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Beste ouder 

 

 

 

Onze schoolbrochure bestaat uit verschillende delen.  

 

1. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. 

Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, 

maar is er wel nauw mee verbonden. Daarom worden ze hier toch 

opgenomen.  

 

2. In het tweede deel vindt u het pedagogisch project.  

 

3. Het derde deel is het eigenlijke schoolreglement dat bestaat uit de 

engagementsverklaring, informatie rond inschrijving, 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 uw kind op onze school houdt in dat u akkoord gaat met het 

pedagogisch project en 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 aan de ouders voorgelegd. Die moeten zich opnieuw akkoord 

verklaren met het gewijzigde schoolreglement. Alle delen van het 

schoolreglement worden op de schoolraad besproken.  

 

 

Wij hopen op een goede samenwerking! 

 

De directie en het schoolteam 
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Dit deel is meer van informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit 

van het schoolreglement. Wanneer dat nodig is, kunnen we de informatie in dit 

deel in de loop van het schooljaar wijzigen, eventueel na overleg in de 

schoolraad. 

1.1 Contact met de school  

 

We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vindt u onze 

contactgegevens. Aarzel niet om ons te contacteren. 

 

 

Directeur 

 

 

 

 

Secretariaat  

 

 

 

Zorgcoördinatoren 

 

ICT-coördinator 

 

Leerkrachtenteam 

 

Cools Christel  

Telefoon: 014-544 287 

GSM:   0478-484 197  

(noodnummer/enkel dringende gevallen) 

 

Swinnen Erika /Verlinden Dominique 

Telefoon: 014-544 287 

e-mail: info@tgrafiekje.be 

 

Deboel Denise / Vos Ann 

 

Thys Tom 

 

Van der Auwera Liesbeth – K0A 

Biesemans Eva – K0/1B 

Renders Eva – K0/1B  K3A 

Helsen Kristien – K1A 

Van den Eynde Sara – K1A  K2A  K2B 

Rolvink Jonas – K1B  

Cools Chris – K2A 

Debruyne Rozel – K2B  

Maes Hilde – K3A en zorgjuf  

Gevers Lies – K3B 

Van Leeuw Katia – K1J 

Theys Christin – K2J 

Vercammen An – kinderverzorgster 

Thielemans Wim – turnleerkracht KS + LS 

Vangenechten Inge – L1A  

Willems Mia – L1B 

Breugelmans Dominik – L1C 

Huysmans Carine – L2A 

Van Bael Lieve – L2B 

Dingemans Tina – L2B 

mailto:info@tgrafiekje.be
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Van Vlerken Christine – L2C 

Van Ingelgom Karl – L3A 

Debecker Inge – L3B 

Van de Laer Dorien – L3C 

De Smedt Ariane – L4A 

Van Egdom Kim – L4B 

Delen Liesbeth – L4B 

Luyten Niels – L4C 

Van Looy Sara – L1C L6A 

Mertens Tinne – L5A 

Raeymaeckers Kimberly – L5B  

Mariën Katrien – L5C 

Goots Lieve – L6A 

Mens Klaartje – L6B 

Gebruers Natalie – L6C 

Maes Marie – L2B L2C 

Loenders Tijs – turnleerkracht LS 

 

 

Schoolstructuur 

Aanbod: Basis 

Niveaus: KS + LS 

 

Vestigingsplaats 1: Abdijstraat 3, 2260 Tongerlo 

014-544 287 

e-mail: info@tgrafiekje.be 

 

Vestigingsplaats 2: Abdijstraat 1, 2260 Tongerlo 

014-541 303 

 

Vestigingsplaats 3: Jagersweg 49, 2260 Tongerlo 

014-546 962 

 

 

Scholengemeenschap 

 

SG Merode 

Abdijstraat 3 

2260 Tongerlo  

 

 

Schoolbestuur 

 

 

 

Voorzitter 

Leden 

 

 

Dagelijks bestuur 

 

 

VZW Katholiek Onderwijs Westerlo en Omgeving 

Abdijstraat 3 

2260 Tongerlo  

 

Bonroy Jos 

Nobels Jeroom 

Creten Roger 

 

Ghys Bart 

Kennes Heidi 

Martens Stefanie 

 

mailto:info@tgrafiekje.be
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Website van de school  

 

www.tgrafiekje.be 

 

 

Interne / diocesane 

beroepscommissie in 

geval van tijdelijke 

uitsluiting 

 

Vicariaat Onderwijs  

Bisschoppelijk Gedelegeerd Onderwijs 

Noorderlaan 108 

2030  Antwerpen 

 

http://www.tgrafiekje.be/
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1.2 Organisatie van de school 

 

Hier vindt u praktische informatie over onze school.  

 

 

Capaciteit 

 

Kleuteronderwijs  = 250 kleuters 

 

Lager onderwijs  = 375 leerlingen 

 

 

Schooluren 

 

maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag   

08.50 – 12.00 uur               speeltijd: 10.30 – 10.45 uur 

13.15 – 15.30 uur               speeltijd: 14.30 – 14.40 uur 

 

woensdag 

08.30 – 12.05 uur               speeltijd: 10.10 – 10.25 uur 

 

 

Buitenschoolse  

kinderopvang 

 

 

Uren:  

 

07.00 – 08.30 uur 

15.30 – 18.00 uur 

 

Plaats: Meulemanslaan 10, Tongerlo 

 

Telefoon:   014-549 989 

Secretariaat:  014-539 420 

 

 

Middagpauze 

 

Uren: 12.00 – 13.15 uur 

 

Plaats: refter van elke vestiging  

 

Remgeld (voor gebruik van de refter):  € 0,20 per middag 

 

Betaling per flesje drank - lagere  school:  

€ 0,30 = water / melk / chocomelk  

€ 0,40 = fruitsap  

 

Betaling per drankje - kleuterschool Centrum: 

2,5- en 3- jarigen: € 0,15 = fruitsap / melk / chocomelk  

4- en 5- jarigen: € 0,30 = fruitsap / melk / chocomelk 

 

Betaling per flesje drank - kleuterschool Geneinde: 

€ 0,30 = melk / chocomelk 
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€ 0,40 = fruitsap  

 

De zuivelproducten worden gesubsidieerd door de EG en 

beantwoorden aan de maximum gestelde prijzen. 

 

Vakanties:  

 

 

 

 

 

Vrije dagen:  

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogische 

studiedagen:  

 

Herfstvakantie:  29-10-2016 t.e.m. 06-11-2016 

Kerstvakantie:  24-12-2016 t.e.m. 08-01-2017 

Krokusvakantie:  25-02-2017 t.e.m. 05-03-2017 

Paasvakantie:  01-04-2017 t.e.m. 17-04-2017 

Zomervakantie:  01-07-2017 t.e.m. 31-08-2017 

 

- maandag   03-10-2016 

- vrijdag   11-11-2016 

- vrijdag   03-02-2017 

- maandag   01-05-2017 

- donderdag  25-05-2017  

- vrijdag   26-05-2017 

- maandag  05-06-2017 

 

- dinsdag   06-12-2016 

- woensdag  25-01-2017 

 

 

1.3 Samenwerking 

 

Met de 

ouders 

 

U bent onze partners in de opvoeding van uw kind. Goede 

samenwerking is hierbij cruciaal. U kan steeds bij ons terecht met uw 

vragen of voor een gesprek. U kan een afspraak maken met de 

directeur of met de klasleerkracht. We organiseren eveneens 

oudercontact. Ook bij de leden van onze schoolraad kan u steeds 

terecht.  

(Zie ook engagementverklaring) 

 

 

Contact 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactmogelijkheden tussen ouders en school  

Indien er vragen of problemen zijn, mag u natuurlijk 

contact opnemen met de directeur of de 

leerkracht.   

De contacten tussen school en ouders vinden wij 

zeer belangrijk.   

Er zijn verschillende mogelijkheden.   

Wij hopen dat u als ouder ingaat op ons aanbod.   
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Kijkdag voor de 2,5- jarige kleuters:  

Vóór elke instapperiode krijgen de nieuwkomertjes, 

samen met hun ouders, de mogelijkheid om kennis 

te komen maken met de juf van de instapklas.  

 

Doel 

- kennismaking met de juf, de klas en de 

directeur 

- toelichting van het opvoedingsproject en het 

schoolreglement 

- inschrijven van uw kleuter 

 

De informatieavond voor het 1ste leerjaar:  

Er is een infoavond in de loop van de laatste week 

van augustus. 

 

Doel 

- kennismaking met de leerkracht, zorgjuf, 

leerkracht LO, directeur 

- informatie over de werking van het 1ste leerjaar 

- de zorgklas 

- informatie over het zwemmen en de turnlessen 

- bezoek aan de klassen / turnzaal  

 

De infoavonden voor de andere klassen van de 

basisschool vinden plaats in de loop van de 

maand september.   

 

Doel 

- kennismaking met de leerkracht 

- toelichting van de school- en klaswerking met 

het specifieke per leerjaar 

- voor de ouders van het zesde leerjaar wordt de 

praktische kant van de sneeuwklassen 

overlopen   

   

Het individuele oudercontact voor de kleuters 

gebeurt in de loop van de maand maart.   

De ouders worden persoonlijk uitgenodigd om een 

individueel gesprek te hebben met de 

kleuteronderwijzer over hun kind i.v.m. leer- en 

leefgedrag. 

 

Rapportbespreking 

1ste leerjaar:   

- met het rapport van Allerheiligen, Pasen en 

einde schooljaar een individueel oudercontact; 
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- het rapport van Kerstmis wordt met het kind 

meegegeven.  

 

2de, 3de – 4de  leerjaar:   

- met het rapport van Kerstmis, Pasen en einde 

schooljaar een individueel oudercontact. 

   

5de leerjaar:  

- met het rapport van Kerstmis, Pasen en einde 

schooljaar een ‘in & out’. 

 

6de leerjaar:  

- met het rapport van Kerstmis, Pasen en einde 

schooljaar een ‘in & out’. 

- einde schooljaar diploma uitreiking. 

  

  

Schoolraad 

 

Ouders 

 

 

 

Leerkrachten  

 

 

 

Lokale 

gemeenschap 

 

 

 

 

 

Heylen Stijn 

Versweyveld Kim 

Wynants Wim 

 

Cools Chris 

Mens Klaartje 

Willems Mia 

 

Biesemans Stephy 

Vandorpe Ann 

Wellens Paul 

 

 

Met de 

leerlingen 

 

Leerlingenraad  

 

Leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar: 2 lln. per klas 

Datum van de verkiezing: nov./dec. 

Vergadermomenten: 

- half december/janauri 

- eind april  

 

Verantwoordelijke leerkrachten:  

Vos Ann, leerkrachten 3de graad (beurtsysteem) en 

de directeur. 

De leerlingen hebben inspraak in bepaalde 

aspecten van het schoolse gebeuren.  

De directeur en leerkrachten bepalen in een 

personeelsvergadering of die voorstellen kunnen 

uitgewerkt worden. 
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Met 

externen 

 

 

 

Centrum  

voor 

Leerlingbege-

leiding (CLB) 

 

 
Voor je rechten 

en plichten bekijk 

de infobrochure 

onderwijsregelge-

ving punt 2.  

 

 

Je bent verplicht 

om mee te 

werken aan 

medische 

onderzoeken en 

bij 

problematische 

afwezigheden  

(zie ook 

engagements -

verklaring). 

 

 

 

 

 
Je kan 

rechtstreeks 

beroep doen op 

het CLB.  

Het CLB werkt 

gratis en discreet. 

 

 

Adres: de Merodedreef 106, 2260 Westerlo 

Telefoon: 014-545 736 

e-mail: westerlo@clb-kempen.be 

 

Tessa Neri - coördinator 

 

Dr. Nikea Sannen - arts CLB 

 

Elke Berings - psycho-pedagog. consulent    

 

Wendy Janssen - maatschappelijk assistent 

 

Lobke Van Rooy - verpleegster   

 

Het centrum is elke werkdag open van 9.00 tot 

12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur.  

Elke 2de en 4de donderdag van de maand is het 

centrum tot 18.30 uur geopend.  

 

U kunt met de medewerkers ook (telefonisch) 

afspraken maken voor andere gespreksuren. 

 

Het CLB sluit van 15 juli tot en met 15 augustus en 

tijdens de kerst- en paasvakantie (met uitzondering 

van twee dagen in de kerstvakantie).  

 

Tot 15 juli en vanaf 16 augustus is er permanentie 

voorzien. Je belt best voor een afspraak, zodat de 

medewerkers je vlot kunnen verder helpen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:westerlo@clb-kempen.be
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Nuttige 

adressen 

 

Informatiepunt 

voor ouders en 

leerlingen in 

het 

basisonderwijs 

 

 

Adres:  

 

Informatiepunt voor ouders en leerlingen in het 

basisonderwijs 

Consciencegebouw  

Koning Albert-II laan 15 

1210 Brussel 

scholen.basisonderwijs.agodi@vlaanderen.be 

 

  

Commissie  

Zorgvuldig 

Bestuur 

 

Adres:  

 

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 

Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) 

Commissie zorgvuldig bestuur 

t.a.v Marleen Broucke 

Koning Albert II-laan 15 – Kamer 1C24 

1210 Brussel 

 

 Website onderwijs.vlaanderen.be 

- voor ouders met schoolgaande kinderen 

- wetgeving en omzendbrieven 
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DEEL II:  PEDAGOGISCH PROJECT 
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Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het 

pedagogisch project van onze school staan en deze mee dragen.  

Hieronder vindt u een beschrijving van de uitgangspunten van ons 

pedagogisch project. U kunt steeds terecht bij de directeur voor verdere 

informatie. 

2.1  De uitgangspunten van onze christelijke identiteit 

 

Wij zijn een katholieke school en willen een pedagogisch verantwoord  

onderwijs en een kwaliteitsvolle opvoeding aanbieden.  Onze inspiratie 

vinden wij in  het evangelie en in de katholieke traditie.   

 

Wij gaan ervan uit dat je mens wordt  in een verbondenheid met anderen, 

met de wereld en met jezelf. 

In deze verbondenheid ervaren we God als dragende grond en krijgt ook 

de verbondenheid met het mysterie concreet gestalte.  Vanuit onze  

verbondenheid met God durven we als  katholieke basisschool de toekomst 

hoopvol tegemoet zien en vertrouwen we erop dat onze inspanningen niet 

op niets uitlopen. 

 

Vanuit ons christelijk geïnspireerd mensbeeld geven we voorrang aan 

waarden als: 

 het unieke van ieder mensenkind, 

 de verantwoordelijkheid van ieder mens voor zijn handelen, 

 verbondenheid en solidariteit met anderen, 

 vertrouwen in het leven (hoop), 

 genieten van en dankbaar zijn voor wat ons gegeven is, 

 openheid, respect en zorg voor mens en natuur, 

 verwondering door het gewone als ongewoon te ervaren, 

 vergeving kunnen geven en ontvangen als herstel van verbondenheid, 

 zorgzame nabijheid en troost voor mensen in moeilijke situaties, 

 … 

 

 

2.1.1 School en parochie 

 

 Onze school leeft in nauw contact met de parochiegemeenschap "Sint 

 Anna" van Tongerlo.   

 Mijnheer pastoor is steeds welkom in onze school.   

Hij verzorgt de jaarlijkse vieringen van de Eerste Communie en het Vormsel 

van onze leerlingen.   

In klas- en schoolverband worden regelmatig gebedsmomenten, 

eucharistie- en andere vieringen uitgewerkt door de leerkrachten en 

voorgegaan door onze pastoor.   
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Deze vieringen zijn geïnspireerd door de belangrijke momenten van het 

kerkelijk jaar en de schoolkalender. De vieringen vinden plaats in de kerk 

van Tongerlo en de ouders worden hierbij uitgenodigd.  

 

In de godsdienstlessen die door alle leerlingen verplicht gevolgd worden 

komt de christelijke levensbeschouwing uitdrukkelijk ter sprake.  De 

godsdienstlessen ondersteunen de levensbeschouwelijke ontwikkeling van 

de kinderen.  Ons doel is de  kinderen  te helpen om competente vertellers 

te worden van het levensbeschouwelijke in hun eigen levensverhaal.   

 

Vanuit katholiek basisonderwijs Vlaanderen werken we aan vijf opdrachten: 

 een schooleigen christelijke identiteit 

 een geïntegreerd onderwijsinhoudelijk aanbod 

 een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische 

aanpak 

 de ontplooiing van ieder kind vanuit een brede zorg 

 de school als gemeenschap en als organisatie 

 

We stellen ons open als katholieke dialoogschool waar ruimte is voor 

ontmoeting en communicatie met respect voor de eigenheid van elke kind 

en elke ouder. 

 

In onze school opteren we uitdrukkelijk voor de benadering van de 

levensbeschouwelijke dimensie vanuit de christelijke godsdienst en de 

katholieke traditie. 

Ook de zinvragen die zich aandienen in de andere leergebieden komen 

daar uitdrukkelijk aan bod. 

 

2.2   Wij zorgen voor een degelijk en samenhangend 

 inhoudelijk aanbod  

 We staan stil bij wat kinderen moeten leren om op te groeien tot ‘goede ‘ 

 mensen. 

De uniekheid van elk kind staat voorop.  Ons aanbod is gericht op de 

harmonische ontwikkeling van de totale persoon: hoofd, hart en handen. 

 

Doorheen ons aanbod brengen we  kinderen in contact met alle 

componenten van de cultuur: 

 de wereld van taal en communicatie 

 de wereld van het muzische 

 de wereld van cijfers en feiten 

 de wereld van de techniek 

 de wereld van het samenleven 

 de wereld van verleden en heden 

 de wereld van het goede 

 de wereld van zingeving 
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In ons aanbod is een logische samenhang te vinden: 

we werken met leerlijnen waarin het ene logisch volgt uit het andere.   

We bouwen  voort op wat kinderen reeds beheersen. 

We zorgen er ook voor dat alles wat kinderen leren in de verschillende 

leergebieden en leerdomeinen zinvol samenhangt. 

 

 

We willen dat wat kinderen leren deel wordt van hun zijn, van hun persoon.  

Het is niet voldoende dat kinderen beschikken over een aantal weetjes of 

dat ze een aantal vaardigheden kunnen toepassen als de leerkracht het 

vraagt.  Waar het uiteindelijk op aan komt, is dat kinderen leren met het oog 

op het leven.  Dat ze de dingen die ze leren kunnen plaatsen en gebruiken 

in hun leven.  Dat is leren dat zin heeft en zin geeft. 

 

In de kleuterschool wordt uw kind ingedeeld in een groep op basis van 

aantallen en leeftijd.   

 

Omwille van organisatorische redenen en in het belang van de kinderen 

kunnen klasgroepen in de loop van het schooljaar wijzigen.   

 U wordt dan zo vlug mogelijk op de hoogte gebracht.   

 

In de lagere school wordt uw dochter of zoon ingedeeld in een 

leerlingengroep op basis van leeftijd. 

Uw kind behoort tot een groep als het meer dan de helft van de 

activiteiten volgt van die groep.   

Voor bepaalde activiteiten kunnen kinderen in één of meer andere 

groepen worden ingedeeld.   

 

 De directeur en het leerkrachtenteam bepalen autonoom de indeling van 

 de groepen.   

  

2.3   We kiezen voor een doeltreffende aanpak en een 

 stimulerend opvoedingsklimaat 

 

We zoeken naar de beste aanpak om het leren van de kinderen te 

ondersteunen en te begeleiden. 

Wij nemen kinderen serieus. Kinderen staan positief tegenover het leven en 

de wereld.  Wij willen aansluiten bij die positieve ingesteldheid. 

Leren is niet een vullen van vaten met alle mogelijke kennis. Kinderen zijn zelf 

actief betrokken in het leren. Ze bouwen nieuwe kennis, inzichten en 

vaardigheden op. Ze bouwen voort op wat ze reeds kennen en kunnen.  
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Onze opvoeding wordt gedragen door : 

 onze gerichtheid op de uniekheid van ieder kind 

We stemmen ons aanbod en het leerproces  zoveel mogelijk af op de 

ontwikkeling van ieder kind. 

 de pedagogie van verbondenheid 

Leren is een sociaal gebeuren. Leren is samen leren, wederzijdse 

verrijking. 

 de pedagogie van de hoop 

We hebben een optimistische visie op de ontwikkeling van kinderen. We 

geloven in  de groeikansen van kinderen en dat ze ondanks hun 

grenzen, hun beperkingen, hun onmogelijkheden, toch kansen hebben 

en begeleid kunnen worden in hun groei.  

 de pedagogie van het geduld 

Onderwijs en opvoeding afstemmen op de mogelijkheden van kinderen 

vraagt veel geduld opdat de hoop niet zou omslaan in wanhoop, want 

dan is opvoeding onmogelijk. 

 

Van onze leerkrachten verwachten we dat ze: 

 model staan voor goed leren 

 strategische vragen stellen  

 aansluiten bij wat de leerlingen reeds beheersen 

 zinvolle contexten aanbieden 

 interactieprocessen begeleiden  

 peilen naar de vorderingen 

 helpen en coachen 

 

 

2.4   We werken aan de ontplooiing van elk kind, vanuit 

 een  brede zorg 

 

Onze brede zorg heeft twee dimensies. 

 

 We hebben aandacht voor de ‘gewone zorgvragen’ van alle kinderen.  

Ieder kind is anders, uniek en heeft eigen vragen of problemen. Ieder kind 

mag daarvoor aanspraak maken op de nodige zorg. 

Wij worden uitgedaagd om het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen 

op de noden van de kinderen, bijvoorbeeld door te diagnosticeren en te 

differentiëren. 

 We verbreden onze zorgen voor kinderen wiens ontwikkeling anders 

verloopt dan verwacht (sneller of trager).  Hier stoten we op ‘bijzondere 

zorgvragen’.  Voor deze bijzondere zorgvragen werken we als school 

samen met ouders, CLB, scholen voor buitengewoon onderwijs en 

gespecialiseerde centra. 
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2.5  Onze school als gemeenschap en als organisatie 
 

We erkennen onze partners in de opvoeding en het onderwijs van kinderen.  

We respecteren ieders verantwoordelijkheid.  We zorgen voor een goede 

organisatie.   

Onze school wordt gedragen door het hele team onder de leiding van de 

directeur.  We werken samen, overleggen en streven naar een 

voortdurende kwaliteitsbewaking en -verbetering. 

 

We delen onze zorg voor kwaliteitsvol onderwijs met: 

 de ouders als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van hun 

kinderen.  Daarom streven we naar een goede communicatie en een zo 

groot mogelijke betrokkenheid van ouders bij de school. 

 het schoolbestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor het 

beleid van de school. 

 externe begeleiders die ons ondersteunen, vormen en ons helpen bij onze 

professionalisering. 

 de lokale kerkgemeenschap die verwijst naar de traditie en het geloof 

van waaruit in de school gewerkt wordt. 

 de lokale gemeenschap waarin we gestalte geven aan onze 

opvoedings- en onderwijsopdracht. 

 

 

2.6  Ons onderwijsaanbod 
 

 

 De doelen uit het pedagogisch project van het katholiek onderwijs worden 

geconcretiseerd in de leerplannen van het katholiek onderwijs die 

opgesteld door VVKBaO, Guimardstraat 1,  1040 Brussel.   

 Wij zetten deze doelen om in ons dagdagelijks pedagogisch handelen 

naar de kinderen toe.  Hiervoor trachten wij de beste en de nieuwste 

methodes te gebruiken om deze leerstof zo kindvriendelijk en 

maatschappijgericht mogelijk, aan te bieden.   

 In onze leerplannen zitten de ontwikkelingsdoelen voor de kleuterschool en 

de eindtermen voor de lagere school verwerkt.   

 

2.6.1 Kleuterschool:  godsdienst / bewegingsopvoeding / huishoudelijke 

activiteiten / taal / wiskundige initiatie / muzische vorming 

(beeldopvoeding, muzikale opvoeding, muzisch taalgebruik, 

bewegingsexpressie, dramatisch spel) / wereldoriëntatie  / sociale 

vorming / attitudevorming / werkhouding / mediaopvoeding 

In de kleuterschool werken wij vanuit de ontwikkeling van uw kind.  We 

trachten het aanbod in de hoeken zo optimaal en rijk mogelijk te 

maken, zodat uw kind in zijn ontwikkeling gestimuleerd wordt.  
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Het kind moet zich goed in zijn vel voelen om zich betrokken te voelen 

bij het klasgebeuren.  

Om dit te realiseren werken wij met het takenbord met opdrachten 

aangepast aan de noden van elke kleuter.   

 

Alle activiteiten staan steeds in functie van zijn ontwikkeling om deze te 

stimuleren: 

- sportuitstappen 

- poppenspelen 

- poppenkast 

- toneel 

- schoolreis 

- klasdoorbrekend werken 

- project met gans de school 

- leeruitstappen in de omgeving van de school 

- voorleesactiviteiten door ouders en grootouders en door leerlingen 

van het 4de leerjaar 

 

2.6.2 Lagere school:  godsdienst / Nederlands / wiskunde / muzische 

opvoeding: beeldopvoeding, muzikale opvoeding, muzisch taalgebruik, 

bewegingsexpressie, dramatisch spel / lichamelijke opvoeding / 

wereldoriëntatie / zwemmen / Frans / mediaopvoeding  

 

vakoverschrijdend: leren leren / relationele vorming / ICT 

 

Muzische Opvoeding 

Tijdens de lessen muzische opvoeding wordt er gewerkt rond muzisch 

taalgebruik, muzikale opvoeding, dramatisch spel, bewegingsexpressie 

en beeldopvoeding. Muzische opvoeding wordt ook geïntegreerd in de 

andere leergebieden. 

 

 Leesbevordering 

Omdat lezen fundamenteel is, prettig en interessant kan zijn, zal er in elke 

klas gewerkt worden rond lezen. 

We lezen, bespreken, vertellen en tekenen over verhalen, strips, 

weekbladen, informatieve boeken enz.  

De meeste vormen van lezen komen aan bod. 

De wereld van boeken en schrijvers gaat open via de bibliotheek en eigen 

leesmateriaal. Tijdens de voorleesweek en de jeugdboekenweek worden 

elk jaar projecten uitgewerkt.  

Leesbevordering moet leiden tot véél en graag lezen kortom tot 

leesplezier. 

Kwartierlezen wordt hiervoor op schoolniveau als werkvorm gehanteerd. 

 

 Tutorlezen 

 De vorderingen bij het leren lezen zijn niet voor elk kind gelijk. 
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 Sommige kinderen lezen vlugger dan de anderen, of lezen met meer 

 intonatie, of …. 

Belangrijk is dat kinderen teksten kunnen lezen op hun niveau, op hun 

eigen tempo en met plezier.  
 

Voor het 1ste leerjaar worden er in november tandems samengesteld met 

leerlingen van het 4de leerjaar.  

Kinderen van verschillende leeftijd lezen samen één keer per week (25 

minuten). De bedoeling is om de leesvaardigheid van beide 

leeftijdsgroepen te verbeteren. 
 

Op regelmatige tijdstippen (jan-feb/mei-juni) wordt m.b.v. leestesten 

LVS+AVI) de leesontwikkeling opgevolgd. 

De vorderingen worden dan vastgesteld en ouders worden hiervan op de 

hoogte gebracht. 
 

“Zal ik eens wat voorlezen?”  

Voorleesproject met kinderen van het 4de leerjaar en kleuters. 
 

Een kind van het 4de leerjaar leest voor aan een klein groepje kleuters. De 

bedoeling is om de leesvaardigheid en de luistervaardigheid van deze 

leeftijdsgroepen te verbeteren. 

 Dit project wordt voorbereid onder leiding van de zorgjuf. 

  

 Levenshouding 

Omdat wij ook de opvoeding van uw kind mee ondersteunen, werken wij 

in de ganse basisschool aan levenshouding.   

Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich op een fijne manier weet uit te 

drukken en te handhaven.   

 

 Seksuele voorlichting en relatievorming 

Onze jongens en meisjes groeien ook in hun lichamelijkheid. Seksualiteit is 

waardevol maar wij moeten kinderen hierbij begeleiden.   

 

In het vijfde leerjaar krijgen de leerlingen een eerste uiteenzetting over de 

groei van meisje naar vrouw of van jongen naar man. Ook de ontwikkeling 

van de baby komt aan bod. De kinderen krijgen de kans om vragen te 

stellen aan de klasleerkracht. Van de ouders wordt verwacht dat zij thuis 

met hun kind ook spreken over dit onderwerp. 

In het 6de leerjaar komt dit onderwerp uitgebreid aan bod tijdens een WO -

thema. 
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2.7  Zorg 
 

Het streefdoel van onze school is kwaliteitsonderwijs te realiseren zodat alle 

leerlingen optimale ontwikkelingskansen krijgen. Onze bijzondere zorg gaat uit 

naar de leerlingen die om één of andere reden leerbedreigd zijn of specifieke 

noden hebben. We gebruiken het zorgvademecum van VvkBao als leidraad 

om ons zorg- en gelijkekansenbeleid te optimaliseren. 

In de eerste plaats is de klasleerkracht de spilfiguur voor de zorg voor elk kind. 

Ook de zorgcoördinatoren en de directeur dragen als lid van het zorgteam de 

verantwoordelijkheid voor de zorg. Indien nodig, kan er ook beroep gedaan 

worden op het CLB en de pedagogisch begeleider van de school. 

De taak van de zorgcoördinatoren bestaat erin ondersteuning te bieden op 

school-, klas- en leerlingenniveau. Dit kan zowel voor alles wat met leren te 

maken heeft, als voor het sociaal-emotionele aspect. 

De leerlingen worden opgevolgd door observaties, dagelijks werk, klastoetsen 

en LVS-toetsen (onafhankelijke toetsen). Voor het leerlingvolgsysteem wordt een 

digitaal zorgdossier aangemaakt en steeds verder aangevuld. Zo kan de 

opvolging van de zorg optimaal gebeuren door alle betrokkenen. 

 

In onze school is er aandacht voor de leerlingen die het voor een bepaald 

leergebied moeilijker hebben, maar we hebben ook oog voor de kinderen die 

extra uitdaging nodig hebben.  

 

Wij hechten veel belang aan duidelijke, transparante communicatie naar de 

ouders toe. Indien de school specifieke zorgacties ( zorg op maat van het kind) 

voorziet, gebeurt dit steeds in overleg met de ouders. 
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DEEL III: HET REGLEMENT 
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3.1 Engagementsverklaring 

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en 

opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit 

engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel 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. 

 

Op afgesproken momenten evalueren we samen de engagementen en het 

effect ervan. 

 

Een intense samenwerking tussen onze school en ouders: 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 u op geregelde tijden informeren over de evolutie van uw kind. Dat 

doen we schriftelijk via rapportering. 

 

We organiseren ook regelmatig individuele oudercontacten. Bij het begin van 

elk schooljaar laten we u weten op 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 u niet op de geplande oudercontacten kan aanwezig zijn. 

 

Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak, dan kan 

u op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van uw kind. 

Een afspraak maakt u telefonisch of via mail met de leerkracht / directeur. 

 

Wij verwachten dat u met ons contact opneemt bij vragen of zorgen 

betreffende uw kind. 

 

Wij verwachten dat u zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen 

te werken rond de opvoeding van uw kind en steeds ingaat op onze 

uitnodigingen tot oudercontact. 

 

Wij engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen over 

de evolutie van uw kind. 
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Aanwezig zijn op school en op tijd komen. 

 

De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en 

behouden van de schooltoelage.  

 

Daartoe moeten wij de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het 

departement onderwijs en aan het CLB. 

 

Te laat komen kan niet! Wij verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op 

school is. Kinderen die te laat toekomen, melden zich aan het secretariaat. Wij 

verwachten dat u ons tijdig verwittigt bij afwezigheid van uw kind. 

 

Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij 

problematische afwezigheden. U kan zich niet onttrekken aan deze 

begeleiding. 

 

U kan steeds bij ons terecht in geval van problemen. We zullen samen naar de 

meest geschikte aanpak zoeken. 

 

 

Individuele leerlingenbegeleiding. 

 

Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt ondermeer in dat we gericht de 

evolutie van uw kind volgen. Dit doen we door het werken met een 

leerlingvolgsysteem (LVS). Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten 

nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant 

nood aan uitgebreide en/of individuele zorg.  

 

We zullen in overleg met u als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding 

van uw kind georganiseerd zal worden. Daarbij zullen we aangeven wat u van 

de school kan verwachten en wat wij van u als ouder verwachten. 

 

Wij verwachten dat u ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we 

samen maken opvolgt en naleeft. 

 

 

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.  

 

Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind 

op in het Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft 

bij het leren. Wij als school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk 

te begeleiden bij hun taalontwikkeling.  

 

Wij verwachten van de ouders dat ze 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 
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hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands.  

 

Dit kan o.a. door:  

 

- zelf Nederlandse lessen te volgen.  

- je kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen. 

- te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van je kind bij het 

maken van zijn huistaak, bij het leren van zijn lessen, … (bv. 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, …) 

- 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. 
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3.2 Inschrijven van leerlingen  

  

 

Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind je terug op 

onze website. 

 

Uw kind is pas ingeschreven in onze school als de ouder(s) schriftelijk 

instem(t)(men) met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal 

ingeschreven, blijft het kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel 

wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen of wanneer 

het kind wordt uitgesloten van de school. 

 

Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug uw schriftelijk akkoord 

vragen. Indien u niet akkoord gaat met de wijziging, dan wordt de inschrijving 

van uw kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar. 

 

Bij de inschrijving van uw kind, zullen we u 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 uw kind pas inschrijven als beide ouders akkoord gaan.  

 

Bij de inschrijving vragen we u naar allerlei informatie voor onze administratieve 

schoolfiche van je kind.  

 

 

Inschrijven 

 

Alle leerlingen kunnen inschrijven vanaf de eerste schooldag van juni van het 

voorafgaande schooljaar. 

 

 

Weigeren 

 

Onze school moet haar capaciteit vastleggen. De capaciteitsbepaling en het 

aantal beschikbare zitjes vindt u terug in de schoolbrochure. Eens onze 

capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling geweigerd.  

 

 

Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar 

 

Uw 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.) 
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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. 

 

3.3  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. 

 

 

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 in verband met oudercontact:  

In het belang van het kind is het wenselijk dat ouders die niet meer samenleven 

toch samen op oudercontact kunnen komen voor de rapportbespreking. Op 

die manier krijgen de beide ouders dezelfde informatie van de klasleerkracht. 

 

 

Co-schoolschap 

Dit is het kind tijdens het schooljaar op twee plaatsen school laten lopen, 

afhankelijk van bij welke ouder het verblijft. Om de verbondenheid met de 

klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, weigert de school 

mee te werken aan het co-schoolschap. 

 

 

3.4 ORGANISATIE VAN DE LEERLINGENGROEPEN 

De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school 

begeleidt, of uw kind kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Wil de 

school dat uw kind een jaar overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat 

dit voor uw kind de beste oplossing is. De genomen beslissing wordt ten aanzien 
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van de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft 

ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende 

schooljaar voor uw kind zijn. De school neemt deze beslissing dus in het belang 

van je kind.  

 

Het is de school die beslist in welke leerlingengroep uw 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) 

 

In de lagere school gebeurt er een herverdeling van de leerlingen na het 

tweede en na het vierde leerjaar. 

 

 

3.5 AFWEZIGHEDEN   

3.5.1 Wegens ziekte 

 

- Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een 

medisch attest verplicht.  

- Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een 

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

keer per schooljaar. 

- Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school 

en het CLB; ook in het geval van revalidatie tijdens de lestijden. 

- Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten 

zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden. 

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. 

 

 

3.5.2 Andere afwezigheden 

 

Soms moet een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken 

dit op voorhand met de directeur. 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. 
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- 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. 

Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven 

wordt om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te 

keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 

september tot en met 30 juni. 

 

3.5.3 Problematische afwezigheden 

 

De school vindt de aanwezigheid van uw kind belangrijk. Dit heeft immers 

gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage. (Zie ook de 

engagementsverklaring en infobrochure onderwijsregelgeving.) 

 

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. Na 30 halve dagen problematische afwezigheden verwittigt 

de school het Agentschap voor Onderwijsdiensten. 

 

 

3.6 EEN- OF MEERDAAGSE SCHOOLUITSTAPPEN                                         

(EXTRA-MUROS ACTIVITEITEN) 

 

Eéndaagse uitstappen 

 

 Doel:   om de eindtermen te verdiepen 

 Aanbod:  culturele- en sportactiviteiten, educatieve uitstappen  

De ondertekening van dit schoolreglement geldt als toestemming voor 

deelname aan de ééndaagse uitstappen.  Indien de ouders de toestemming bij 

een ééndaagse extra-muros activiteit weigeren, dienen zij dat vooraf schriftelijk 

aan de school te melden. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-

murosactiviteiten dienen op de school aanwezig te zijn.  
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Meerdaagse uitstappen 

 

 Doel:     

- De kinderen leren op een aangename en leerrijke manier hun 

medeleerlingen en leerkrachten buiten de schoolmuren beter kennen. 

Hierdoor worden hun sociale vaardigheden verder ontwikkeld. 

- Ze moeten zelfstandig hun taken kunnen uitvoeren: kamer netjes houden, 

zorg dragen voor al het gerief, zichzelf kunnen behelpen, … 

- Ze moeten zich kunnen gedragen zoals van hen verwacht wordt: beleefd 

zijn, aandachtig luisteren, doen wat gevraagd wordt, correct taalgebruik 

hanteren, … 

- Ze moeten aandacht hebben voor de mensen, de dieren, de natuur en er 

volop van kunnen genieten. 

- Ze leren hun muzische talenten ontplooien. 

 

 Aanbod: sneeuwklassen voor het 6de leerjaar 

 2016-2017: uitwisseling met Ottersweier voor het 5de leerjaar  

Bij een meerdaagse extra-muros activiteit is een afzonderlijke schriftelijke 

toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen 

deelnemen aan de extra-muros activiteiten. Leerlingen die niet deelnemen aan 

extra-murosactiviteiten dienen op de school aanwezig te zijn.  

 

3.7 GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS  

 

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. 

 

 

3.7.1 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. Na 20 juni beslist de klassenraad op basis van 

onderstaande criteria of uw kind al dan niet het getuigschrift basisonderwijs kan 

krijgen. De beslissing wordt uiterlijk op 30 juni aan de ouders meegedeeld. De 



SCHOOLREGLEMENT  VBS – ‘t Grafiekje 

 32 

ouders worden geacht de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs 

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

getuigschrift geacht op 1 juli te zijn ontvangen. 

 

De klassenraad houdt onder andere rekening met onderstaande criteria: 

 

- De schoolrapporten van het lopende en voorafgaande schooljaar; 

- De evaluaties van het lopende en voorafgaande schooljaar; 

- De gegevens uit het LVS; 

- Het verslag van de leerkracht die tijdens het laatste schooljaar het 

hoogste aantal lestijden heeft gegeven aan de leerling. 

De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk 

verslag.  

 

3.7.2 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 schriftelijk op de 

hoogte van de beslissing. 

5. Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur 

of van de klassenraad kunnen ouders schriftelijk beroep indienen bij 

de voorzitter van het schoolbestuur. 

Jos Bonroy, voorzitter 

VZW Katholiek Onderwijs Westerlo en Omgeving 

Abdijstraat 3 

2260 Tongerlo 

  Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.  
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 Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend; 

 Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met 

feitelijke omschrijving en motivering waarom het niet uitreiken 

van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt. 

 Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een  

beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, die het 

beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het 

schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat 

om een onafhankelijke commissie die de  klacht van de ouders 

grondig zal onderzoeken.  

De ouders worden binnen tien dagen nadat het schoolbestuur het 

beroep heeft ontvangen,  uitgenodigd voor een gesprek. De 

schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op. 

De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.  

De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen 

ofwel 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 

schriftelijk aan de ouders ter kennis gebracht. 

3.8 ONDERWIJS AAN HUIS  

Als een kind meer dan 21 dagen ononderbroken afwezig is wegens ziekte 

kunnen de ouders een schriftelijke aanvraag indienen voor onderwijs aan huis, 

synchroon internet onderwijs of een combinatie van beiden. De directeur zal 

dan op zoek gaan naar een leerkracht om dit kind 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. Eventueel neemt de 

school in overleg met de ouders contact op met de vzw Bednet. 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. 

   

  Synchroon onderwijs(SIO) 

 

Synchroon onderwijs zorgt ervoor dat kinderen die tijdelijk of gedeeltelijk niet 

naar school kunnen door ziekte, operatie of ongeval, van thuis uit toch mee in 

de klas zitten. (www.bednet.be) 
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3.9 ORDE- EN TUCHTMAATREGELEN  

 

Elke klastitularis stelt samen met zijn leerlingen een gedragscode op.  

 

3.9.1 Ordemaatregelen 

 

Wanneer uw 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. 

 

Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, wordt in overleg 

met ouders en CLB een begeleidingsplan opgemaakt. Wanneer het gedrag 

van uw 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.  

 

3.9.2 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 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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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: 

 

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

tuchtdossier samen. In geval van een definitieve uitsluiting wordt de 

klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van het CLB 

die een adviserende stem heeft. 

2. De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon 

worden schriftelijk uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. 

De uitnodiging moet minstens vijf dagen vooraf bezorgd worden 

aan de ouders. 

3. Intussen hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon inzage in 

het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad. 

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

wordt schriftelijk gemotiveerd en binnen een termijn van vijf dagen 

aangetekend aan de ouders van de betrokken leerling bezorgd. 

De beslissing vermeldt de beroepsmogelijkheden. 

Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te 

schrijven, krijgt de definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één maand 

(vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na de schriftelijke  
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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 uw kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na 

de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is uw 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 uw 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 uw 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 uw kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt 

schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.  

 

 

3.9.3 Beroepsprocedures tegen tuchtmaatregelen 

Beroepsprocedure na een tijdelijke uitsluiting 

Ouders kunnen tegen de beslissing tot tijdelijke uitsluiting beroep aantekenen. 

De procedure gaat als volgt: 

 

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

uitsluiting kunnen ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter 

van de interne beroepscommissie (zie punt 1 deel 1).  

2. De interne beroepscommissie komt samen binnen vijf dagen na 

ontvangst van het beroep. De leerling en de ouders worden 

opgeroepen om te verschijnen voor deze interne 

beroepscommissie.  

3. Intussen hebben de ouders inzage in het dossier.  
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4. De interne beroepscommissie brengt de ouders binnen vijf dagen 

per aangetekende brief op de hoogte van haar gemotiveerde 

beslissing. Deze beslissing is bindend voor alle partijen. 

Beroepsprocedure na een definitieve uitsluiting 

Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen.  

De procedure gaat als volgt: 

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

uitsluiting kunnen ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter 

van het schoolbestuur. 

Jos Bonroy, voorzitter 

VZW Katholiek Onderwijs Westerlo en Omgeving 

Abdijstraat 3 

2260 Tongerlo 

  Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.  

 Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend; 

 Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met 

feitelijke omschrijving en motivering waarom het niet uitreiken 

van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt. 

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

 

2. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een 

beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, die het 

beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het 

schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat 

om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders 

grondig zal onderzoeken. 

De ouders worden binnen tien dagen nadat het schoolbestuur het 

beroep heeft ontvangen uitgenodigd voor een gesprek. De 

schoolvakanties schorten te termijn van tien dagen op. 

 

De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.  

De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen 

ofwel vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens 

het niet naleven van de vormvereisten. 

 

3. Het schoolbestuur zal de gemotiveerde beslissing binnen een 

termijn van vijf dagen met een aangetekende brief aan de ouders 

meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen. 

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

 

Hieronder vindt u een lijst met de schoolkosten. Op die lijst staan zowel 

verplichte als niet-verplichte uitgaven. 

 

Verplichte activiteiten zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken.  

Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die u niet moet aankopen, 

maar maken ouders er gebruik van dan moeten ze 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 u zal moeten betalen 

in de buurt van de richtprijs zal liggen: het kan iets meer zijn, maar ook iets 

minder. 

 

De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad. 

 

 

Verplichte activiteiten per klas 

 

Prijs 

 

Zwemlessen  

 

1ste tot en met 5de leerjaar 

6de leerjaar 

 

 

 

+/- € 36,00 

Gratis 

 

Sportactiviteit  

 

K0A – K0/1B 

K1A – K1B 

K2A – K2B 

K3A – K3B 

K1J 

K2J 

1ABC 

2ABC   

3ABC  

4ABC 

5ABC 

6ABC 

 

 

 

 

€ 10,00 

€ 10,00 

€ 10,00 

€ 10,00 

€ 10,00 

€ 10,00 

€ 9,00 

€ 9,00 

€ 9,00 

€ 9,00 

€ 9,00 

€ 9,00 

Culturele activiteiten + 

schooluitstappen 

 

K0A – K0/1B 

K1A – K1B 

K2A – K2B 

 

 

 

€ 35,00 

€ 35,00 

€ 35,00 
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K3A – K3B 

K1J 

K2J 

1ABC 

2ABC   

3ABC  

4ABC  

5ABC 

6ABC 

 

€ 35,00 

€ 35,00 

€ 35,00 

€ 40,00 

€ 40,00 

€ 40,00 

€ 40,00 

€ 40,00 

€ 40,00 

 

Totaal voor het schooljaar 2016-2017 

 

 

Kleuteronderwijs: alle leeftijden 

 

Lager onderwijs: elk leerjaar 

 

€  45,00 

 

€  85,00 

  

 

 

Niet verplicht aanbod per klas 

 

Prijs 

 

Middagtoezicht (gebruik refter) 

Drank 

Tijdschrift 

Turnkledij – T-shirt 

 

€  40,00 

€  58,00 

€  145,00 

€  7,25 

 

 

Meerdaagse uitstappen 

Max. € 420 per kind voor volledige 

duur lager onderwijs  

 

Prijs 

sneeuwklassen      6de leerjaar  

 

3.10.1 Wijze van betaling 

Ouders krijgen 5 maal per schooljaar (tweemaandelijks) een rekening. We 

verwachten dat die rekening op tijd en volledig wordt betaald. Dat betekent 

binnen de 30 dagen na verdeling.  

 

3.10.2 Bij wie kan je terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden? 

Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan u 

contact opnemen met de directeur.  Het is de bedoeling dat er afspraken 

worden gemaakt over een aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren een 

discrete behandeling van uw vraag.  

 

Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald 

blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken 
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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. 

 

3.10.3 Afwezigheden en afzeggingen 

De gemaakte kosten kunnen worden aangerekend.  

3.11 GELDELIJKE EN NIET-GELDELIJKE ONDERSTEUNING  

 

Personen en bedrijven die de school eventueel sponsoren kunnen vermeld 

worden op de website van de school en tijdens het jaarlijkse schoolfeest. 

 

3.12 VRIJWILLIGERS 

Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van 

vrijwilligers. De vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een 

aantal punten te informeren. De school doet dit via onderstaande bepalingen. 

 

Organisatie 

 

De VZW Katholiek Onderwijs Westerlo & Omgeving, Abdijstraat 3, 2260 Tongerlo 

 

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 IC – Verzekeringen NV -  

polisnr. 11/15291240355 

 

Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien. 

 

Een vrijwilliger gaat discreet om met geheimen die hem/haar zijn toevertrouwd.  

 

 

 3.13 Welzijnsbeleid 
 

3.13.1Preventie  

 

Verwachtingen naar de ouders 

Denk eraan dat het belangrijk is voor uw kind dat het op tijd in de school 

aanwezig is.   
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Ook kleuters missen niet graag het onthaalmoment in hun klas.   

Let op dat uw kind niet te vroeg aan de schoolpoort staat.   

De poort gaat 's morgens om 08.35 uur en 's middags om 13.00 uur open. 

Vanaf dat moment is er toezicht voor uw kind.  

Vóór die tijd kan de school niet verantwoordelijk gesteld worden.   

Ook na de lesuren moet elk kind binnen het kwartier opgehaald zijn.   

Indien u niet tijdig in de school kunt zijn, verwittig dan de leerkracht of de 

directie zodat uw kind naar de opvang kan gebracht worden.   

Als uw kind niet opgehaald is aan de school of op het Kerkplein, gaat het 

automatisch mee naar de kinderopvang.   

 

Kinderen die tijdens de middagpauze naar huis gaan, respecteren ook deze 

afspraken.   

Elke afwijking wordt met de directeur of de klasleerkracht besproken.   

 

Het schoolteam verwacht dat de ouders hun steunen bij de gemaakte 

afspraken en de eventuele maatregelen, die door de school getroffen worden, 

respecteren. 

 

 

Verwachtingen naar de kinderen 

 

Algemeen 

 

Ik doe niet aan een ander wat ik zelf niet graag heb dat men aan mij doet.   

Ik probeer vriendelijk te zijn tegen de andere kinderen.   

Ik toon respect voor de anderen.   

Vechten en ruziemaken of pesten doe ik niet.   

Anderen aanzetten om iets fout te doen, doe ik niet.   

Als ik onbeleefd was of iemand pijn deed, verontschuldig ik me spontaan.   

Op school gebruik ik een voorname taal, ik spreek keurig Nederlands.   

Ik gebruik geen scheldwoorden en geen krachttermen, ook niet tijdens het spel.   

Volwassenen spreek ik aan met mijnheer of mevrouw.   

De leerkrachten noem ik "meester" of "juffrouw". 

Ik antwoord beleefd met twee woorden.   

In de gang, op de trappen en in de deuropening geef ik voorrang aan 

bezoekers en leerkrachten.   

Eerlijk en behulpzaam zijn , wordt erg gewaardeerd bij ons op school.   

Mijn kapsel en kledij zijn verzorgd zonder opvallend te zijn.   

Orde en netheid: overal in onze school. 

 

 

Tijdens de speeltijden 

 

Tijdens de pauze blijf ik niet in de klas.   

Ik speel sportief zonder ruw te zijn.   
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Ik blijf niet rondhangen in de toiletten of in de gangen.   

Ik spoel het WC door na gebruik; ik was mijn handen na het toiletgebruik; ik 

gebruik de handdoekautomaat; ik ben zuinig met het zeepverbruik en ga 

zorgzaam om met toiletpapier.   

Ik draag mee zorg voor het groen op onze speelplaats.   

Ik zorg ervoor dat de speelplaats netjes is: alle afval sorteer ik netjes in de 

geschikte vuilnisbak.  

Problemen meld ik aan de leerkracht die toezicht heeft.   

Ik stap aan de poort van mijn fiets en zet hem in de fietsenstalling op de juiste 

plaats.   

Mijn boekentas zet ik op de aangeduide plaats.   

In mijn boekentas zit geen rommel: ik steek alles netjes bij elkaar en sleur niet te 

veel mee.   

Bij het eerste belsignaal stop ik met spelen en ga ik meteen naar de rij .   

Bij het tweede belsignaal ben ik rustig en praat ik niet meer.   

Ik respecteer het materiaal van de anderen op de speelplaats. 

Geleend materiaal geef ik na de speeltijd terug. 

 

 

In de eetzaal 

 

Ik ben beleefd en toon respect voor de middagmoeder of –vader. 

Mijn boterhammen breng ik mee in een brooddoos met mijn naam erop.   

Ik breng alleen gezonde versnaperingen mee en géén snoep.   

Bij het eerste belsignaal ga ik naar de rij.   

Als ik in de gang kom, neem ik mijn brooddoos en zwijg ik.   

Ik stap rustig en stil naar mijn plaats in de refter.   

Ik ben voorzichtig met mijn drankje en zorg ervoor dat het niet omvalt. 

Ik gooi mijn drank niet weg, maar drink het op.    

 

 

Aan tafel blijf ik rustig en verzorg ik mijn houding.  

Ik praat stil. 

Ik eet beleefd aan tafel. 

Ik gooi niet met eten, papiertjes, rietjes,… 

 

 

 

 

Op school volg ik ook de leerregels 

 

In de klas doe ik mijn best om goed mee te werken.   

Als ik iets niet versta, vraag ik om uitleg voor, tijdens of na de les.   

Ik leer mijn lessen en maak mijn huistaken.  Wanneer ik dat niet heb kunnen 

doen, dan verwittig ik de leerkracht d.w.z. er staat een nota in mijn agenda, er is 

een  briefje van mijn ouders of mijn ouders hebben de leerkracht mondeling 

verwittigd.   
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Ik laat elke week mijn agenda handtekenen.   

Wanneer ik niet kan zwemmen of turnen, breng ik een briefje mee van mijn 

ouders.  

Ik zorg dat ik altijd het nodige schoolgerei mee heb, ook voor het zwemmen en 

voor de turnles. 

 

3.13.2 Verkeersveiligheid 

Verwachtingen naar de ouders 

3.13.2.1 Ophalen van uw kind 

 

Kleuterschool Centrum: 

’s middags en ’s avonds -stipt om 12.00 uur en om 15.30 uur-  

wordt elke kleuter bij de juf op de speelplaats (1ste poort) persoonlijk door een 

volwassene (ouder, grootouder, …) afgehaald.   

 

Kleuters die niet op tijd worden opgehaald, worden automatisch naar de 

kinderopvang gebracht. 

 

 

Kleuterschool Geneinde: 

In de Jagersweg worden de kleuters aan de school afgehaald.   

Denk aan de veiligheid van ieder kind en wees a.u.b. voorzichtig.   

Parkeer uw auto waar het toegelaten is zodat uw kind het goede voorbeeld 

ziet.  

Maak gebruik van het zebrapad. Sluit de poort van de speelplaats.  

Als uw kind niet is opgehaald, gaat het automatisch naar de kinderopvang.   

 

 

Lagere school: 

Er zijn twee rijen: 

- een rij naar het Kerkplein  

- een rij langs het Koningsblok naar de Abdijstraat 

 

Er zijn steeds twee leerkrachten die de rij begeleiden. Hun verantwoordelijkheid 

houdt op wanneer de rij is overgezet. Er mogen geen kinderen uit de rij gehaald 

worden omwille van de veiligheid. Wij vragen u nadrukkelijk om de kinderen op 

het Kerkplein op te halen  

 

Er is geen rijbegeleiding naar de Meulemanslaan! 

Ouders die hun kinderen toch langs die weg willen sturen, staan zelf aan de 

poort om hun kind op te halen. 

 

Wij vragen ook aan de mensen om plaats te maken voor de rijen zodat ze vlot 

en veilig de straat kunnen oversteken.  
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3.13.2.2 Brengen van uw kind 

 

Laat uw wagen liefst achter op het kerkplein en stap te voet met je kind tot aan 

de poort.  

Wanneer u uw kind toch met de auto tot aan de school wil brengen, vragen wij 

om hiervoor het wegreglement toe te passen uit respect voor de veiligheid van 

alle kinderen.   

 

- Parkeer uw auto alleen op plaatsen waar dit toegelaten is en nooit op een 

zebrapad of voetpad.  

 

- Rijd traag en voorzichtig in de Abdijstraat want u bent er niet alleen.  Er zijn ook 

fietsers en voetgangers en ... kinderen hebben geen remmen.  

 

- Laat uw kind steeds aan de kant van de huizen uitstappen en wel zo dat het 

niet meer moet oversteken.   

 

De leerlingen van de lagere school  moeten zowel ’s morgens als ’s middags 

langs de poort van het Koningsblok op de speelplaats komen. 

 

Verwachtingen naar de kinderen 

Ik zorg dat ik op tijd vertrek en tijdig op school ben.   

Van huis naar school en terug neem ik de kortste of de veiligste weg.   

Onderweg let ik erg goed op de verkeersregels.   

Ik verlaat de school nooit zonder toelating.   

Bij alarm volg ik de richtlijnen.   

Bij een ongeval verwittig ik meteen iemand van de school.  

 

 

3.13.3 Medicatie 

Wanneer een leerling ziek wordt op school, 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 de leerling op 

te halen. Indien nodig zal de school een arts om hulp verzoeken. 

In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie 

toe te dienen aan een 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, of via oog- of 

oorindruppeling, mogen niet worden gesteld door ongekwalificeerd 

schoolpersoneel.  

 

 

 

 



SCHOOLREGLEMENT  VBS – ‘t Grafiekje 

 45 

3.13.4 Stappenplan bij ongeval of ziekte  

Eerste hulp 

 

Wie?  klasleerkracht 

Hoe?  verzorgingskistje is in elke vestiging aanwezig 

Als uw kind in de loop van een schooldag ziek wordt, trachten wij u telefonisch 

te bereiken.   

Als uw kind een licht of ernstig ongeval krijgt op school, roepen wij de hulp in 

van een dokter.   

In ergere gevallen doen wij een beroep op de spoedgevallendienst van een 

ziekenhuis.   

 

Ziekenhuis: St. Dimpnaziekenhuis te Geel 

 

Dokter: Dr. Renders of Dr. Kwanten 

 

Verzekeringspapieren 

 

 Contactpersoon: secretariaat 

 Procedure 

Voor ongevallen op school en op weg van en naar de school is er een 

verzekeringspolis afgesloten.   

 

De schoolverzekering dekt lichamelijke letsels. Stoffelijke schade wordt niet 

terugbetaald.  

Dit geldt ook wanneer leerlingen van anderen kledingstukken scheuren of 

beschadigen.  Hiervoor moet u dan zelf contact opnemen met de ouders van 

die leerling om naar een oplossing te zoeken. 

 

De familiale verzekering kan aangesproken worden als er een derde de 

oorzaak is.   

 

 

 

 

Wat als uw kind een ongeval heeft op school of op weg van of naar school? 

o Het ongeval wordt op het secretariaat per e-mail gemeld aan de ver-

zekeringsmaatschappij. 

o Uw kind krijgt daarna 2 verzekeringsformulieren mee. 

o Het geneeskundig getuigschrift laten invullen door de behandelende 

dokter. 

o De uitgavenstaat laten invullen door de mutualiteit en door uzelf. 
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o Deze 2 formulieren, samen met de originele bewijsstukken, door uzelf op 

te sturen naar:   

IC – Verzekeringen NV   

Handelsstraat 72 

1040 Brussel   

o De verzekering vergoedt u de kosten waarin de mutualiteit niet 

tussenkomt.   

 

Om van de tussenkomst van de schoolverzekering te kunnen genieten, dient uw 

kind zich te houden aan de afspraken die in onze school gelden: 

o tijdens speeltijden mag uw kind zich niet in de gebouwen bevinden, tenzij 

met toelating.    

o ook op de speelplaats dient uw kind zich te houden aan de afspraken. 

o uw kind moet de kortste of veiligste weg naar school nemen. 

 

Elke leerling die zonder toelating de schoolpoort verlaat of buiten de schooluren 

(of zonder bewaking) aanwezig is op de speelplaats is NIET verzekerd. 

 

3.13.5 Luizen 

Als u bij uw kind luizen aantreft, verwachten wij dat u zo vlug mogelijk de 

klasleerkracht of directeur hiervan verwittigt. 

Er wordt dan een brief meegegeven aan alle leerlingen van de klas alsook die 

van broers of zussen. Hierin wordt gevraagd om thuis de hoofden te controleren 

en indien nodig met een correcte behandeling te starten. 

Bij een hardnekkige plaag kan het “kriebelteam” ingeschakeld worden. Deze 

mensen gaan dan de hoofden van alle leerlingen, uit die bepaalde klas, één 

voor één bekijken. Uiteraard wordt alles met de nodige discretie behandeld. 

3.13.6 Roken is verboden op school! 

Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen op school. Indien dit verbod 

niet nageleefd wordt, worden de ouders hiervan dadelijk verwittigd. In overleg 

wordt de sanctie bepaald. 

 

3.14 LEEFREGELS 

3.14..1 Gedragsregels 

 

 Algemeen 

Ongepast gedrag en onbeleefd taalgebruik worden niet getolereerd. 

 

 Speelplaats: 

Tijdens de pauze blijf ik niet in de klas.   

Ik speel sportief zonder ruw te zijn, iemand uit te sluiten of uit te schelden. 
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Ik blijf niet rondhangen in de toiletten of in de gangen.   

Ik spoel het WC door na gebruik; ik was mijn handen na het toiletgebruik; ik 

gebruik de handdoekautomaat.   

Ik draag mee zorg voor het groen op onze speelplaats.   

Ik zorg ervoor dat de speelplaats netjes is: alle afval sorteer ik netjes in de juiste 

vuilnisbak.  

Problemen meld ik aan de leerkracht die toezicht heeft.   

Ik stap aan de poort van mijn fiets en zet hem op de juiste plaats in het 

fietsenstalling.   

 

Mijn boekentas zet ik op de aangeduide plaats.   

Bij het belsignaal stop ik met spelen en ga ik meteen naar de rij .   

Bij het tweede belsignaal ben ik rustig en praat ik niet meer.   

Ik respecteer het materiaal van de anderen op de speelplaats. 

Geleend materiaal geef ik op het einde van de speeltijd terug. 

Ik ben zelf verantwoordelijk voor persoonlijk materiaal. 

 

 Gangen: 

Ik  hang mijn jas en ander materiaal keurig aan de kapstok. 

Ik ga rustig in de rij naar de klas. 

Ik loop niet in de gang en op de trappen. 

Ik laat geen papiertjes rondslingeren in de gang. 

 

 Klas: 

In de klas doe ik mijn best om goed mee te werken.   

Als ik iets niet begrijp, vraag ik om uitleg voor, tijdens of na de les.  

Ik zorg voor een goede leer- en leefomgeving. 

Ik toon respect voor het klasmateriaal. 

Ik laat al het gebruikte materiaal proper en netjes achter. 

Ik sluit de deur bij het verlaten van het lokaal. 

 

 Refter: 

De middagmensen verdienen respect van ons. 

Als ik mij onbeleefd en respectloos gedraag in de refter, word ik gestraft.  

 

 Turnen: 

Ik schenk extra aandacht aan de opdrachten van de turnleerkracht voor de 

veiligheid van mezelf en de anderen. 

Ik heb respect voor het materiaal in de turnzaal. 

 

 Bij uitstappen: 

Ik ben beleefd tegen anderen. 

Ik blijf bij de groep en doe alleen wat de leerkracht – begeleider zegt. 
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Ik ben altijd voorzichtig. 

Tijdens een busreis blijf ik rustig zitten. 

 

 Bij vieringen: 

Ik luister en beleef de viering aandachtig mee. 

Ik verzorg mijn houding in de kerk en op andere plaatsen. 

 

3.14.2 Kleding 

 

Afspraken i.v.m. kledij: alle leerlingen moeten zich netjes kleden. 

Buitensporigheden kunnen door de directeur en leerkrachten verboden 

worden. 

 

Afspraken i.v.m. hoofddeksels: het dragen van mutsen, petten, hoedjes, … is 

verboden in het klaslokaal, de turnzaal en de refter. 

 

 

3.14.3 Persoonlijke bezittingen 

o tijdens de schooluren en schoolactiviteiten is het gebruik van een 

GSM/smartphone/multi-media apparatuur niet toegestaan. 

In overleg met de directeur kan, wegens omstandigheden, toestemming 

gegeven worden om een GSM in de boekentas te bewaren. Deze blijft 

op school in de boekentas en is uitgeschakeld. De school is niet 

verantwoordelijk/verzekerd voor verlies en shade aan een 

GSM/smartphone/multi-media apparatuur. 

o wapens en voorwerpen die als wapen kunnen gebruikt worden, zijn 

verboden. 

o Juwelen zijn niet verzekerd op school. 

 

3.14.4.   Milieu op school 

 Samenwerking met gemeente: 

Wij nemen als school deel aan de projecten die door de gemeente i.v.m. 

gezondheid en milieu worden aangeboden. 

 

 

 Schoolacties: 

Elk schooljaar schrijven wij in op: Tutti-Fruttiproject – project van de milieuraad. 

 

Op woensdag vragen wij om fruit te eten dat van thuis wordt meegebracht. 

Wij bieden onze kinderen ’s middags gezonde dranken aan en tijdens de 

speeltijden moeten ze water drinken (in de lagere school kan dit aan de 

drinkfonteintjes). 
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Met onze school schenken wij extra aandacht aan het sorteren van afval en het 

rapen van zwerfvuil in het dorp. 

 

 

 Verwachtingen naar de ouders: 

Om de afvalberg te verminderen vragen wij aan de ouders om geen brik of blik, 

geen ingepakte koekjes maar wel boterhammen in een broodtrommel, enkel 

koekjes in een koekjesdoos en een drinkbus om te vullen met water mee geven 

met hun kinderen. 

 

Wij promoten dat ouders de kinderen te voet of met de fiets naar de school 

sturen om zo het milieu minder te vervuilen. 

 

 

 Verwachtingen naar de kinderen: 

De drinkfonteintjes worden hygiënisch gebruikt (niet met de mond tegen het 

kraantje).   

Iedere leerling draagt zelf zijn afval weg, sorteert het afval in de juiste vuilbakken 

en doet dit volgens de aanduiding op de pictogrammen. 

 

Als je klas aan de beurt is om “papiertjes te rapen”, zorg je dat de speelplaats 

proper is.  

 

 

3.14.5. Eerbied voor materiaal 

De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis 

gebruiken zowel op school als thuis. De kinderen, maar ook de ouders, 

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. 

 

 

3.14.6.Afspraken rond pesten 

Pesten wordt op onze school niet getolereerd. Wanneer pestgedrag wordt 

vastgesteld gaat de school als volgt te werk: 

 

-  De klasleerkracht voert klassikaal en/of individueel een gesprek met de 

pester en het slachtoffer. 

-    De zorgjuf wordt ingelicht en stelt samen met de klasleerkracht een 

 handelingsplan op. 

- Bij herhaaldelijk pestgedrag worden de directeur en de ouders van de 

pester en/of slachtoffer op de hoogte gebracht. 

- Op vraag van de school en de ouders wordt CLB-Kempen ingeschakeld.  
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3.14.7.Bewegingsopvoeding 

Elke leerling wordt geacht deel te nemen aan de lessen bewegingsopvoeding. 

Je kind krijgt enkel vrijstelling op basis van een doktersattest. 

 

 

Afspraken i.v.m. kleding 

 

Voor de turnlessen heeft uw kind een turnzakje met short, T-shirt en 

turnpantoffels nodig. Alles moet genaamtekend zijn.  

 

 

Regelmatig wordt dit turngerief meegegeven om gewassen te  worden.   

 

Wanneer uw kind turn- of zwemles heeft, draagt het die dag géén juwelen. 

Doet uw kind dit toch dan kunnen wij niet instaan voor eventueel verlies ervan. 

De meisjes met lange haren maken een staart.  

 

Wanneer uw kind niet mag turnen, brengt het een briefje mee van u of van de 

dokter met de reden erop vermeld. 

 

Afspraken i.v.m. zwemmen: 

 

Alleen om een ernstige reden kan op schriftelijke aanvraag vrijstelling van 

zwemmen bekomen worden.  Voor vrijstelling van twee of meer 

opeenvolgende zwembeurten is een doktersattest vereist.  

 

Moedig uw kind aan tot zwemmen ook als het aanvankelijk wat moeilijk gaat. 

 

Geef uw kind altijd twee handdoeken mee: één om op te staan en één om zich 

af te drogen. In de winter liefst een muts meegeven.  

Doe uw kind die dag gemakkelijke kleding aan. 

 

3.14.8.Huiswerk 

 

Visie:  

inoefenen van de leerstof d.m.v.  

– schriftelijke opdrachten  

– leesopdrachten 

– opzoeken van documentatie 

– leren van lessen 

 

Afspraken 

 

De huistaken en de lessen worden in het agenda genoteerd.   
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Indien uw kind de huistaak niet maakt, is er een woordje uitleg van u nodig om 

dit te verklaren.  

  

Als uw kind de huistaak vergeet thuis, staat er een opmerking in de agenda en 

kan de leerkracht maatregelen nemen.  

  

3.14.9. Agenda van uw kind 

 

Afspraken  

 

Minstens éénmaal per week wordt dit agenda gehandtekend door de ouders 

en liefst dagelijks nagekeken.  Ook de juf kijkt de agenda na.   

 

Een agenda wordt gebruikt om de leerlingen te begeleiden in het  "leren leren".   

 

 

3.14.10. Rapporteren over uw kind 

 

Hoe rapporteren we? 

 

De gegevens over alle aspecten van het leren en het leven op school 

weergeven.  Hierbij nemen de leerprestaties een belangrijk deel in, maar ook de 

leer- en leefhoudingen komen uitvoerig aan bod.   

 

Afspraken  

 

Allerheiligen  1ste leerjaar – puntenrapport + attituderapport 

                           2de tot 6de leerjaar – attituderapport  

Kerst  puntenrapport + vaardigheden + bewegingsopvoeding 

Krokus  attituderapport 

Pasen  puntenrapport + vaardigheden + bewegingsopvoeding 

Juni  puntenrapport + vaardigheden + bewegingsopvoeding 

 

De data waarop het rapport wordt meegegeven, worden in de loop van elk 

schooljaar meegedeeld.  

 

3.15 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; 
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- Een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur 

van de revalidatie blijkt; 

- Een advies van het CLB dat motiveert waarom de revalidatie tijdens de 

lesuren vereist is. 

Revalidatie op initiatief van de ouders kan enkel tijdens de schooluren als er een 

gemotiveerd verslag is. De toestemming van de directeur is verplicht. 

 

3.16 PRIVACY 

3.16.1 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. 

 

3.16.2 Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering 

 

Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de 

nieuwe school onder de volgende voorwaarden: De gegevens hebben enkel 

betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan en de overdracht 

gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan 

betrekking heeft.  

 

Ouders kunnen -op verzoek- deze gegevens inzien.  

 

Ouders die niet wensen dat deze gegevens doorgegeven worden, kunnen zich 

tegen de overdracht verzetten. Ze brengen de directie binnen de tien 

kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.  

 

Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn 

nooit tussen scholen overdraagbaar. 

 

Vanaf 1 september 2015 zijn scholen verplicht om een verslag of een 

gemotiveerd verslag van een CLB (in kader van M-decreet) bij 

schoolverandering over te dragen aan de nieuwe school. 

Dit in het belang van de optimale begeleiding van een leerling en een goede 

schoolorganisatie. Omdat het originele verslag of gemotiveerd verslag 

eigendom is van de ouders, draagt de school een kopie over. 
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In geval er tussen de ouders een conflicterende mening bestaat over de 

overdracht van de gegevens van hun kind, zijn de gewone regels van ouderlijk 

gezag van toepassing. 

 

3.16.3 Publiceren van foto’s 

De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen op de website, blog, 

Gimme. De beeldopnamen gebeuren steeds met respect voor wie op de 

beelden staat. 

 

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.  

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 school kan geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op 

medeleerlingen. 

3.17  PARTICIPATIE 

3.17.1 Schoolraad 

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen 

(oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een 

aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht 

ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een 

periode van vier jaar. 

De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze 

nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.  

 

3.17.2 Ouderraad 

De oprichting van een ouderraad is verplicht wanneer ten minste tien procent 

van de ouders erom vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie ouders 

betreft. De ouderraad heeft een informatierecht en adviesbevoegdheid ten 

aanzien van het schoolbestuur. 

De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze 

nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.  

 

In onze school is er geen ouderraad. 
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3.18  INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING 

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. 

 

 

Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar op de website van 

de school www.tgrafiekje.be. 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 de website.  

 

Op hun verzoek ontvangen de ouders een papieren versie van het document. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tgrafiekje.be/
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‘Goedkeuring opvoedingsproject en schoolreglement’ 

 

 

Op datum van ………………wordt de inschrijving van 

………………………………………….. 

bevestigd door de school en de ouders. 

 

De inschrijving geldt onder de opschortende voorwaarde van het voldoen aan 

de toelatingsvoorwaarden op de instapdag.  

 

De school leeft de wetgeving inzake de privacy van de leerling en zijn/haar 

familie na. De school gaat discreet om met de informatie in de 

leerlingenadministratie en het zorgdossier. Ouders kunnen ten alle tijden hun 

eigen persoonsgegevens raadplegen, laten verbeteren en zich verzetten tegen 

het gebruik van de gegevens.  

 

De ouders van 

…………………………………………………………………………………….. verklaren 

hierbij dat ze het opvoedingsproject en het schoolreglement hebben gelezen 

en verklaren dat zij instemmen met het opvoedingsproject, de 

engagementsverklaring en het schoolreglement van 

VBS ’t Grafiekje, Abdijstraat 3, 2260 Tongerlo  

Naam en handtekening van de ouder(s)1 

 

 

 

…………………………………………….   ……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Indien slechts één ouder tekent, verklaart de ondergetekende ouder t.o.v. de school in toepassing van de artikels 373 en 374 van 

het Burgerlijk Wetboek te handelen met instemming van de andere ouder. 


