het kader van besmettelijke ziekten. Het CLB dient wel
rekening te houden met de schoolorganisatie.
Bij de start in een nieuwe school, word je geïnformeerd over de
werking van het CLB.
Het CLB en de school kunnen belangrijke en relevante
informatie over leerlingen uitwisselen. Bij het doorgeven en het
gebruik van deze gegevens wordt rekening gehouden met de
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Deelname aan de medische onderzoeken is verplicht.
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geldende regels-inzake-het beroepsgeheim en de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Het CLB respecteert te allen tijde de rechten van het kind.
De dienstverlening is gratis.
Overdracht CLB-dossier
Als een leerling van school verandert, behoudt het CLB en de
school zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien
van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een andere
school Het CLB-dossier wordt overgedragen aan het CLB dat
samenwerkt met de nieuwe school.
Je hoeft hiervoor niets te doen.

Klachtenprocedure
Een klacht is een duidelijke uiting van ongenoegen of
ontevredenheid m.b.t. handelingen die door een CLBmedewerker zijn gesteld. Een klacht wordt bij voorkeur op een
informele manier behandeld. Pas wanneer de informele
behandeling geen bevredigend resultaat oplevert, kan de
formele procedure worden gestart.
De formele klachtenprocedure wordt gestart door een
schriftelijke klacht (brief/fax/email) te richten aan de directie op
volgend adres:
Vrij CLB Aalst
t.a.v. directeur Mevr. Kathy Maes
Langestraat 12, 9300 Aalst
Fax
053 78 55 97
E-mail kathy.maes@vclbaalst.be
De directie neemt dan contact met je op binnen de 8 CLB
werkdagen (met opschorting van de sluitingsperiodes van het
centrum).
Indien je binnen de 8 CLB werkdagen geen bericht hebt
ontvangen of indien de gezette stappen niet hebben geleid tot
een bevredigende oplossing, kan je een aangetekend schrijven
richten aan de voorzitter van de Raad van Bestuur, eveneens
op bovenvermeld adres.

Wij zullen op de volgende wijze samenwerken met je en met het CLB :
via telefonisch contact en mail. Je kan steeds bij ons terecht in geval van
problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken.
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Indien je toch wenst dat het bestaande CLB-dossier niet wordt
overgedragen, dan kan je hiertegen verzet aantekenen. De
gegevens omtrent de verplichte begeleiding (medische
onderzoeken en begeleiding van leerplichtproblemen) worden
steeds overgedragen.
Dit verzet dient te gebeuren binnen een termijn van 10 dagen.
Op verzoek kan je bij het CLB, dat verbonden was aan de
vorige school, een formulier van “verzet tegen de overdracht”
bekomen.
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Nuttige adressen

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Guimardstraat 1
1040 Brussel
02/507 06 01
Commissie inzake Leerlingenrechten
Adres: Commissie inzake Leerlingenrechten
t.a.v. Sara De Meerleer (Basisonderwijs)
H. Consciencegebouw
Koning Albert-II laan 15, lokaal 4M11
1210 Brussel
02/553 92 12
e-mail: commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be
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-Commissie Zorgvuldig Bestuur
Adres: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
AGODI
t.a.v Marleen Broucke
Adviseur
Kamer 1C 24
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02/553 65 56
e-mail: zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be
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DEEL II: PEDAGOGISCH PROJECT
1. Pedagogisch project
Onze school is een gemeenschap voor velen. Ieder is op een verschillende manier
betrokken bij het schoolgebeuren, vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en zorg. Zo
bouwen we aan een school als gemeenschap.
Wij willen ons positief instellen om met alle betrokken partijen tot een - goede
samenwerking te komen.
De visie waardoor onze school zich hierbij laat leiden, staat beschreven in ons
opvoedingsproject "Onze school voor nu en later" .
Hier volgen de grondgedachten van dit opvoedingsproject.

-

kwalitatief hoogstaand onderwijs verschaffen, zowel op het vlak van de inhoud
als van didactische verwerking.

-

mogelijkheden bieden voor de totale ontplooiing en vorming van onze kinderen.
Dit gebeurt op verschillende vlakken: verstandelijk, affectief, sociaal, christelijk,
sportief, creatief, m.a.w.: de ontplooiing van hoofd, hart en handen.

-

als school openstaan voor onze samenleving. We durven opkomen voor de
zwakken en minstbedeelden op allerlei gebied en gaan in tegen
kansenongelijkheid.

-

een eenvoudige levensstijl en hartelijke omgang nastreven.

-

de nadruk leggen op een pedagogische benadering van het kind. De school is
als een thuis voor het kind, waar het tot rust mag komen en zijn evenwicht kan
vinden. Het is tevens een plaats voor ontmoeting met vriendjes en leerkrachten,
waarbij groepsgevoel en samenhorigheid belangrijk zijn.

-

een school zijn waar leerbedreigde kinderen door interne differentiatie en via de
zorgwerking de kans krijgen zich te ontwikkelen volgens hun mogelijkheden.

-

een "school met een hart" zijn: op tijd en stond zetten we iemand in het
zonnetje; we feesten af en toe om te voelen hoe wij samen horen. We hebben
oog voor pijn en verdriet bij kinderen.

-

als christelijk geïnspireerde school leven vanuit Jezus.

-

dynamisch openstaan voor vernieuwing en kwaliteitszorg.
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Wij willen
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DEEL III: HET REGLEMENT
1. Engagementverklaring
Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en
opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit
engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel de volle steun
van jullie. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring
wederzijdse afspraken. zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen
verwachten. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat je kind bij ons
is ingeschreven.

Afspraken oudercontact
Jullie ouders en onze school zijn partners in de opvoeding van je kind. Het is
goed dat je zicht hebt op de werking van onze school. Daarvoor plannen we
bij het begin van elk schooljaar een ouderavond in de klas van je kind. Je
kan er kennis maken met de leerkracht van uw kind en met de manier van
werken.
We willen je op geregeld tijden informeren over de evolutie van je kind. Dat
doen we schriftelijk via het rapport .
We organiseren ook regelmatig individuele oudercontacten. Bij het begin van
elk schooljaar laten we je weten welke data die doorgaan. Wie niet op het
oudercontact aanwezig kan zijn, kan een gesprek aanvragen op een ander
moment.
Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment
indien je niet op de geplande oudercontacten kan aanwezig zijn.

Wij verwachten dat je met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. je
kind.
Wij verwachten dat je je als ouder samen met ons engageert om nauw
samen te werken rond de opvoeding van je kind en steeds ingaat op onze
uitnodigingen tot oudercontact.
Wij engageren ons om met je in gesprek te gaan over je zorgen en vragen
t.a.v. de evolutie van je kind.
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Als je je zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak dan kan je
op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van je kind.
Dat doe je via de schoolagenda of mail.
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Aanwezig zijn op school en op tijd komen
Ouders worden verwittigd bij elke niet-gewettigde afwezigheid.
De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en
behouden van de schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar.
Vanaf 1 september 2010 kunnen zesjarige leerlingen pas starten in het lager
onderwijs van een Nederlandstalige lagere of basisschool als ze het
schooljaar voordien voldoende Nederlandstalig kleuteronderwijs gevolgd
hebben of geslaagd zijn in een taaltest.
Voor zij-instromers van 7 jaar en ouder geldt deze regel niet. (uitz.
BaO/2001/10).
Kinderen kunnen bijkomend getest worden om te zien in welke klas/leerjaar
ze het best geplaatst worden. De inschrijving in een klas geldt dus onder
'opschortende voorwaarden'.

Een jaartje vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de
lagere school verblijven kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij de
adviezen van de klassenraad en van het CLB.
De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten te volgen. Om
gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directie, eventueel
aanpassingen gebeuren.
Daartoe moeten wij de afwezigheden van je kind doorgeven aan het
departement onderwijs en aan het CLB.

15.35 uur . Wij verwachten dat je kind dagelijks en op tijd op school is.
Kinderen die te laat toekomen melden zich aan bij het secretariaat. Wij
verwachten dat je ons voor 8.30 uur verwittigt bij afwezigheid van uw kind.

Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij
problematische afwezigheden. Je kan je niet onttrekken aan deze
begeleiding.

Individuele leerlingenbegeleiding
Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt onder meer in dat we gericht de
evolutie van je kind volgen. Dit doen we door het werken met een
leerlingvolgsysteem (LVS/KVS). Sommige kinderen hebben op bepaalde
momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen
hebben constant nood aan individuele zorg.
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Te laat komen kan niet! De school begint om 8.20 uur en eindigt om
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Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kun je dit melden aan de
directie. Specifieke onderwijsbehoeften is een breed begrip. Het betekent dat
je kind mee als gevolg van een fysieke, verstandelijke of zintuiglijke
beperking niet zomaar aan het gewone lesprogramma kan deelnemen. De
school kan ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen
in de loop van het schooljaar. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal
afhangen van wat je kind nodig heeft en wat wij als school kunnen
organiseren.
We zullen in overleg met jou als ouder vastleggen hoe de individuele
begeleiding van je kind georganiseerd zal worden. Daarbij zullen we
aangeven wat je van de school kan verwachten en wat wij van je als ouder
verwachten.
Wij verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die
we samen maken opvolgt en naleeft.

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal
Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun
kind op in het Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker
heeft bij het leren. Wij als school engageren er ons toe alle kinderen zo
goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling.



Zelf Nederlandse lessen te volgen. (zie lijstje met cursusaanbod in de regio)



Je kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen. (zie lijstje met
het aanbod in de regio)



Te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van je kind bij het maken
van zijn huistaak, bij het leren van zijn lessen, … (bv. kind in de studie laten
blijven, een Nederlandstalige huiswerkbegeleidingsdienst zoeken, …)



Bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen
dat er een tolk is. (volgens de gemeentelijke regels).



Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging.



Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige sportclub.



Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige cultuurgroep.



Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige academie (muziek,
woord, plastische kunsten, …)
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Wij verwachten van de ouders dat ze positief staan ten aanzien van extra
initiatieven en maatregelen (taaltraject en/of taalbad) die de school neemt om
de taalachterstand van hun kind weg te werken en dat ze er alles aan doen
om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands.
Dit kan onder meer door:
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Je kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programma’s te laten kijken en er
samen met hem over te praten.



Je kind dagelijks naar Nederlandstalige radioprogramma’s te laten luisteren.



Je kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen.



Elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek.



Geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en er uit
voor te lezen of ze je kind zelf te laten lezen.



Binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met
je kind, met andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders



Je kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige
vriendjes.



Je kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten.



Je kind in te schrijven voor Nederlandstalige taalkampen.

2. Inschrijven van leerlingen (zie infobrochureonderwijsregelgeving punt 3)
Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind je terug op
onze website, schoolbrochure, folders, …
Een kind is pas ingeschreven in onze school als de ouders schriftelijk instemmen
met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft
een kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer de 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 ontvangt dat toegang geeft tot
het buitengewoon onderwijs (tenzij de school een individueel aangepast programma
haalbaar ziet, zie ook punt 2.2).

Bij de inschrijving van jullie kind, zullen we jullie bevragen over de organisatie van
het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling,… We gaan ervan
uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van
het niet-akkoord van een van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven. We
kunnen jullie kind pas inschrijven als beide ouders akkoord gaan.
Bij de inschrijving vragen we je naar allerlei informatie voor onze administratieve
schoolfiche van je kind.
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Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug jullie schriftelijk akkoord
vragen. Indien jullie niet akkoord gaan met de wijziging, dan wordt de inschrijving
van jullie kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.
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Aanmelden en inschrijven
Onze school werkt met voorrangsperiodes. We hebben een
voorrangsperiode voor leerlingen van dezelfde leefentiteit, kinderen van
personeel, en voor het systeem van dubbele contingentering. Tot slot
voorzien we ook een periode voor leerlingen die geen gebruik maken van de
voorrangsgroepen. De juiste data vindt u in onze DvMagazine, op onze
website.

Weigeren/ontbinden van de inschrijving
Onze school moet haar capaciteit vastleggen. De capaciteitsbepaling en het
aantal beschikbare zitjes vind je terug in DvMagazine, op de website.
Eens onze capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling geweigerd.

Het LOP (lokaal overlegplatform) is een organisatie die er wil voor zorgen dat
er gelijke onderwijskansen zijn voor alle leerlingen.
Voorzitter: Mevr. Annemie Hayemal
Deskundige: Dhr. Jacky Deblaere
jacky.deblaere@ond.vlaanderen.be
We proberen een school te zijn waar alle leerlingen welkom zijn. Toch
zal het schoolbestuur, in zeer uitzonderlijke gevallen leerlingen
weigeren of doorverwijzen. Dit kan in onderstaande gevallen:

-Kinderen kunnen specifieke noden hebben. Van ouders wordt
verwacht dat zij dit meedelen aan de school. De school zal
onderzoeken of haar draagkracht voldoende groot is om het kind de
nodige ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en
verzorging. Indien de ouders bij inschrijving nalaten om mee te delen
dat hun kind een attest buitengewoon onderwijs heeft en er de eerste
weken na de inschrijving een vermoeden is van specifieke noden, zal
de school haar draagkracht alsnog onderzoeken. De ‘valse’ of
‘achtergehouden’ informatie kan de inschrijving teniet doen, wat een
‘weigering’ tot gevolg kan hebben.
-Er worden jaarlijks maximumcapaciteiten vastgelegd (en gemeld aan
het LOP = Lokaal OverlegPlatform). Indien een klasgroep ‘vol’ is,
moet de school elke bijkomende leerling die zich voor dat niveau
wenst in te schrijven, weigeren. Dit wil zeggen dat de school
systematisch elke nieuwe leerling weigert vanaf de datum dat de op
voorhand afgesproken maximumcapaciteit bereikt wordt. Ze bezorgt
deze leerlingen een weigeringsdocument en noteert hun naam in het
inschrijvingsregister als ‘geweigerde’ leerling. Ouders die zich
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- Het schoolbestuur weigert de inschrijving van de betrokken leerling
die het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd
uitgesloten in de school.
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benadeeld voelen kunnen een klacht indienen bij de Commissie
inzake Leerlingenrechten. De Commissie toetst of de school de
capaciteitsregel correct toepast.
-Het komt wel eens voor dat een eerder ingeschreven leerling niet
komt opdagen bij de start van het schooljaar.
Indien de school zeker is dat de leerling niet meer komt, moet ze de
open gekomen plaats aanvullen tot de maximumcapaciteit terug
bereikt wordt.
-Het decreet geeft aan dat schoolbesturen, hoewel een bepaald
niveau eigenlijk vol zit, in bepaalde gevallen toch mogen overgaan tot
capaciteitsverhoging. Deze capaciteitsverhoging dient wel te worden
goedgekeurd door het LOP.
-Zittenblijvers kunnen zorgen voor een ‘overschrijding’ van de
maximumcapaciteit, daar ze de kans moeten hebben op onze school
te kunnen blijven.

Wanneer je kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het
buitengewoon onderwijs, schrijft de school in onder ontbindende voorwaarde.
Als na de inschrijving pas blijkt dat er zo’n verslag is, wordt ze automatisch
omgezet in een inschrijving onder ontbindende voorwaarde. Vervolgens
organiseert de school overleg met de ouders, de klassenraad en het CLB,
over de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in het
gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoortgang te laten
maken op basis van een individueel aangepast curriculum.
Indien na het overleg de school de disproportionaliteit van de aanpassingen
bevestigt, wordt de inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in
een andere school is ingeschreven en uiterlijk 1 maand, vakantieperioden
niet inbegrepen, na de kennisgeving van de bevestiging van de
disproportionaliteit.
Wanneer je kind niet beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het
buitengewoon onderwijs, maar tijdens de schoolloopbaan de nood aan
aanpassingen voor hem/haar wijzigt en de vastgestelde onderwijsbehoeften
van die aard zijn dat voormeld verslag nodig is, organiseert de school een
overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg
en nadat het verslag werd afgeleverd, beslist de school om de leerling op
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Elke geweigerde leerling krijgt een mededeling van niet-gerealiseerde
inschrijving en wordt als geweigerde leerling in het inschrijvingsregister
geschreven. De volgorde van geweigerde leerlingen in het
inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het
schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. Voor de instappertjes blijft
de volgorde van het inschrijvingsregister behouden tot de 30 juni van het
schooljaar waarop de inschrijving betrekking had.
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vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een
individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor
het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.
Een klachtenprocedure bij de Commissie inzake Leerlingenrechten is
mogelijk.

Screening niveau onderwijstaal
Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs
instroomt een taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de
resultaten van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat
aansluit bij de specifieke noden van het kind. Deze taalscreening gebeurt niet
voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowieso een aangepast taaltraject.

Wat heb je nodig bij de inschrijving?
Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de
identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (liefst ISIkaart).

Doorlopen van inschrijving
Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw
in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar in DvM Basisschool.

Als de kleuters jonger zijn dan 3 jaar gelden volgende instapdata:
de eerste schooldag na de zomervakantie
de eerste schooldag na de herfstvakantie
de eerste schooldag na de kerstvakantie
de eerste schooldag van februari
de eerste schooldag na de krokusvakantie
de eerste schooldag na de paasvakantie
de eerste schooldag na hemelvaartdag
Een kleuter die 3 jaar is kan op om het even welke schooldag worden
ingeschreven en naar school komen, zonder rekening te houden met de
instapdata.
In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en
wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het nog op die leeftijd in
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Toelatingsvoorwaarden voor de kleuterschool
Kleuters kunnen worden ingeschreven voor het schooljaar waarin ze 2,5 jaar
worden en dit volgens de geldende inschrijvingsperiode. Ze kunnen pas
aanwezig zijn vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn.
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het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind
onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.
Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, kan enkel na
kennisgeving van en toelichting bij de adviezen van de klassenraad en van
het CLB.

Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar
Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar als het aan de wettelijke
toelatingsvoorwaarden voldoet. (Kijk in de infobrochure onderwijsregelgeving
punt 3.1 om meer te weten te komen over deze voorwaarden.)

Toelatingsvoorwaarden voor de lagere school
Vanaf 1 september 2010 kunnen zesjarige leerlingen pas starten in het lager
onderwijs van een Nederlandstalige lagere of basisschool als ze het
schooljaar voordien voldoende Nederlandstalig kleuteronderwijs gevolgd
hebben of geslaagd zijn in een taaltest. Voor zij-instromers van 7 jaar en
ouder geldt deze regel niet. (uitz. BaO/2001/10).
Kinderen kunnen bijkomend getest worden om te zien in welke klas/ leerjaar
ze het best geplaatst worden. De inschrijving in een klas geldt dus onder
‘opschortende voorwaarden’.
Een jaartje vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de
lagere school verblijven kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij de
adviezen van de klassenraad en van het CLB.

3. Ouderlijk gezag
Zorg en aandacht voor het kind
Voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een
luisterend oor, openheid, begrip en extra aandacht bieden.

Neutrale houding tegenover de ouders
De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders,
samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun
kinderen. Zolang er geen vonnis van de rechter is, houdt de school zich aan
de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis, dan volgt de
school de afspraken zoals opgelegd door de rechter.
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De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten te volgen. Om
gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directie, eventueel
aanpassingen gebeuren.

23

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


Afspraken i.v.m. de agenda
de leerling houdt de agenda het wordt opgevolgd door de ouder van
die week, brieven via gimme,
 Afspraken in verband met oudercontact:
We voorzien één oudercontact per leerling. We hebben begrip voor
de echtscheidingssituatie maar het is voor ons geen haalbare kaart
om voor alle kinderen in een echtscheidingssituatie ook 2
oudercontacten te voorzien. Daarom vragen we: kom in het belang
van de kinderen samen naar het oudercontact of spreek af wie nu
komt en wie later…

Co-schoolschap
Het kind tijdens het schooljaar op twee plaatsen school laten lopen,
afhankelijk van bij welke ouder het verblijft, kan niet. Om de verbondenheid
met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, weigert de
school mee te werken aan het co-schoolschap.

4. Organisatie van de leerlingengroepen

Het is de school die beslist in welke leerlingengroep je kind, die in de loop van zijn
schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt.
Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde
instroom. (Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum).
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De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school
begeleidt, of je kind kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Wil de school
dat je kind een jaar overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je
kind de beste oplossing is. De genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders
schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke
bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn.
De school neemt deze beslissing dus in het belang van je kind.
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5. Afwezigheden (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 4)
Wegens ziekte
Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een
medisch attest verplicht.
Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een
briefje van de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan
slechts 4 keer per schooljaar.
Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en
het CLB.
Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel
mogelijk buiten de schooluren plaats vinden.
De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het
ziektebriefje aan de klastitularis. De school zal het CLB contacteren bij twijfel
over een medisch attest.

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

Problematische afwezigheden
De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Dit heeft immers
gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage. Alsook voor
de toelating tot het eerste leerjaar. (Zie ook de engagementsverklaring en
infobrochure onderwijsregelgeving.)
De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Na
meer dan 5 halve dagen problematische afwezigheden stelt de school
samen met het CLB een begeleidingsdossier op. De ouders worden
uitgenodigd voor een gesprek.
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Andere afwezigheden
Soms moet een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders
bespreken dit op voorhand met de directie. Het betreft hier afwezigheid
wegens:
het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een
bloed- en aanverwant tot en met de tweede graad;
het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of
lidmaatschap van een vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties;
de deelname aan time-out-projecten;
in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke
redenen.
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6. Onderwijs aan huis (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 5)
Als je kind vijf jaar of ouder geworden is voor 1 januari van het lopende
schooljaar en meer dan 21 dagen ononderbroken afwezig is wegens ziekte
of ongeval heeft onder bepaalde voorwaarden recht op tijdelijk onderwijs
aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden.
Voor tijdelijk onderwijs aan huis moeten de ouders een schriftelijke aanvraag
indienen bij de directeur en een medisch attest toevoegen waaruit blijkt dat
het kind onmogelijk naar school kan gaan, maar wel onderwijs kan krijgen.
Bovendien moet het kind op 10 km of minder van de school verblijven. De
directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om 4 lestijden per week
onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leerkracht
om de lessen af te stemmen op de klas van het kind.
De school kan in overleg met de ouders ook contact opnemen met de vzw
Bednet. Dit biedt de mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding
live deel te nemen aan de lessen. De school en de ouders maken concrete
afspraken over opvolging en evaluatie.
Ook ouders van chronisch zieke kinderen kunnen dergelijke aanvraag
indienen, maar voor deze kinderen gelden er andere voorwaarden.
Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur.

7. Een- of meerdaagse schooluitstappen (Extra-murosactiviteiten)
Eendaagse uitstappen
Doel: meer te weten komen over de wereld in al z'n dimensies
levensechte waarnemingen en ervaringen koppelen aan reeds verworven
begrippen of inzichten
de chocoladetempel, het park, het Gravensteen, stadswandeling, secundaire
scholen bezoeken, toneel en film, musical, sportdag, schaatsen, SVS, de
boerderij......
De ondertekening van dit schoolreglement geldt als een principiële
toestemming met de deelname van de leerling aan alle ééndaagse
uitstappen. Als de ouders de toestemming bij een concrete ééndaagse extramurosactiviteit toch zouden weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te
melden. Ouders kunnen de deelname niet weigeren wanneer de extramurosactiviteit minder dan een volledige lesdag duurt. Leerlingen die niet
deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op de school aanwezig te zijn.

Meerdaagse uitstappen
Doel:ervaringen toetsen aan de realiteit
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Aanbod: bezoek aan het federaal parlement en het Vlaams parlement
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Aanbod: zeeklassen voor het zesde leerjaar.
Bij een meerdaagse extra-murosactiviteit is een afzonderlijke schriftelijke
toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen
deelnemen aan de extra-murosactiviteiten. Leerlingen die niet deelnemen
aan extra-murosactiviteiten dienen op de school aanwezig te zijn.

8. Getuigschrift basisonderwijs
(zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 7)
De school stelt tegen 20 juni een lijst op van de leerlingen die op 30 juni het lager
onderwijs zullen voltooien. De klassenraad beslist welke leerlingen het getuigschrift
behalen en welke niet. Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan de
regelmatige leerlingen die in voldoende mate die doelen uit het leerplan die het
bereiken van de eindtermen beogen, hebben bereikt.
De leerlingen die geen getuigschrift behalen, krijgen een attest met de vermelding
dat ze het laatste jaar de lessen regelmatig hebben gevolgd. In dit attest geeft de
klassenraad de motivatie waarom geen getuigschrift wordt toegekend.

Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift
De school zal gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind
communiceren over zijn leervorderingen. Ouders kunnen inzage in en
toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Indien na toelichting blijkt dat de
ouders een kopie wensen, dan kan dat. De kosten die hiervoor gevraagd
worden, zijn terug te vinden in de bijdrageregeling.

De klassenraad gaat na of de leerplandoelen die het bereiken van de
eindtermen beogen voldoende in aantal en beheersingsniveau zijn behaald
met het oog op het vervolgonderwijs in de A-stroom van het secundair
onderwijs.
Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de schoolloopbaan maakte, en
de zelfsturing die hij toont, zeker een rol spelen.
Na 20 juni beslist de klassenraad of uw kind al dan niet het getuigschrift
basisonderwijs kan krijgen. De beslissing wordt uiterlijk op 30 juni aan de
ouders meegedeeld. De ouders worden geacht de beslissing omtrent het
getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben
genomen. Bij niet ontvangst, wordt het getuigschrift geacht op 1 juli te zijn
ontvangen.
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Of een leerling het getuigschrift krijgt, hangt af van de beslissing van de
klassenraad.
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De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk
verslag.
Beroepsprocedure
Let op:
wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen
(zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend).
wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn
afgevaardigde.
1. Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie
dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift
basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur.
2. Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de
dag waarop de rapporten werden uitgedeeld.
Van dit overleg wordt een verslag gemaakt.
3. Na het overleg beslist de directeur om de klassenraad al dan niet opnieuw te laten
samenkomen om het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs te
bevestigen of te wijzigen.
4. De directeur of de klassenraad brengen de ouders met een aangetekende brief op
de hoogte van de beslissing.
5. Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de
klassenraad kunnen ouders via een aangetekende brief beroep indienen bij de
voorzitter van het schoolbestuur.
Dhr. Paul Bracke
VZW Basisschool en humaniora DvM
Onderwijsstraat 2
9300 Aalst




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

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

9. Orde- en tuchtmaatregelen
(zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 6)
Elke klastitularis stelt samen met zijn leerlingen een gedragscode op.
Ordemaatregelen
Wanneer je kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop
stoort, kan door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen
worden.
Mogelijke ordemaatregelen zijn:
een verwittiging in de agenda;
een strafwerk;
een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie.
Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk.

Tuchtmaatregelen
Wanneer het gedrag van een leerplichtige leerling in het lager onderwijs een
gevaar of ernstige belemmering vormt voor de goede werking van school of
voor de fysieke of psychische veiligheid en integriteit van zichzelf,
medeleerlingen, personeelsleden of anderen, dan kan de directeur een
tuchtmaatregel nemen.
Let op: wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur
of zijn afgevaardigde.
Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:
een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal
vijftien opeenvolgende schooldagen;
een definitieve uitsluiting.
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Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, worden in
overleg met ouders en CLB bijkomende afspraken opgemaakt. Wanneer het
gedrag van je kind, ook met een begeleidingsplan, een probleem wordt voor
het verstrekken van onderwijs of om het opvoedingsproject te realiseren, kan
er een tuchtmaatregel genomen worden.
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Preventieve schorsing als bewarende maatregel
In uitzonderlijke situaties kan de directeur of zijn afgevaardigde bij het
begin van de tuchtprocedure beslissen om je kind preventief te
schorsen. Deze bewarende maatregel dient om te kunnen nagaan of
een tuchtsanctie aangewezen is.
De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en
gemotiveerd meegedeeld aan de ouders van de betrokken leerling. De
directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de
tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing gaat
onmiddellijk in en duurt in principe niet langer dan vijf opeenvolgende
schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf
opeenvolgende schooldagen verlengd worden, indien door externe
factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden
afgerond. De directeur motiveert deze beslissing.
Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting
Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we
telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire
feestdagen niet meegerekend.)
Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting
wordt de volgende procedure gevolgd:

2. De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon
worden per aangetekende brief uitgenodigd voor een gesprek
met de directeur. Een personeelslid van de school of van het
CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als
vertrouwenspersoon van jou en je ouders. Het gesprek zelf
vindt ten vroegste plaats op de vierde dag na verzending van
de brief.
3. Intussen hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon inzage
in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de
klassenraad.
4. Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze
beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en binnen een termijn
van vijf dagen aangetekend aan de ouders van de betrokken
leerling
bezorgd.
De
beslissing
vermeldt
de
beroepsmogelijkheden bij een definitieve uitsluiting.
Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in
te schrijven, krijgt de definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één
maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na
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1. De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een
tuchtdossier samen. In geval van een definitieve uitsluiting
wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger
van het CLB die een adviserende stem heeft.
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de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school
ingeschreven, dan is onze school niet langer verantwoordelijk voor de
opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten
toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee
zoeken naar een oplossing.
Ten gevolge van een definitieve uitsluiting het huidige, het vorige of
het daaraan voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de
betrokken leerling weigeren terug in te schrijven.
Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en
definitieve) uitsluiting
Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt
of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe
op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de activiteiten van
zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je
kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk
en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.
In geval van een definitieve uitsluiting heeft de uitgesloten leerling één
maand de tijd om zich in een andere school in te schrijven. In
afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school
aanwezig, maar neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn
leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind
niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en
gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.

1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve
uitsluiting kunnen ouders via een aangetekend schrijven beroep
indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur.
Dhr. Paul Bracke
VZW Basisschool en humaniora DvM
Onderwijsstraat 2
9300 Aalst
Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;
Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke
omschrijving en motivering waarom de definitieve uitsluiting
betwist wordt.
Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.
2. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een
beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, die
het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of
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Beroepsprocedures tegen een definitieve uitsluiting
Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep
aantekenen. De procedure gaat als volgt:
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het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn.
Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de
ouders grondig zal onderzoeken.

3. De beroepscommissie zal steeds jou en je ouders uitnodigen
voor een gesprek. Jullie kunnen je daarbij laten bijstaan door
een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal
staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. het gesprek
gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het
beroep heeft ontvangen.
De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op.
4. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.
De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel
bevestigen ofwel vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd
afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten.
5. De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde
beslissing binnen een termijn van vijf dagen met een
aangetekende brief aan de ouders meedelen. De beslissing is
bindend voor alle partijen.
Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op.

10. Bijdrageregeling (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 8)

Verplichte activiteiten zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken. Nietverplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen: maak je er
gebruik van, dan moet je er wel voor betalen. In de bijdragelijst staan voor sommige
kosten vaste prijzen, voor andere kosten enkel richtprijzen. Dit laatste betekent dat
het bedrag dat je zal moeten betalen in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan
iets meer zijn, maar ook iets minder.
De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad.
Noodzakelijk aan te kopen: turn t-shirt van de school. Kostprijs € 10.
In elke school geldt een maximumfactuur:
 scherpe max.factuur
kleuterschool max. € 45
lagere school max. € 85
 voor meerdaagse uitstappen, max. € 420 voor het volledige lager onderwijs.

Hoofdstuk: Deel III: HET REGLEMENT

Hieronder vind je een lijst met de schoolkosten. Op die lijst staan zowel verplichte
als niet-verplichte uitgaven.
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meer info: www.schoolkosten.be
Voor extra schoolse prestaties (o.a. opvang, studie, toezichten buiten de normale
aanwezigheden van de kinderen, drank, maaltijden, ...) vraagt de school een
vergoeding zoals verder beschreven.
Vrije keuze: maaltijden, drank, opvang, studie (eenheidsprijzen). Deze prijzen zijn
richtprijzen, indien de leverancier de prijzen wijzigt kunnen er eventuele
aanpassingen gebeuren.

Warme maaltijd kleuter
Warme maaltijd lagere school
Opvang - studie
Drankenkaart (10 drankjes)
Melk (per maand)
Chocomelk (per maand)
Middagverblijf
Vrijwillige sociale bijdrage
DvMagazine
Moeder-en vaderdag
Nieuwjaarsbrief
Kermisuitstap
Supermegaknapzak (kleuters)
Kopie (evaluatiegegevens)

€ 3.80
€ 4.50
€ 0.80 en € 1.60 woensdag na 14 uur
€7
€ 0.45 per drankje
€ 0.45 per drankje
€ 0,80
€3
€ 10.5 per schooljaar
Hiervoor kan een bijdrage gevraagd worden
€ 0.60
€5
€ 10 (enkel na verlies, eerste is gratis)
€ 0.20 per blad

Luiers gebruiken van de school

€2

Wijze van betaling
Ouders krijgen tienmaal per schooljaar een rekening. We verwachten dat die
rekening op tijd en volledig wordt betaald. Dat betekent binnen de 14 dagen
na verzending.
Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het
betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen
aanspreken om de volledige rekening te betalen. Als ouders het niet eens
zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een
identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven
beide ouders elk het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de
afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.
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We merken dat niet alle ouders even correct zijn bij het afhalen van de kinderen.
Wanneer blijkt dat kinderen regelmatig te laat worden afgehaald, kan de directeur
beslissen om na het verstrijken van de sluitingsuren € 5 per beginnend kwartier (per
leerling) te laten betalen.
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Bij wie kan je terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden?
Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan
je contact opnemen met de directie . Het is de bedoeling dat er afspraken
worden gemaakt over een aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren een
discrete behandeling van je vraag.
Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald
blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken
niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan
zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet
mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende
ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke
intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag.
Afwezigheden en afzeggingen: de gemaakte kosten kunnen worden
aangerekend.

11. Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning (zie infobrochure
onderwijsregelgeving punt 9)
Personen en bedrijven die de school sponsoren worden vermeld in de schoolkrant
en tijdens het jaarlijkse schoolfeest.

12. Vrijwilligers

Organisatie
VZW Basisschool en Humaniora DvM
Onderwijsstraat 2
9300 Aalst

De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de
burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele
aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger. Het verzekeringscontract
werd afgesloten bij Interdiocesaan Centrum. De polis ligt ter inzage op het
secretariaat.
De activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht. Er wordt geen
onkostenvergoeding voorzien.
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Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van
vrijwilligers. De vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een
aantal punten te informeren. De school doet dit via onderstaande bepalingen.
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Een vrijwilliger gaat discreet om met geheimen die hem/haar zijn toevertrouwd.
De organisatie voorziet niet in een vergoeding voor vrijwilligersactiviteiten.

13.Welzijnsbeleid
Gezondheidsbeleid
We proberen een gezonde school te zijn. Daarom:
proberen we kinderen te stimuleren om fruit te eten (donderdag = fruitdag.)
 Zijn er waterfonteintjes voorzien op school, zodat kinderen voldoende
kunnen drinken.
 Zorgen we voor gezonde biodrankjes op school.
 Zorgen we voor de nodige handhygiëne na het toiletbezoek.
 Zorgen we voor voldoende lichaamsbeweging voor de kinderen door:
* gezonde tussendoortjes (wat lichaamsbeweging tussendoor)
* opteren we voor zwembeurten in elk leerjaar
* nemen we aan buitenschoolse sportactiviteiten deel waar
mogelijk
* kunnen we ook sporten tijdens de speeltijd …



Gerichte consulten zijn collectief georganiseerde medische
onderzoeken gericht op bepaalde gezondheidsaspecten van een
welomschreven doelgroep van leerlingen. Zij gaan bij voorkeur door
op school. Het centrum voert een gericht consult uit bij leerlingen uit
de volgende leerjaren: 1° kleuterklas, 1° en 3° leerjaar.
◊ Selectief onderzoek en/of gesprek: op vraag van ouders,
leerlingen, school of de medische equipe van het CLB zelf kan
ook een selectief onderzoek en/of gesprek plaatsvinden met de
leerling op school voor opvolging van bepaalde problemen.

Het centrum neemt ten aanzien van de leerlingen maatregelen om het
ontstaan van sommige besmettelijke ziekten te beletten. De regering bepaalt
hiertoe de maatregelen en legt het vaccinatieschema vast. Dit schooljaar
biedt het CLB volgende inentingen aan:


in het 1° leerjaar: de vaccinaties tegen kroep-klemkinderverlamming-kinkhoest (1 prikje: Tetravac®).



in het 5° leerjaar: de vaccinaties tegen mazelen-bof-rode hond
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Preventieve gezondheidszorgen vanuit het CLB
Het centrum organiseert hiertoe algemene, bijzondere en gerichte consulten.
Algemene - en gerichte consulten behoren tot de verplichte begeleiding.
 Algemene consulten zijn periodieke algemene leeftijdsspecifieke
medische onderzoeken, collectief georganiseerd voor alle leerlingen.
Zij gaan door in het centrum in de Langestraat 12 te Aalst.
Een algemeen consult wordt uitgevoerd bij leerlingen uit de volgende
leerjaren: 2° kleuterklas en 5° leerjaar.
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(1 prikje: Priorix®).
In samenspraak met de gezondheidsinspectie zal de CLB-arts de verplichte
beschermende maatregelen treffen t.a.v. leerlingen om verspreiding van
besmettelijke ziekten tegen te gaan. We vragen dan ook aan de ouders om,
in geval van een infectieziekte bij hun kind, dit samen met de melding van
afwezigheid, mee te delen aan de directie. Dit is volgens ons de meest
efficiënte manier van communicatie. De melding kan ook gebeuren door
rechtstreeks contact op te nemen met de CLB-arts of verpleegkundige.
Het centrum adviseert de school op het vlak van veiligheid en hygiëne. Het
centrum kan de school ondersteunen en begeleiden in een aantal
zorgpunten (bv. gezondheidsvoorlichting en opvoeding, …) binnen het
domein van de preventieve gezondheidszorg.
Onze schooldokter is : Dr. Soetkin De Brucker - Langestraat 12 - 9300 Aalst
053/78.85.10

Veiligheid en hygiëne
De preventieadviseur voor onze school is juf Katrien. Bovendien sluiten we
aan bij het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, een
overlegplatform samen met de Humaniora.
Inzake veiligheid probeert de school te voldoen aan de afspraken die door
de regelgever worden opgelegd.





Jaarlijkse controle van blustoestellen.
Evacuatieoefeningen worden regelmatig ingebouwd en geëvalueerd.
E.H.B.O.: verbandkast volledig conform de wetgeving wordt
gecontroleerd door schooldokter & preventieadviseur.
Dagelijks onderhoud van de sanitaire voorzieningen zijn een
noodzaak…





mag het niet meer zwemmen.
laten jullie het kind behandelen door een arts.
de arts verklaart wanneer jullie kind opnieuw mag zwemmen.

Als jullie hoofdluizen waarnemen:




behandel je het haar onmiddellijk.
verwittig je de school.
komt de leerling pas naar school indien hij/zij “luizenvrij” is.
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Als jullie bij het kind voetzoolwratten vaststellen:
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Medicatie
Wanneer je kind ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen
initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven
contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden je kind op te
halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp
verzoeken.
In uitzonderlijke gevallen kan de ouder aan de school vragen om medicatie
toe te dienen aan je kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een
schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze
bevat.
Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere
dan via orale (via de mond) of percutane (via de huid) weg, via
oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet worden gesteld door
ongekwalificeerd schoolpersoneel.

Rechtsbijstand
Wat dekt de schoolverzekering niet?





ongevallen door leerlingen veroorzaakt aan derden wanneer zij zich
niet meer onder toezicht bevinden, bv. op de weg van en naar huis.
stoffelijke schade veroorzaakt aan goederen van de school, het
personeel, de leerlingen (bril, fiets, kledij, schoolbenodigdheden,
ruiten, meubilering,gebouwen...).
ongevallen te wijten aan het privé-initiatief of veroorzaakt door
handelingen in strijd met de voorschriften en richtlijnen van de school.
activiteiten waarvan de leerlingen het bestaan en de mogelijkheid tot
deelname vernomen hebben op school (bv. via folders), maar die niet
uitdrukkelijk mede door de school georganiseerd werden en derhalve
niet onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de school
vallen.

Verzekering - schoolongevallen
Contactpersoon: dhr. Ignace De Brucker
Wat te doen bij een ongeval?
Alle ongevallen moeten aangegeven worden met de daarvoor bestemde
formulieren
1. Geneeskundig getuigschrift → in te vullen door de arts.
2. Uitgavenstaat → in te vullen door de mutualiteit
Deze documenten dienen aan de school terug bezorgd te worden nadat alle
formaliteiten (ook financieel met de mutualiteit) in orde zijn.
Mogen wij ook wijzen op het belang van een familiale verzekering
aangezien de schoolverzekering enkel lichamelijke letsels dekt.
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Maatschappij: Afdeling Verzekeringen, Guimardstraat 1, 1040 Brussel
Polisnummer : 5705374

Roken is verboden op school!
Er geldt een algemeen rookverbod op school.

14. Leefregels
Onze schoolafspraken met de kinderen
Toegang tot de klaslokalen
 Tijdens de speeltijden ben ik niet in gangen of klassen, tenzij op vraag
van een juf of meester.
 Als het frisjes is, neem ik zeker een jas mee naar buiten, want ik keer
niet meer terug!
 Ik zorg er voor dat ik mijn boekentas goed maak. Ben ik toch nog iets
vergeten? Jammer! Morgen doe ik het beter, maar ik keer niet meer
terug naar de klas.
 Tijdens de speeltijden kan ik alleen binnen blijven indien mama of papa
dit schriftelijk vraagt (bv. in het agenda).

Kledij en uiterlijk
De directeur behoudt zich hier het recht normerend op te treden).
Ik zorg voor:
 een nette en verzorgde kledij (bv. geen blote buiken of ruggen, een
verzorgd kapsel…). Géén jogging!
 een keurige taal en een beleefde houding.








Juwelen zijn mooi, maar kostbaar, dus laat ik ze thuis!
Ook GSM, MP3… laat ik beter thuis. Tijdens de schooluren is het
gebruik verboden en materiële schade of verlies is nooit verzekerd.
Ik draag geen hoofddeksel tijdens de lestijden (petten, mutsen…).
Ik vraag om op alle kledingstukken de naam te plaatsen.
Ben ik iets verloren, dan kan ik dit terugvinden in de daartoe bestemde
koffer (gang beneden rechts aan de refter).
Zakmessen en scherpe voorwerpen zijn op school NIET toegestaan.
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Omgangsvormen in en buiten de school
 Ik ben voornaam, beleefd en vriendelijk.
 Op school spreek ik A.N.
 Ook anderstalige vriendjes spreken Nederlands op de speelplaats.
 Op school is snoep en kauwgom verboden.
Donderdag: fruitdag
We weten dat fruit en groenten belangrijke voedingsmiddelen zijn en toch is
er een groot verschil tussen “weten”en “eten”. Daarom houden we eraan
“elke donderdag” onze “FRUITDAG” te noemen. Op de fruitdag wordt tijdens
elke speeltijd enkel fruit/groenten gegeten. Samen kunnen we een lekker
stuk fruit eten als tussendoortje.

Respect voor materiaal
De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis
gebruiken zowel op school als thuis. Daarom zorg ik voor een stevige
boekentas en berg mijn materiaal steeds netjes op. Zowel ouders als
kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met het schoolmateriaal.
Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of
veelvuldig verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor
aankoop van nieuw materiaal aanrekenen aan de ouders.

De schoolagenda en het rapport
De schoolagenda en het schoolrapport (ongeveer maandelijks) hebben tot
doel de ouders in de gelegenheid te stellen het gedrag, de schoolvorderingen
en de persoonlijke inzet van hun meisje/jongen te volgen.
Ook de ouders kunnen via de agenda mededelingen overbrengen naar de
leerkracht.
Wij vragen de ouders de schoolagenda wekelijks te ondertekenen.

Respect voor elkaar
We dragen niet alleen zorg voor het materiaal, maar ook voor elkaar. Ik
ga dus op een ‘respectvolle’ manier met anderen om en probeer vooral
een ‘vriendengroep’ te vormen.
Ik sluit niemand uit en aan pesten doe ik niet mee!
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Ik draag ook zorg voor het milieu rondom ons. Ik werp alle afval of vuilnis
meteen in de vuilnisbakken en houd alle sanitaire installaties netjes. Op
deze manier leven we in een aangename omgeving en verlichten we ook het
werk van het onderhoudspersoneel.
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Eerlijkheid
Eerlijk duurt het langst… Dank voor je eerlijkheid!
Zonder toestemming van de directeur verzamel ik geen geld op naam
van de school, voor welk doel ook.
Ik bied geen geschenken aan en ruil of verkoop geen voorwerpen.
Spieken doe ik niet, anders verlies ik mijn punten… (dus zeker niet
doen!)
Lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen
Vanaf het schooljaar 2000-2001 heeft elk kind in het lager onderwijs recht op
één schooljaar gratis zwemmen (volgens omzendbrief van de Minister van
Onderwijs). Dit betekent dat het schoolbestuur van elke leerling de kosten
van de toegangsprijs tot het zwembad draagt. In overleg met schoolbestuur
en schoolraad werd afgesproken het gratis zwemmen aan te bieden aan de
leerlingen van het derde leerjaar. Aan het eerste, tweede en vierde leerjaar
wordt ook zwemmen aangeboden mits een bijdrage van de ouders (€ 30,
inbegrepen in de maximumfactuur).
Sportbenodigdheden: Witte sportschoenen (witte zool), eventueel witte
turnpantoffels, effen witte of donkerblauwe kousen, donkerblauw broekje en
T-shirt van de school voor de turnles (€ 10). Een zwempak of zwembroek,
badmuts, bad- en voethanddoek voor de zwemles.

Huistaken
Huistaken zijn vooral zinvol als ze een voorbereiding op, uitbreiding of
verwerking zijn van klasactiviteiten zijn.
Vaste huiswerkdagen :
1ste lj.: maandag – dinsdag – donderdag
2de lj. : maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag
3de lj. : maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag
4de lj. : maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag
5de + 6de lj.: alle dagen huiswerk, maar geen schriftelijk werk in het
weekend
Een taak of les die preventief is voor de aanpak van een volgende les zal in
het agenda duidelijk aangestreept worden. In het 6de lj kunnen
onverwachtse toetsen worden gegeven, ter voorbereiding naar het SO.
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De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen maken integraal deel uit van
ons aanbod. Alle kinderen moeten eraan deelnemen (tenzij ze over een
medisch attest beschikken).
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Tip naar ouders :
- zorg voor een omgeving die het kind toelaat in alle rust aan zijn opdrachten
te werken; toon belangstelling voor zijn of haar werk.
Wat bij niet naleving van de schoolafspraken?
 Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met
het schoolmateriaal. Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk
wordt beschadigd of veelvuldig verloren gaat, dan kan de school de
gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal aanrekenen aan de
ouders.
 Wanneer kinderen toch zouden pesten of gepest worden, meld dit dan
zeker aan de leerkracht, zorgcoördinator of de directie. Op pestsituaties
wordt altijd gereageerd! Wij hanteren het pestactieplan met de “Noblame” aanpak.
 Het niet naleven van de schoolafspraken kan leiden tot eventuele
sancties.

15. Revalidatie / Logopedie
Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind therapie
te laten volgen tijdens de lesuren. Om een beslissing te kunnen nemen, moet
de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen
bevat:
Een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de
lesuren moet plaatsvinden;
Een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur
van de revalidatie blijkt;
Een advies van het CLB dat motiveert waarom de revalidatie tijdens de
lesuren vereist is.

16. Privacy
Verwerken van persoonsgegevens
De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met
behulp van de computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de
leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Om gepast te kunnen optreden
bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de
gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel met
de schriftelijke toestemming van de leerlingen of hun ouders. De privacywet
geeft je het recht te weten welke gegevens de school verwerkt en het recht
deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen
als ze niet ter zake dienend zijn.
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Revalidatie op initiatief van de ouders kan enkel tijdens de schooluren als er
een gemotiveerd verslag is. De toestemming van de directie is verplicht.
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Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering
Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de
nieuwe school onder de volgende voorwaarden: De gegevens hebben enkel
betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan en de overdracht
gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan
betrekking heeft. Ouders kunnen –op verzoek- deze gegevens inzien.
Ouders die niet wensen dat deze gegevens doorgegeven worden kunnen
zich tegen de overdracht verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht
niet verplicht stelt. Ze brengen de directie binnen de tien kalenderdagen na
de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.
Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind
zijn nooit tussen scholen overdraagbaar. Wij zijn decretaal verplicht een
kopie van een gemotiveerd verslag of een verslag dat toegang geeft tot het
buitengewoon onderwijs aan de nieuwe school door te geven.
Publiceren van foto’s
De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen op de website, in de
schoolkrant.... De beeldopnamen gebeuren steeds met respect voor wie op
de beelden staat.

Recht op inzage en toelichting
Ouders hebben recht op inzage in en toelichting bij de leerlingengegevens,
waaronder de evaluatiegegevens, die verzameld worden door de school over
hun kind. Indien na de toelichting blijkt dat de ouders een kopie willen, kan
dat. De kosten die hiervoor gevraagd worden, zijn terug te vinden in de
bijdrageregeling. De school kan geen gegevens doorgeven die betrekking
hebben op medeleerlingen.

17. Participatie
Schoolraad
Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen
(oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een
aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht
ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een
periode van vier jaar.
De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze
nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.
Het schoolbeleid wordt mede bepaald door een schoolraad die gekozen
wordt voor 4 jaar (2013-2017).
Personeelsleden, ouders en de lokale gemeenschap krijgen inspraak in het
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We gaan ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen de publicatie van de
beeldopnamen die te maken hebben met de activiteiten van onze school.
Mocht je daar toch bezwaar tegen hebben, dan kan je dat op elk moment van
het schooljaar melden aan de directie. We zullen het bezwaar respecteren en
geen beelden van je kind meer publiceren.
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dagelijks onderwijsgebeuren in de school, waarvan het schoolbestuur de
eindverantwoordelijkheid draagt.
Voor de samenstelling zie p. 10
Ouderraad
De oprichting van een ouderraad is verplicht wanneer ten minste tien procent
van de ouders erom vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie ouders
betreft. De ouderraad heeft een informatierecht en adviesbevoegdheid ten
aanzien van het schoolbestuur.
De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze
nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.
Elke ouder is lid van de oudervereniging waarvan de werking verwezenlijkt
wordt door de ouderraad. Alle ouders kunnen bij de ouderraad terecht indien
ze bemerkingen, voorstellen, problemen of suggesties hebben die de school
aanbelangen.
Wie wil aansluiten bij de OR kan contact opnemen met onze voorzitter,
Mevr. Els Hendrikx . Afgevaardigden uit de OR kunnen op hun beurt zetelen
in de schoolraad.
Voor de samenstelling zie p.9

18. Klachtenregeling
Ouders hebben de mogelijkheid om te reageren wanneer zij ontevreden zijn met
beslissingen, handelingen of gedragingen van het schoolbestuur of zijn
personeelsleden, of net het ontbreken van bepaalde beslissingen of handelingen. In
dat geval kunnen zij contact opnemen met de directie.

Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor de ouders
volstaat, dan kunnen zij hun klacht in een volgende fase voorleggen aan de
Klachtencommissie. Dit moet gebeuren via een aangetekende brief. Het
correspondentieadres is:
Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Guimardstraat 1
1040 Brussel
De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dat
wil zeggen als ze aan de volgende voorwaarden voldoet:
de klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan 6 maanden geleden
hebben plaatsgevonden. We rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop de
klacht betrekking heeft.
de klacht mag niet anoniem zijn.
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Samen met de ouders zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat
wenselijk is, kunnen we in onderling overleg een beroep doen op een professionele
conflictbemiddelaar om via bemiddeling tot een oplossing te komen.

43

de klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de klachtencommissie al heeft
behandeld.
de klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. De ouders moeten hun
klacht ten minste hebben besproken met de contactpersoon die hierboven staat
vermeld én het schoolbestuur de kans hebben gegeven om zelf op de klacht in te
gaan.
de klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De
volgende zaken vallen niet onder haar bevoegdheid:
- klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure
(bv. die betrekking hebben over een misdrijf);
- klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op
de geldende decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen;
- klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie
bestaat (bv. over inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting,
een evaluatiebeslissing …).
Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het
huishoudelijk reglement dat beschikbaar is via www.katholiekonderwijs.vlaanderen.
De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur
een advies bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De
eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het schoolbestuur. Tegen een advies van de
Klachtencommissie kan niet in beroep worden gegaan.
Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en
sereniteit.

19.Infobrochure onderwijsregelgeving

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