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      WELKOM in VBS DE WIJNGAARD! 

Jonge mensen mogen groeien,       
                    zacht teder en goed. 

 

 De zorg voor onze kinderen… 

In hun groei zijn kinderen als sterk 
buigzame rietstengels.                                                         
Ze spelen met de wind en ze dansen boven 
op het water.                                         
Als het leven er met zijn volle gewicht op 
steunt, dan heb je de kans dat zo’n 
rietstengel vroeg of laat knakt. 

 
 

De taak van de school… 

Als Vrije Katholieke school willen we ervoor kiezen behoedzaam om 
te gaan met onze kinderen. Wij willen hen een veilige plaats 
aanbieden om te leren, om te spelen, om hunzelf te zijn, om…       
Hen een gevoel van geborgenheid geven door in verbondenheid te 
staan met elkaar, met hun leerkracht, met God, ….                   
Of zoals we in de Bijbel lezen,: een schuilplaats tegen de slaande 
regen, een schutting tegen de wind. 

 

 

Jonge mensen moeten mogen leren en leven,                                                                                                   
enthousiast en gedreven in hun roeping 

 

En van de ouders… 

We willen ons één voelen met de ouders die zich dagelijks 
inzetten om hun kinderen vooruit te helpen.                       
We willen ons aansluiten bij de goede bedoelingen van jullie als 
ouder.                                                                                     
We zijn blij, omdat onze school zo goed gedragen wordt door 
de vrijwillige inzet van vele mensen. 

 

 

We doen dit alles SAMEN met GEDREVENHEID en INZET voor IEDER KIND dat aan onze 
school wordt toevertrouwd; met zorg voor een TOTALE ONTPLOOIING van ieder van 

hen. 
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Je bent hier meer dan WELKOM! 

WELKOM, ouders !                                                                                                            
Wij heten u van harte welkom in onze school en danken u alvast voor het 
vertrouwen dat u in ons stelt. Het ganse schoolteam (directie, leerkrachten en 
administratief personeel) wil zich ten volle inzetten voor de opvoeding, de 
begeleiding en het onderwijs van uw kind. Wij zullen ons best doen om uw kind 
degelijk onderwijs en een evenwichtige opvoeding te geven en rekenen 
daarvoor ook op uw medewerking 

WELKOM, leerling !                                                                                                    
Vanaf de eerste dag in de kleuterschool kom je terecht in een nieuwe wereld. 
De kleuterjuffen zullen jou helpen om je hier vlug ‘thuis’ te voelen.                                   
Kom je in de lagere school terecht, dan staan de leerkrachten hier voor jou 
klaar om er, samen met je klasgenootjes, een fijn jaar van te maken. 

Onze school behoort tot de KOBA-scholen (Katholiek Onderwijs Bisdom 
Antwerpen) regio Zuiderkempen en staat garant voor een christelijk 
geïnspireerd, degelijk en eigentijds onderwijs. Wij engageren ons om te werken 
aan de optimale ontwikkeling van elk kind zowel op het verstandelijke (hoofd) 
als op het gevoelsmatige, emotionele (hart) en het praktische (handen). Deze 
grote verantwoordelijkheid willen wij samen met u opnemen. Wij staan daarom 
ook altijd klaar om bij vragen of problemen een oplossing te zoeken.  
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Ons schoolreglement bestaat uit 4 delen: 

 

Deel 1: Nuttige informatie, afspraken en contactgegevens. Dit deel 
maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan.                                   

Deel 2: Het pedagogisch project  

Deel 3:Het eigenlijke reglement (uit de engagementsverklaring, informatie rond 
inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van de leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het 
getuigschrift op het einde van het lager onderwijs, onderwijs aan huis, herstel- en 
sanctioneringsbeleid, de bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid,  afspraken en  leefregels, 
leerlingevaluatie, beleid op leerlingbegeleiding,  revalidatie en privacy) 

Deel 4: De onderwijsregelgeving. 

 

Hiermee trachten we u wegwijs te maken in de werking van onze school. U 
vindt hierin een aantal tips en aandachtspunten die u en uw kind zullen helpen 
om onze doelstellingen te bereiken. Leg daarom dit boekje binnen handbereik, 
zodat u het kan raadplegen indien het nodig mocht zijn. Dit boekje wordt u 
digitaal ter beschikking gesteld op de website van de school. Op vraag ontvangt 
u een papieren versie.  

De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat je akkoord gaat 
met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig om het 
schoolreglement aan te passen. Alle delen van het schoolreglement worden op 
de schoolraad besproken. Data van verloven en andere belangrijke dagen voor 
de school, evenals praktische en financiële informatie, zal u elk schooljaar 
opnieuw ontvangen in een aparte infobrochure. Deze brochure wordt u digitaal 
ter beschikking gesteld op de website van de school. Op vraag ontvangt u een 
papieren versie. Beste ouders, wij rekenen op uw steun bij ons gezamenlijk 
opvoedingswerk en wensen u en uw kinderen heel veel boeiende en 
inspirerende momenten.  

Wij hopen op een goede samenwerking! 

Gisella Tozzi, directie en het schoolteam VBS DE WIJNGAARD 
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Veerledorp 39  -2431 Veerle-Laakdal 

014/841396  -  0475/433036 

directie@vbsdewijngaard.be / secretariaat@vbsdewijngaard.be  

 

 

                            

 

         Deel I 
 

Informatie  
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DEEL 1: 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 Gisella Tozzi      014/841396                                
diectie@vbsdewijngaard.be 

Secretariaat  Agnes Boeckmans      014/841396                                
secretariaat@vbsdewijngaard.be 

Zorgcoördinator Charlotte Adriaenssen     0478/705008                                
charlotteadriaenssen@hotmail.com 

Leerkrachtenteam 0KK    : juf juf Lotte en kinderverzorgster     
1KK A : juf Gerda en kinderverzorgsters 
1KK B : juf Christel, juf Dorien en kinderverzorgsters 
2KK    : juf Sanne en juf Dorien 
3KK A  : juf Magda en juf Jolien 
3KK B  : juf Jolien 
 
1ste leerjaar A : juf Greet en juf Hilde M 
2de  leerjaar A : juf Brigitte 
2de leerjaar B  : juf Hilde C en juf Brigitte 
3de leerjaar     : juf Annik en juf Claire 
4de leerjaar     : juf Hilde H en juf Claire 
5de leerjaar A  : juf Marleen 
5de leerjaar B  : juf Kelly en juf Hilde C 
6de leerjaar     : juf Leen 
 
Bewegingsopvoeding : meester Pieter en juf Dorien 
ICT’er : Kevin  
Zorgcoördinator : juf Charlotte 
Zorgteam : juf Charlotte, juf Miek, juf Hilde M, juf Greet, 
juf Sanne en juf Gisella 
 

Schoolstructuur 

 

 

 

Veerledorp 39                                                               
2431 Veerle-Laakdal                                                   
014/841396                                                               
directie@vbsdewijngaard.be                                     
secretariaat@vbsdewijngaard.be 

Scholengemeenschap Onze basisschool behoort tot de scholengemeenschap 
KOBA Zuiderkempen  

Dit is een samenwerkingsverband tussen 15 scholen VBS 
De Klimmuur, VBS De KaBaZ , VBS Groot-Vorst, VBS 
Meerlaar, VBS De Knipoog, VBS De Toermalijn, VBS ’t 
Klavertje, VBS De Wegwijzer, VKS- en VLS De 
Luchtballon, VBS De Regenboog, VBS De Droomgaard, 
VBS De Leeroase, VBS St. Hubertus, VBS Top@punt en 
onze school.  
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Schoolbestuur KOBA (Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen)           
Nooitrust 4                                                                        
2390 Malle                                                                              
Afgevaardigd-bestuurder L. Vervoort 

KOBA Zuiderkempen (regio 3)                                        
Aardseweg 4                                                                 
2440 Geel                                                                       
voorzitter Roos Jennes                                                           
afgevaardigd-bestuurder Chris Bellekens (0494 10 10 37) 

Telefoon: 0494 10 10 37                                                 
e-mail : basisscholen@kobazuiderkempen.be                        

De scholen van  KOBA Zuiderkempen 

VBS De Klimmuur                    Meerhout-Gestel 
VBS De KaBaZ                         Meerhout-Zittaart 
VBS De Wijngaard                    Veerle-Laakdal 
VBS Meerlaar                           Vorst-Meerlaar 
VBS Groot-Vorst                       Vorst-Laakdal 
VBS De Knipoog                        O.L.V. Olen 
VBS Toermalijn                         Sint-Jozef Olen 
VBS ’t Klavertje                         Noorderwijk 
VBS De Wegwijzer                     Morkhoven 
VKS- en VLS De Luchtballon       Herenthout 
VBS De Regenboog                    Geel-Holven 
VBS De Droomgaard                  Geel-centrum 
VBS De Leeroase                      Geel-Stelen 
VBS Sint-Hubertus                    Geel-Ten Aard 
VBS Top@punt                          Geel-Punt 

 

 

 

Website van de school  www.vbsdewijngaard.be 
 

Plaatselijk 
schoolcomité 

Voor elke school van ons schoolbestuur is er een 
plaatselijk comité aangesteld. De leden van het plaatselijk 
comité volgen het goede beheer van de school mee op. 
De voorzitter, Roos Jennes, is de plaatselijk 
gemandateerde van de inrichtende macht.  

Leden : Hilde Lambrechts, Sonja Vermeulen, Suzy 
Vandesande, Maja De Boel, René Bloemen, Eric Seghers                          

LOC Sinds ‘19-‘20 is er géén LOC meer in onze school 
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2  Organisatie van de school 
Hier vind je praktische informatie over onze school. 

Schooluren De school is open                                                                       
- maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag                                                  
van 8.10  tot 15.20                                                                                 
- woensdag van 8.10 tot 12.15                                              
De lessen beginnen ’s morgens stipt om 8.40 uur                                                 
                              in de namiddag stipt om 13.25 uur         
De lessen eindigen                                                        
- maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 15.20                                       
- woensdag om 12.15 

Te laat?                                                                                              
Kom dit steeds melden op het secretariaat.                    
Tijdens de klasuren gaan de ouders NOOIT rechtstreeks 
naar de klas zonder voorafgaandelijke toestemming van de 
directie Ouders worden verwittigd bij elke niet-gewettigde 
afwezigheid.                                        

Opvang (voor- en 
naschoolse opvang) 

Het toezicht door de school begint om 8.10. De leerlingen 
kunnen voor 8.10 die in de school afgezet worden, zij 
moeten naar de opvang. De leerlingen hebben voor en na 
de schooluren geen toelating om zonder toezicht op de 
speelplaats of in de klassen te zijn.                                               
Voor- en naschoolse opvang wordt verzorgd door :                
’t Kakelnestje                                                             

 

014/866215                                                                    
ibo.laakdal@telent.be                                                                    
ibo.laakdal.katleen@telent.be                                                             
(infofolder op het bureau) 

Poortnieuws              
(opvang in de school) 

De kinderen worden vanaf 8.10 overgezet door de 
gemachtigde opzichters. 

’s Morgens gaat de poort van de lagere school open om 
8.10, de poort op de kleuterspeelplaats gaat open om 
8.25.                                                                                             
’s Middags gaan de beide poorten open om 13.10. 

De ouders van de 2.5- en 3-jarigen kleuters mogen              
‘s morgens en ’s middags hun kleuter naar de klas brengen.  
De ouders van de 4- en 5-jarige brengen hun kleuter niet 
meer tot in de klas, de kleuters kunnen zelfstandig naar de 
klas gaan.  

’s Middags en ’s avonds worden de 2.5-, 3- en 4-jarige 
kleuters door grotere broer en zus of door de ouders 
opgehaald in de klas zelf. De ouders kunnen gebruik 
maken van het kleine poortje dat opgedaan wordt door een 
leerkracht. 
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We vragen aan alle ouders om de lagereschoolkinderen te 
stimuleren om, vanaf het zebrapad, zelfstandig naar school 
te komen. 

 

Op de speelplaats STAPPEN kinderen NAAST de fiets en 
zetten hem op hun vaste plaats in het fietsenrek. 

Om de veiligheid van onze kinderen, en zeker van onze 
kleuters te waarborgen, worden de poorten dadelijk 
gesloten na het belsignaal. Ouders die zich nog op de 
speelplaats begeven, vragen we om ALTIJD de POORTEN te 
sluiten of via de gang van het secretariaat de school te 
verlaten. 

Rijen -Op het einde van de voor- en namiddag verlaten onze 
kinderen de school in VOORGEVORMDE rijen onder 
begeleiding. We vragen aan alle ouders, die hun kinderen 
aan de schoolpoort komen afhalen om VOLDOENDE ruimte 
te laten, zodat de rijen ONGEHINDERD de school kunnen 
verlaten. De ouders begeven zich pas op de speelplaats 
nadat alle rijen de schoolpoort verlaten hebben. 

De lagereschoolkinderen halen hun fiets op en plaatsen zich 
in één van de 4 rijen  : 

*rij 1: onder begeleiding gaan de voetgangers en fietsers 
naast hun fiets mee naar de oversteekplaats aan het 
kruispunt van de Vorstse Baan en Schandooi 

*rij 2: onder begeleiding gaan de voetgangers en fietsers 
naast hun fiets mee naar de oversteekplaats vooraan de 
school (Veerledorp) 

*rij 3: onder begeleiding gaan de voetgangers en fietsers 
naast hun fiets mee tot aan de hoofdpoort 

*rij 4: onder begeleiding gaan de kinderen die naar                             
’t Kakelnestje moeten mee met de begeleiders van                             
‘t Kakelnestje 

*rij 5 (kleuterspeelplaats): onder begeleiding gaan de 
voetgangers en fietsers naast hun fiets mee naar de 
oversteekplaats aan het Getteken. 

 

De kinderen die niet onmiddellijk afgehaald 
worden, blijven ALTIJD wachten bij de klasjuf of 
in het bureau van de directie tot de ouders er 
zijn. 

De weg naar school en 
terug 

Ieder kind is VERPLICHT de KORTSTE en VEILIGSTE weg 
naar school/huis te nemen. 
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 Middagopvang Voor de kinderen die blijven ineten is er de hele middag 
bewaking voorzien. Kinderen die thuis blijven eten kunnen 
om 13.10 opnieuw op school terecht. Vanaf 13.10 gaan de 
poorten opnieuw open en is er bewaking.                           
’s Middags staat de gemachtigd opzichter aan het zebrapad 
te Veerledorp en Vorstse Baan van 13.10 tot 13.25 

Middagpauze Tussen 12.15 en 13.25                                                                 
Bijdrage voor het middagtoezicht is €0.30/per middag. 

De kinderen eten in 2 beurten in de eetzaal. Bij goed weer 
eten de kinderen buiten. 

Vrijblijvend aanbod : melk, chocomelk, water (plat/bruis) 
en verse soep (tussen herfst- en paasvakantie) 

Vergoeding drank : €0,60 / soep : €0,70                           
Drank- en soepjetons te verkrijgen op het secretariaat op 
maandag. 

DONDERDAG : WATERDAG! 

De kinderen, die tijdens de middag blijven ineten, mogen 
NIET zonder schriftelijke toestemming van hun ouders bij 
vriend/vriendin thuis gaan eten. 

Verantwoordelijken middag :                                                   
Karine Geyskens, Gonda Hendrickx en Fernand Veeckmans 

Spelen is fijn! De kinderen mogen tijdens de speeltijden enkel binnen 
blijven op vraag van de ouders. 

Verjaardagen De jarigen worden in de bloempjes gezet met een liedje, 
een versje en/of een kroontje.. 

De kinderen mogen GEEN aangekochte traktatie 
meebrengen. Trakteren met zelfgebakken taart, cake, 
wafels MAG, maar MOET NIET! 

Vakanties 

 

 

 

 

Vrije dagen 

 

 

 

Herfstvakantie: ma 02/11/2020 t/m zo 08/11/2020 

Kerstvakantie: ma 21/12/2020 t/m zo 03/01/2021 

Krokusvakantie: ma 15/02/02021 t/m zo 21/02/2021 

Paasvakantie: ma 04/04/2021 t/m ma 18/04/2021 

Zomervakantie: do 01/07/2021 t/m di 31/08/2021 

-maandag 28 september 2020 

-woensdag 27 januari 2021 

-woensdag 12 + donderdag 13 +vrijdag 14 mei 2021 

-maandag 24 mei 2021 
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Pedagogische 
studiedagen 

 

-maandag 19 oktober 2020 

-woensdag 27 januari 2021 

-woensdag 16 juni 2021 
 

Leerlingenvervoer: Onze school organiseert geen leerlingenvervoer van huis 
naar school en terug. 

Onze bus wordt enkel gebruikt voor schooluitstappen 
(schoolreizen, bib, zwemmen, …). 

GIMME - Als school wordt er via een onlineplatform met de ouders 
gecommuniceerd. Hier kan je allerlei activiteiten, taken,.. 
voor jouw kind terugvinden. Ook plaatsen de juffen foto’s 
van het klasgebeuren op GIMME. Daarom is het belangrijk 
dat we mits toestemming jullie emailadres in het begin van 
het schooljaar hiervoor mogen gebruiken. 

Heen en weermapje in 
de kleuterschool 

Info die niet op GIMME geplaatst kan worden of dingen die 
meegegeven moeten worden, worden door de leerkrachten 
met jullie kind meegegeven in een heen en weermapje. 
Gelieve er steeds voor te zorgen dat dit mapje terug mee 
naar de school komt. 

Agenda in de lagere 
school 

De agenda is in de eerste plaats een leer- en 
werkinstrument om het huiswerk te noteren en het kind te 
helpen bij het organiseren en het plannen van het 
huiswerk, lessen of taken. Het is ook een nuttig 
contactinstrument tussen de school en de ouders. De 
leerlingen krijgen dagelijks hun agenda mee naar huis. 
Onze leerkrachten vragen om in elk leerjaar de 
schoolagenda dagelijks te controleren en wekelijks te 
ondertekenen. 
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Huiswerk Doel : leerstof inoefenen en verdiepen (herhalen), 
voorbereidende werkjes, zelfstandig leren werken, … 

Huiswerk brengt tevens een stukje school mee naar huis. 
Het biedt de kans bij uitstek om jullie als ouders te 
betrekken bij het schoolgebeuren van jouw kind. De 
betrokkenheid van jullie als ouders, is van groot belang 
voor de motivatie van de kinderen voor het schoolse, wat 
op zich essentieel is om tot leervorderingen te komen.                                                         
Daarom durven we aan de ouders te vragen om het maken 
van het huiswerk regelmatig op te volgen en de leerkracht 
op de hoogte te brengen bij eventuele problemen. 

De frequentie en omvang variëren van leerjaar tot leerjaar, 
doch omvatten een vaste regelmaat, in functie van het 
aankweken van een leer- en werkhouding. 

FREQUENTIE : op woensdag en in het weekend wordt er 
geen huiswerk gegeven. 

Wel verwachten we dat de leerlingen iedere dag lezen en 
dit vooral in het 1ste en 2de leerjaar. 

Toetsen en rapporten Het doel van toetsen en rapporten is om jullie een overzicht 
te geven van de prestaties van het leef- en leertraject van 
jullie kind. Na te gaan of jullie kind grote gedeelten van de 
leerstof kan verwerken en waar er eventueel geremedieerd 
moet worden. Het gaat om met alle betrokkenen over de 
ontwikkeling van jullie kind te communiceren, met het oog 
op de ondersteuning van die ontwikkeling. Hierbij gaat het 
niet alleen over kennis, maar ook over vaardigheden en 
attituden en dit voor alle vakgebieden.                                                                     
Toetsen worden ter inzage meegegeven en door de ouders 
ondertekend. 

Er worden 4 rapporten per jaar meegegeven (In oktober en 
maart enkele dagen voor het oudercontact) :                                                               
1ste rapport: 29 oktober 2020                                                                                     
2de rapport: 26 november 2020                                      
3de rapport: 25 maart 2021                                                                             
4de rapport: 30 juni 2021                                                                                

Het rapport bewegingsopvoeding krijgen jullie samen met 
het klasrapport 2 keer per schooljaar. 

Sport op school Elke leerling wordt geacht deel te nemen aan de lessen. Je 
kind krijgt enkel vrijstellingen op basis van een 
doktersattest. 

Aanbod: alle kinderen krijgen 2 bewegingsuren per week                       
Kledij:                                                                              
-Kleutertjes: gemakkelijk kleding aandoen, liefst schoenen 
zonder veters op de dag dat ze turnen.                                        
–Lagereschoolkinderen: T-shirt van de school, short en 
witte turnpantoffels. Turnkledij wordt in een turnzakje van 
de school bewaard. Noteer de naam erin!                                 
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Zwemmen Elke leerling wordt geacht deel te nemen aan de lessen. 
Kinderen, die een briefje met een geldige reden 
meebrengen, blijven onder toezicht van de leerkracht in de 
school en maken opdrachtjes die ze van hun klasleerkracht 
meekregen. 

Het zwemonderricht wordt gegeven door de leerkracht 
bewegingsopvoeding en door de begeleidende leerkracht. 

Aanbod:                                                                               
-Kleutertjes: na de krokusvakantie te Westerlo (3X/jaar)                                           
Lagereschoolkinderen:                                                                  
1ste trim.: 1ste + 2de                                                                          
2de  trim.: 3de + 4de                                                                         
3de  trim.: 5de + 6de  

Kleding: badpak of zwembroek 

Vergoeding: €3 /beurt incl. busvervoer                               
Het 6de leerjaar zwemt gratis en betaalt alleen het 
busvervoer, €1,50. (Voor die kinderen krijgt de school een 
financiële tussenkomst van de gemeente Laakdal)                                                                                                                                                

 

Nieuwe instappertjes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijvingen 

 

 

 

Om nieuwe instappertjes te laten kennismaken en 
wennen met de nieuwe klas en de school, voorzien 
we de woensdag voor de instapdatum een 
‘PROBEERMOMENTJE’ van 8.40 tot 10.20.    

                                                                                            
2,5-jarigen die voor het eerst naar school zullen gaan, 
mogen al eens komen proeven van het klasgebeuren.              
Wij heten jullie welkom om 8.40 uur.                                              
Zelf mag je ook in de klas aanwezig blijven.                                         
Het is misschien fijn om al een boekentasje mee te brengen 
(met hierin een stuk fruit en een drankje). 

INSTAPDAGEN nieuwe peuters (geboortejaar 2018)     
àprobeermomenten steeds van 8.40 tot 10.20 

Di  01/09/2020  à kijkdag 27/08/2020 (14.00-16.00)            
Ma 09/11/2020  à probeermoment woensdag  21/10/2020   
Ma 04/01/2021  à probeermoment woensdag  09/12/2020                    
Ma 01/02/2021  à probeermoment woensdag  20/01/2021                     
Ma 22/02/2021  à probeermoment woensdag  10/02/2020                  
Ma 19/04/2021  à probeermoment woensdag  31/03/2020  
Ma 17/05/2021  à probeermoment woensdag  05/05/2020                  
Di  01/09/2021  à probeermoment woensdag  09/06/2020  

 

Er kan ingeschreven worden tijdens de schooluren of je kan 
contact opnemen met de school voor een afspraak. Tevens 
zijn er ook inschrijvingsmogelijkheden tijdens de 
instappertjesavond en tijdens de kijkdagen. 
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*Inschrijven van kleuters en leerlingen lagere school bij 
een schoolverandering:                                                                                           
Bij een schoolverandering kunnen kinderen gedurende het 
hele schooljaar ingeschreven worden.    

* Tijdens de grote vakantie kunnen kinderen ingeschreven 
worden vanaf woensdag 19/08/2020:                                                                                                                                  
-maandag : van 10.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 16.00                                                                   
-dinsdag : van 18.00 tot 20.00                                                                                                            
-woensdag : van 10.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 16.00                                                                                                   
-donderdag : van 10.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 16.00                                                                          
-vrijdag : van 10.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 16.00                              

*Capaciteit: Voor het schooljaar 2020-2021 bepaalt 
onze school geen maximumcapaciteit daar er voldoende 
plaats is. Deze capaciteit geldt enkel voor het schooljaar 
2020-2021 en worden jaarlijks aangepast aan de concrete 
situatie. De capaciteit voor schooljaar 2021-2022 wordt 
bepaald in februari 2021. 

 

 

3  Samenwerking 

3.1 Met ouders 

Je bent onze partner in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij 
cruciaal. Je kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan een 
afspraak maken met de directeur of met de klasleerkracht. We organiseren ook 2 keer 
per schooljaar oudercontacten. (zie ook engagementsverklaring)                                                              
Ook bij de leden van onze schoolraad kan je steeds terecht. 

Wanneer de leerkracht jou als ouders wenst te spreken, zal hiervoor contact met jou 
opgenomen worden vanuit de school. 

Contact Contactpersoon voor een afspraak is zorgcoördinator 
Charlotte Adriaenssen 0478/705008 

Wanneer de leerkracht jou als ouders wenst te spreken, zal 
hiervoor een nota in de agenda worden geschreven, 
telefonisch contact opgenomen worden of word je 
persoonlijk aangesproken. 

OUDERCONTACTEN van schooljaar 2020-2021                
-KS en LS : algemene infoavond in september                         
(2 sept 4de+5de+6de   / 3 sept 1ste+2de+3de  / 7 sept KS)       
-KS: 17 + 19 november 2020 en 16 + 18 maart 2021              
-LS: 01 + 03 december 2020 en 30 mmart + 1 april 2021                
-Laatste schooldag bij het afhalen van het eindrapport en de 
kleuterwerkjes in de kleuterschool 

*Sneeuwklassen: gaan in 2020-2021 niet door omwille van 
veiligheidsmaatregelen 
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Oudercomité De ouders van onze kinderen zijn in onze school 
vertegenwoordigd door het oudercomité.                          
Voorzitter: Dorien Veugen  0498745050                                              
Secretaris: Sofie Wellens                                                  
Penningmeester: Isabelle Missotten                                           
Overige leden: Katrien Serroyen, Stefan Van Elven, Kevin 
Deleux, Bram Verherstraeten, Dirk De Smedt, Nico 
Vandecraen, Winnie Croonenborghs, Isabelle Missotten, 
Dorien Vos 

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. 

Voorzitter : Gerda Huybrechts 0477/406397                     
Afgevaardigde ouders: Bieke Driezen, Liesbeth Van Bael 
Leerkrachten: Gerda Huybrechts, Hilde Mellebeek             
Lokale gemeenschap: nog te bepalen 

 

3.2 Met de leerlingen 

Leerlingenraad  Om te zorgen voor een vlotte communicatie en mee aan te 
sluiten bij democratie zetelt in onze school de 
leerlingenraad. Een verkiezingsprocedure verloopt via 
stembrieven in de klassen.                                                                                   
De leerlingenraad wordt na de verkiezingen samengesteld 
uit 2 vertegenwoordigers vanuit elke klas van de lagere 
school. Ze vergaderen 1x/maand.                                                                                    

Verantwoordelijke leerkracht: juf Miek 

 

3.3 Met externen 

Centrum voor 
Leerlingbegeleiding 
(CLB) 

Onze school werkt samen met het VCLB Kempen, 
vestiging Herentals                                                                                
Adres: Hellekensstraat 2, 2200 Herentals                         
Contact: 014/24 70 70 

-Contactpersoon : An Algoet                                                     
-Trajectteam : Elke Berings en Goele Beddegenoodts                                                                   
-Medisch team : Lobke Vanrooy 
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Voor je rechten en plichten bij het CLB bekijk de 
infobrochure onderwijsregelgeving punt 2. Je bent 
verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en 
bij problematische afwezigheden van het kind (zie ook 
engagementsverklaring tussen school en ouders). Het CLB 
kan bepaalde problemen of onregelmatigheden in het 
beleid van de school signaleren en de school op de hoogte 
brengen van bepaalde behoefte van leerlingen. Daarnaast 
biedt het CLB versterking aan de school bij problemen van 
individuele leerlingen of een groep leerlingen. Ook daar 
kan je je niet tegen verzeten. Je kan rechtstreeks beroep 
doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet. 

Via www.clbchat.be kan jij of je kind anoniem een vraag 
stellen of je verhaal vertellen aan een CLB-medewerker. Je 
vindt alle informatie en de openingsuren van de chat op 
hun website. 

Ondersteuningsnetwerk Onze school is aangesloten bij ondersteuningsnetwerk 
NOA – Fluxus en ondersteuningsnetwerk Kempen. 
 
Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke 
vragen over de ondersteuning van je kind kan je terecht 
bij volgend aanspreekpunt voor ouders:                                                      

à Ondersteuningsnetwerk FLUXUS!:                                     
0493 43 01 20                                            
Info@scholengroepfluxus.be                                                                  
Begonialaan 34, 2400 Mol 

à Ondersteuningsnetwerk Kempen:                                                           
Mieke Quirijnen -  0472 12 36 64   - 
info@ondersteuningsnetwerkkempen.be  

 
 

3.4 Nuttige adressen 

 

Lokaal Overlegplatform Laakdal                                                                    
Markt 19 – 2430 Vorst-Laakdal 
013/670110                                                                            

Klachtencommissie 
Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen 

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

Commissie inzake 
Leerlingenrechten 

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

Commissie Zorgvuldig 
Bestuur 

Vlaamse Overheid                                            
Agenstschap voor onderwijsdiensten – Agodi  
Afdeling Advies en Ondersteuning onderwijsPersoneel 
(AOP) commissie zorgvuldig bestuur 
Koning Albert II-laan 15 
1210 Brussel 
02/ 553 65 98 
zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be 
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         Deel II 
 

Pedagogisch project  
 
 

VBS ‘DE WIJNGAARD’                  
Veerledorp 39                                          
2431 Laakdal                                         
Tel./fax.: 014/84 13 96                             
Gsm: 0475/43 30 36        
directie@vbsdewijngaard.be  
www.vbsdewijngaard.be 
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WELKOM  IN  ONZE SCHOOL 
                              DE SCHOOL VOOR JOU 

 

 

 

Beste ouders 

Welkom aan iedereen. 
Wij zijn dankbaar voor het vertrouwen dat jullie in onze school stellen.  
 
Elk jaar werken wij samen om van de school één grote thuis te maken 
voor alle jongens en meisjes, ouders, vrijwilligers en leerkrachten. 
 
Jullie kunnen erop rekenen dat onze school kwaliteitsonderwijs aanbiedt 
in een open en warm schoolklimaat vanuit een christelijk geïnspireerde, 
eigentijdse opvoeding. 
 
We hopen dat jullie ons hierin steunen en nodigen jullie uit om onze 
doelstellingen en leefregels na te leven. Bij vragen en problemen staan 
we klaar om samen naar een oplossing te zoeken.  
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             Het pedagogisch(opvoedings-)project  

van VBS DE WIJNGAARD 
 

We verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het 
opvoedingsproject van onze school staan en deze mee dragen.                                             
Hieronder vinden jullie een beschrijving van de uitgangspunten van ons 
opvoedingsproject. 

è Voor verdere informatie kunnen jullie steeds terecht bij de schoolleider. 

 

1. Ons opvoedingsproject 
1.1. De uitgangspunten van onze christelijke identiteit. 

We willen als christelijk geïnspireerde school aan onze toevertrouwde 
kinderen, op een zorgzame en pedagogisch verantwoorde wijze 
kwaliteitsvol onderwijs geven. Hierbij vertrekken we van een 
pedagogische benadering waarbij de ontplooiing van HOOFD, HART en 
HANDEN centraal staat. Ons ervaringsgericht onderwijs prikkelt het kind om 
vanuit zijn belevingswereld én van binnenuit te leren.                                                   
In een kindvriendelijke schoolsfeer en via open communicatie leren de 
kinderen hoe ze op een creatieve manier en steunend op hun eigen 
verbeeldingskracht hun eigen leven in handen kunnen nemen. 

In deze samenleving willen wij als christelijke school duidelijk herkenbaar zijn. 
Wij bieden KWALITEITSGERICHT onderwijs aan vanuit een CHRISTELIJK 
perspectief. De inspiratiebron van ons opvoedingsproject is Jezus Christus en 
zijn Blijde Boodschap. We gaan ervan uit dat je ‘mens’ wordt in een 
verbondenheid met jezelf, met anderen en met de wereld. In die sfeer van 
VERBONDENHEID leren we onze kinderen hoe ze het spel van macht en 
onmacht kunnen doorbreken door steeds op zoek te gaan naar een 
evenwicht in zichzelf en in relatie met alles en iedereen. Zo groeit bij 

ieder kind de bewustwording 
dat iedereen zichzelf mag zijn, te 
midden van de anderen. En zo 
groeit het onderlinge respect 
en vertrouwen. 

 

Vanuit ons christelijk geïnspireerd mensbeeld geven we voorrang aan 
waarden als:                                                                                               
- het unieke van ieder kind,                                                                            
- de verantwoordelijkheid van ieder mens voor zijn denken, zijn voelen en 
zijn handelen,                                                                                              
- verbondenheid en solidariteit met anderen,                                                                                
- vertrouwen in dit leven                                                                                                                   
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- genieten van en dankbaar zijn voor wie we zijn en wat ons gegeven is,                                                     
- openheid, respect en zorg voor jezelf, iedere mens, alle levende wezens en 
de 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,… 

We bieden in onze school aan alle kinderen gevarieerde en zinvolle 
pastorale activiteiten aan. We nodigen alle kinderen uit op activiteiten die 
gericht zijn op:  

- ontmoeting van elkaar in verbondenheid;                                                                                     
- de verdieping in de Bijbelse Boodschap;                                                                                        
- de dienstbare en solidaire inzet voor anderen dichtbij en veraf;                                                 
- het vieren van belangrijke gebeurtenissen in het leven op school, in 
verbondenheid met alles en iedereen. 

In de godsdienstlessen, die door alle 
kinderen 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 bekwame vertellers te worden van het 
levensbeschouwelijke in hun eigen 
levensverhaal.  

We brengen kinderen thuis in de verhalen uit de eigen traditie en leren hen 
openstaan voor de verhalen en de levenservaringen van anderen. Het inzicht 
in de eigen traditie kan verdiept worden door de dialoog met andere 
levensvisies. Zonder de verankering in een traditie heeft de dialoog echter 
geen grond onder de voeten. Er bestaat geen levensbeschouwelijke benadering 
van de werkelijkheid los van een levensbeschouwelijke traditie.  

In onze school opteren we uitdrukkelijk voor de benadering van de 
levensbeschouwelijke dimensie vanuit de christelijke traditie. 

Ook de zinvragen die zich aandienen in de andere leergebieden komen daar 
uitdrukkelijk aan bod. 

1.2. Zorg voor een degelijk en samenhangend inhoudelijk aanbod. 

Naast de kennisoverdracht, het ontwikkelen van vaardigheden en 
inzichten, hechten we veel belang aan een ‘waardenvolle’ opvoeding 
waarbij de kinderen kunnen uitgroeien tot weerbare en harmonieuze 
mensen.  

De uniekheid van elk kind staat voorop. We dagen ieder kind uit om in zijn 
eigen kracht te leren staan en helpen het bij zijn veelzijdige ontwikkeling 
(lichamelijke, geestelijke, emotionele en spirituele ontplooiing).  

Doorheen ons aanbod brengen we onze kinderen in contact met alle 
componenten van de cultuur:                                                                                                                                 
* de wereld van taal en communicatie                                                                                          
* de wereld van het muzische                                                                                                             
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* 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 

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 onze 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 onze kinderen leren deel wordt van hun 
‘zijn’, van hun persoon.  

Het is niet voldoende dat onze 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 ze leren 
dat alles zin heeft en zin geeft.  

1.3. Een doeltreffende aanpak en een stimulerend opvoedingsklimaat. 

We zoeken naar de beste aanpak om het leren van onze kinderen te 
ondersteunen en te begeleiden. We nemen onze kinderen serieus. Kinderen 
staan positief tegenover het leven en de wereld. We willen aansluiten bij 
die positieve ingesteldheid. Leren is niet een vullen van vaten met alle 
mogelijke kennis. Onze 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. 

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. We blijven erin geloven dat ze 
ondanks hun grenzen, hun beperkingen, hun onmogelijkheden, toch kansen 
hebben en begeleid kunnen worden in hun groei. We blijven ze daarom 
uitdagen om hun grenzen te verleggen en om in alle hindernissen en 
worstelingen, die ze op hun leer- en leeftraject ervaren te zien als leerrijke 
levenslessen. 
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- de pedagogie van het geduld                                                                          
We proberen ons onderwijs en opvoeding af te stemmen op de mogelijkheden 
van onze kinderen en dat vraag veel geduld, vertrouwen en onvoorwaardelijke 
liefde. 

Van onze leerkrachten verwachten we dat ze:  

- op een constructieve manier naar ieder kind blijven kijken 
en er steeds voor kiezen om als warmhartige en eerlijke 
mensen met de kinderen het schoolpad te bewandelen                                                       
- model staan voor goed leren                                                                                                            
- strategische vragen stellen                                                                                                             
- aansluiten bij wat de kinderen reeds beheersen                                                                                 

- zinvolle contexten aanbieden                                                                                                            
- interactieprocessen begeleiden                                                                                                            
- peilen naar de vorderingen                                                                                                                   
- helpen en coachen. 

1.4. Werken aan de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg. 

We streven ernaar elk kind centraal te stellen. Ieder 
kind is ‘een beeld van God’.  

Wij omringen onze kinderen met brede zorg.  

Wij willen hen optillen en hen uitzicht geven op een 
veilige oever van welbevinden. Daardoor zijn de 
pedagogie van de hoop en van het geduld ESSENTIEEL! 

Onze brede zorg heeft twee dimensies. 

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

Ieder kind is anders, uniek en heeft eigen vragen, 
problemen en mag daarvoor aanspraak maken op de 
nodige zorg.                                                                                          
Wij worden uitgedaagd om ons 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 waarvan de 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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1.5. Onze school als gemeenschap en als organisatie. 

We willen werken aan de uitbouw van een ‘hechte’ schoolgemeenschap.                           
"Opvoedend-onderwijs" is inderdaad een te grote opdracht voor de 
leerkrachten en de schoolleider alleen.                                                                                                                   
Daarom willen wij met alle betrokkenen als gelijkwaardige partners actief 
samenwerken.                                                                                                                           
We erkennen onze partners in de opvoeding en het onderwijs van onze 
kinderen. We respecteren ieders verantwoordelijkheid.                                                                                            
We zorgen voor een goede organisatie. 

2. Organisatie van de school 

Onze school neemt de leerplannen en de vormingsplannen van het katholiek 
onderwijs als uitgangspunt. In een geest van openheid, samenwerking en 
overleg maakt het schoolteam werk van voortdurende KWALITEITSBEWAKING 
en KWALITEITS-VERBETERING.  Daarom blijft ons schoolteam in onze 
dynamische school  haar deskundigheid uitbreiden.  

In onze Vrije Basisschool werken, naast de leerkrachten, nog vele anderen mee 
aan de opvoeding, de administratie en het sociale schoolleven. En om het leven 
van al deze mensen aangenaam te maken zijn er goede regels en heerst er 
een sfeer van openheid en samenwerking. Respect, aanvaarding en een 
eerlijke communicatie zijn hiervoor basisvoorwaarden.  

Blijft er toch iets onduidelijk in de werking van de school, vraag dan 
inlichtingen aan de schoolleider of leerkrachten. 

3.  Ons globaal zorgbeleid/Leerlingbegeleiding 
Als school hebben we de opdracht om voor elke leerling in kwaliteitsvolle 
leerlingenbegeleiding te voorzien: 
3.1. De uitbouw van het zorgbeleid in onze school omvat de volgende drie 
domeinen die onderling samenhangen: 

a. De coaching van de klasjuf en de ondersteuning 
van de klaspraktijk. 

b. Het gericht begeleiden van kinderen die nood 
hebben aan specifieke ondersteuning. 

c. De coördinatie en de afstemming van initiatieven 
op schoolniveau. 

De ZORG op onze school is een opdracht van 
ons hele schoolteam. Binnen dat team voeren 
de zorgcoördinator en de zorgbegeleiders een 
aantal specifieke taken uit. Ze helpen het 
zorgbeleid op onze school richting geven. Dat 
zorgteam vormt een stevig vangnet om 
kinderen en leerkrachten tegemoet te komen in 
hun behoeften en noden. Het werkt 
stimulerend en daagt leerkrachten uit om zich 
te blijven professionaliseren.  
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De kern van ons zorgbeleid is en blijft de interactie tussen de leerling en de 
leerkracht. De klasleerkracht blijft de eerste verantwoordelijke voor de zorg van 
ieder individueel kind.  

Dankzij de extra zorguren groeit in onze school een zorgstructuur die ten goede 
komt aan alle betrokkenen. 

Boven in onze speelleerklas is er tijd, stilte en ruimte om een kind of een 
groepje kinderen extra te ondersteunen bij hun individuele menswording.   

Het werkgebied van het zorgteam strekt zich uit over alle klassen van de 
kleuter- en de lagere school. In het eerste en tweede leerjaar is de snelle 
inzetbaarheid van een extra leerkracht erg belangrijk om te voorkomen dat 
leerlingen met problemen een onoverbrugbare achterstand zouden opbouwen.   

Het zorgteam ondersteunt, samen met de schoolleider, ook de kinderen die het 
emotioneel moeilijk hebben.  

In de speelleerklas is een stille ruimte voorzien waar kinderen, via gerichte 
aandacht en hulpmiddelen de voeling met zichzelf opnieuw leren ervaren. 

Naast de persoonlijke ondersteuning van de zorgkinderen, zetten de 
zorgbegeleiders zich ook in bij diverse activiteiten zoals het introduceren van de 
pedagogische didactische taken, materialen, activiteiten,… 

De zorgcoördinator begeleidt de leerkrachten, kinderen en ouders bij het klas-
doorbrekend technisch en begrijpend lezen. 

Dit schooljaar heeft onze school recht op 17 aanvullende lestijden in het kader 
van het Socio-economische status (SES). 

DeSES(GOK)-leerkrachten helpen mee aan de verdere uitbouw, de verbetering 
en de vernieuwing van ons onderwijs. 

3.2. Multi Disciplinair Overleg (M.D.O.) 

Het Multi Disciplinair Overleg is een moment van overleg 
tussen verschillende partijen met een verschillende discipline 
of kennis.  Hierin zetelen meestal de volgende personen: de 
schoolleider, de CLB-consulente, de zorgbegeleiders en de 
klasleerkracht. 

Indien er bij een bepaald kind een leer- of 
gedragsmoeilijkheid opduikt, is het noodzakelijk om gezamenlijk een effectieve 
en efficiënte oplossing te zoeken . 

De betrokkenheid van de ouders bij dit overleg is evenzeer belangrijk. 
We streven er naar om rond de tafel gezamenlijke afspraken te maken 
in de poging  het groeiproces van het kind constructief te beïnvloeden.  
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3.3. Onze samenwerking met het CLB (Centrum voor 
LeerlingenBegeleiding) 

 

 

Vrij CLB Kempen begeleidt in het arrondissement 
Turnhout vrije, gemeentelijke en stedelijke 
scholen in het basisonderwijs en het secundair 
onderwijs,gewoon en buitengewoon onderwijs. 
We begeleiden ook centra voor deeltijds leren. 

Openingsuren 

Het centrum is elke werkdag open van 
9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 
uur. Elke donderdag tot 17.30 uur.  Je kunt 
met de onthaalmedewerker van jouw 
school ook (telefonisch) een afspraak 
maken voor andere gespreksuren. Je vindt 
hun naam terug op onze website, bij 
contactgegevens van de vestigingen. 

Het CLB sluit van 15 juli tot en met 15 
augustus en tijdens de kerst- en 
paasvakantie (met uitzondering van twee 
dagen in de kerst- en paasvakantie). 

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. 

Je kan bij het CLB ook terecht voor een 
anoniem chatgesprek (clbchat.be) 

Maandag ,dinsdag ,donderdag (17u-21u);  
woensdag 14u-21u) 

We zijn er voor leerlingen, ouders en school. We werken samen met de school, 
maar we behoren er niet toe. Je kind kan dus gerust los van de school bij ons 
aankloppen. Je kunt alleen naar het CLB stappen dat samenwerkt met de 
school waar je kind ingeschreven is. 

Waarvoor kan je bij ons terecht?  
Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) bieden gratis informatie, hulp en 
begeleiding voor leerlingen, ouders en scholen.  

Je kunt bij je CLB terecht met heel wat vragen.  

Je kunt naar het CLB... 

• als je kind ergens mee zit of zich 
niet goed in zijn vel voelt; 

• als je kind moeite heeft met leren; 
• voor studie- en beroepskeuzehulp; 
• als er vragen zijn over je kind 

zijn/haar gezondheid, lichaam... ; 
• als je kind vragen heeft rond seks, 

vriendschap en verliefdheid; 
• met vragen rond inentingen. 

Je kind moet naar het CLB... 

• op medisch onderzoek; 
• als het te vaak afwezig is op school 

(leerplicht); 
• voor een overstap naar het 

buitengewoon onderwijs; 
• om vroeger of net later aan de 

lagere school te beginnen; 
• bij een niet zo voor de hand 

liggende instap in het eerste 
leerjaar van het secundair 
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onderwijs.  
• De maatregelen die het CLB instelt 

ter preventie van besmettelijke 
ziekten zijn ook verplicht. 

De school vraagt het CLB erbij van zodra ze vaststelt dat een leerling 
uitbreiding van zorg nodig heeft.  De school en het CLB zullen dan ook altijd de 
ouders en de leerling zelf erbij betrekken. 

Voor een CLB-tussenkomst is er een uitdrukkelijke toestemming nodig van de ouders 
als je kind jonger is dan 12 jaar. 
De leerlingen ouder dan 12 jaar kunnen dit zelf beslissen. 

Op onderzoek: het medisch consult in het schooljaar 2019-2020 

Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek 
bij de CLB-arts en verpleegkundige. Die onderzoeken 
zijn verplicht. In het gewoon onderwijs is dat in vaste 
leerjaren, in het buitengewoon onderwijs op dezelfde 
leeftijden.  Dit schooljaar worden de leerlingen 2de 
kleuterklas enkel onderzocht op uitdrukkelijke vraag 
van de ouders. 

 

Tijdens het onderzoek mag je kind aan de 
verpleegkundige en de dokter altijd vragen stellen. Je 

kunt ook met de dokter een afspraak maken op een later tijdstip. De 
onderzoeken kunnen ook door een andere arts uitgevoerd worden maar daar 
zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Die vraag je best aan je CLB.  

 

Inentingen     Welke inentingen kan je 
krijgen? 

Het CLB biedt gratis 
inentingen aan. Daarbij 
volgen we het 
‘vaccinatieprogramma’ 
dat door de overheid is 
aanbevolen.  

Om ze te krijgen kunnen 
de ouders toestemming 
geven. Als de arts inschat 
dat de leerling bekwaam 
is kan die ook zelf 
toestemming geven. 

1ste lagere 
school 

6-7 
jaar 

Polio (Kinderverlamming), Difterie 
(Kroep),  

Tetanus (Klem), Kinkhoest 

5de lagere 
school 

10-11 
jaar 

Mazelen, Bof (Dikoor), Rubella 
(Rode hond) 

1ste 
secundair 

12-13 
jaar 

Baarmoederhalskanker 2x  

3de 
secundair 

14-15 
jaar 

Difterie, Tetanus, Kinkhoest 

CLB-dossier 
Als je kind bij ons voor begeleiding komt, dan maken we een dossier. Daarin 
komt alles wat met jouw kind en de begeleiding te maken heeft. We houden 
ons uiteraard aan enkele regels: 

• 1ste 
kleuterklas 

3-4 
jaar 

• 1ste lagere 
school 

6-7 
jaar 

• 4de lagere 
school 

9-10 
jaar 

• 6de lagere 
school 

11-12 
jaar 
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• Wij wisselen op contactmomenten enkel die gegevens uit die nodig zijn 
voor de begeleiding op school. 

• In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.  
• We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid.  
• We houden ons aan het beroepsgeheim, de privacywetgeving en het 

‘decreet rechtspositie minderjarigen’.  
 

Het dossier inkijken?  

Vanaf 12 jaar mag je kind dat meestal, maar hierop bestaan enkele 
uitzonderingen. Ouders of voogd mogen het dossier dan enkel inkijken met de  
toestemming van de leerling. Als jouw kind jonger dan 12 jaar is, dan mag je 
als ouders of voogd het dossier inkijken. Dat geldt niet altijd en ook niet voor 
het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts.  

Je kunt een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Inkijken 
gebeurt altijd samen met een gesprek om uitleg te geven. Die kopie is 
vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp.  

Gegevens over jezelf mag je laten verbeteren en aanvullen. Je kunt ook vragen 
om sommige gegevens niet in het dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel 
een ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we 
verplicht verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken.  

Naar een andere school 
Als je kind naar een andere school gaat, dan gaat het dossier naar het CLB 
waar die school mee samenwerkt. Je kunt je daartegen verzetten maar 
sommige gegevens geven we verplicht door. Dit kan je niet weigeren: 
identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medisch onderzoek 
en de opvolging hiervan.  Een gemotiveerd verslag of een verslag dat toegang 
geeft tot het buitengewoon onderwijs, moet ook worden overgedragen – als er 
zo’n verslag bestaat. 

Als je niet wil dat het hele dossier naar het nieuwe CLB gaat dan moet je dat 
binnen de 10 dagen na je inschrijving in de andere school schriftelijk laten 
weten aan je (oude) CLB. Dat moet zo snel omdat je dossier anders 
automatisch verhuist met je inschrijving.  

En later? 
We houden het dossier van je kind minstens 10 jaar bij op het CLB, te tellen 
vanaf het laatste medisch consult. Daarna wordt het vernietigd. 

Een klacht? 
Heb je een klacht, dan luisteren we daar graag naar. Elk CLB heeft 
een vaste werkwijze om klachten te behandelen. Dat garandeert dat 
elke klacht de nodige aandacht krijgt en met zorg behandeld wordt. 
De procedure kan je vragen aan je CLB-medewerker of de directeur 
van je CLB. 

Zetel: 
Hellekensstraat 2a 
2200 Herentals 
tel 014 25 41 90 
fax 014 25 41 99 
secretariaat@clb-kempen.be 

Stationsstraat 160 2440 Geel  tel 014 58 85 34 geel@clb-kempen.be 
Hellekensstraat 2 2200 Herentals tel 014 24 70 70 herentals@clb-kempen.be 
Gravin Elisabethlaan 2 2320 Hoogstraten  tel 03 314 39 70   hoogstraten@clb-kempen.be  
E. Van Hoofstraat 8 2400 Mol  tel 014 33 76 20  mol@clb-kempen.be 
Rubensstraat 170 2300 Turnhout  tel 014 41 64 39 turnhout@clb-kempen.be  
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Het CLB heeft op regelmatige tijdstippen overleg in de school.                                                   
Op vraag van leerkrachten, schoolleiders en zorgcoördinator worden problemen 
van de leerlingen besproken in functie van het welbevinden van het kind.                                                                
Onze school heeft met het CLB een contract afgesloten waarin beschreven staat 
hoe en waarvoor men samenwerkt. 

Als school hebben wij binnen het VCLB-Kempen één contactpersoon (An 
Algoet) die elke vraag onthaalt.  

Afhankelijk van de hulpvraag zal de contactpersoon die vraag zelf verder 
opnemen, doorverwijzen naar andere diensten of de vraag doorgeven aan het 
trajectteam van het CLB. 

Het trajectteam (Elke Berings en Goele Beddegenoodts) bestaat uit 
artsen, maatschappelijk werkers, psychologen, pedagogen en 
verpleegkundigen. Zij gaan aan de slag met alle vragen die het onthaalteam 
hen doorgeeft. Zo kunnen zij bv. voorstellen om een aantal 
begeleidingsgesprekken te doen of om, via een handelingsgericht diagnostisch 
traject  een duidelijker beeld te krijgen van wat er aan de hand is.  

Het medisch team(Lobke Vanrooy) bestaat uit artsen en paramedisch 
werkers. Zij nemen de medische onderzoeken, vaccinaties en vragen rond 
besmettelijke ziekten op. Er zal voor elke school een administratief 
verantwoordelijke aangesteld worden die u kan contacteren als er daar vragen 
over zijn.  

Ons CLB heeft ook nog een infoteam dat verantwoordelijk is voor de 
collectieve informatieverstrekking over het onderwijslandschap en de 
aansluiting op de arbeidsmarkt. Zij organiseren oa.de klassikale infomomenten 
en ouderavonden. 

Wat zijn de voordelen voor ouders en leerlingen?  

• De contactpersoon blijft heel gemakkelijk bereikbaar op school en op het 
CLB.  

• CLB-medewerkers van verschillende disciplines blijven samenwerken om 
een hulpvraag zo goed mogelijk te beantwoorden.  

• De expertise van de trajectmedewerker wordt ingezet voor die 
hulpvragen die daarmee matchen. 

• Dezelfde trajectmedewerker kan over verschillende jaren heen een 
traject lopen met een leerling (in sommige gevallen ook bij overgang van 
basis naar secundair onderwijs).  

Ook ouders en leden van het schoolteam zijn welkom met hun vragen. Ze zijn 
immers de eerste verantwoordelijken voor de opvoeding en vorming van het kind. 

 

Preventieve begeleiding: 

Het CLB pakt niet alleen problemen aan op vraag van, ze probeert ze ook te voor-
komen. Problemen als pesten op school, ongewenste zwangerschap, druggebruik kan 
men verminderen of voorkomen met gerichte acties op onze school. Op vraag van onze 
school ondersteunt het CLB die acties. 
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Verplichte begeleiding: 

Voor een CLB-tussenkomst is een uitdrukkelijke toestemming 
nodig van de ouders als de leerling jonger is dan 12 of van de 
leerling zelf als hij ouder is dan 12 jaar. Er zijn wel drie 
uitzonderingen, waarin de begeleiding door het CLB verplicht 
is. Het gaat om de medische onderzoeken (1ste 
kleuterklas, 1ste, 5de en 6de leerjaar basisonderwijs), 
maatregelen bij besmettelijke ziekten en tussenkomsten 
bij spijbelgedrag of andere problemen bij  het voldoen 

aan de leerplicht.  

In die gevallen kunnen ouders of leerlingen de begeleiding niet weigeren. Er is wel 
verzet mogelijk tegen het onderzoek door een bepaalde arts of door het centrum 
waarmee onze school een overeenkomst heeft afgesloten. 

Het onderzoek zelf moet echter wel gebeuren. In geval van verzet tegen de CLB-arts of 
het CLB waarmee onze school samenwerkt, moeten de ouders of leerlingen (op eigen 
kosten) het onderzoek laten uitvoeren door een andere daartoe erkende arts of een 
ander CLB naar keuze. Voor meer informatie over die procedure neemt men contact op 
met de directeur van het CLB.                                                                                              
Het CLB werkt discreet en in een sfeer van vertrouwen ten dienste van leerlingen en 
ouders. De medewerkers hanteren het beroepsgeheim. De dienstverlening is GRATIS. 

Het multidisciplinair dossier van uw kind 

Het CLB houdt alle gegevens die over uw kind aanwezig zijn bij in een dossier. U mag 
inzage vragen van dat dossier. Daarvoor maakt u een afspraak met de contactpersoon 
van het CLB, die samen met u overloopt welke stappen zijn gezet in het dossier en hoe 
die informatie is genoteerd. 

Als uw kind van school verandert, zorgt het CLB ervoor dat het 
dossier de leerling volgt, zodat er geen kostbare gegevens verloren 
gaan. De gegevens over vaccinatie, medische onderzoeken en 
begeleiding in verband met afwezigheden bezorgt het CLB altijd en 
automatisch aan het volgend CLB. 

Als u liever heeft dat het dossier bij het vorige CLB blijft, krijgt u 10 dagen de tijd om 
verzet aan te tekenen tegen verzending van het begeleidingsdossier.  

Dit moet schriftelijk gebeuren naar de algemene directeur van VCLB-Kempen, Korte 
Begijnenstraat 18, 2300 Turnhout.  

Als u verzet aantekent dan gaan alleen de stukken die met de verplichte begeleiding te 
maken hebben naar het volgende CLB, de andere stukken niet. Ook hier geldt dat 
kinderen vanaf 12 jaar daar zelf de toelating voor geven. 
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4. Leerlingenevaluatie 

Zorgen voor kwaliteitsvol onderwijs is de kernopdracht van elke school. 
Kwaliteitszorg is onderdeel van het werk, sterker: kwaliteitszorg is het werk op zich. 

Om kwaliteit te bekomen en te blijven behouden is evaluatie dan ook essentieel. 

In de eerste plaats willen we ‘ het positieve’ zien in elk kind en de talenten van 
elke individu ontdekken. 

Evalueren doen we om ervan te leren. Wanneer er moeilijkheden bij een kind 
worden vastgesteld, ( leerinhouden, sociaal-emotioneel,…) brengen we tijdens een 
gesprek in kaart wat er minder goed gaat. We bespreken welke acties reeds 
ondernomen zijn en welke initiatieven we nog kunnen nemen om zo een positief 
resultaat te verkrijgen. 

Bij het evalueren vinden wij het proces dat het kind doormaakt of doorgemaakt heeft, 
het belangrijkst. We kijken naar de leerwinst en de groei in de individuele 
ontwikkeling en niet naar het kunnen of het resultaat alleen.  

In de kleuterschool is er een kleutervolgsysteem. Dit verschilt van dat van de lagere 
school, omdat het zich in de eerste plaats richt op het ontwikkelingsproces in het 
kind. We richten ons op de mate waarin kleuters zich welbevinden, betrokken bezig zijn 
en op de groei van hun competenties. 

In de lagere school is er een leerlingvolgsysteem  en wordt er een digitaal rapport 
gehanteerd. Dit is steeds een evaluatie van een periode. 

Gedurende het hele schooljaar evalueren we kennis, vaardigheden en attitudes. 

Toetsen worden altijd zo snel mogelijk ter inzage mee naar huis gegeven. Zo heeft 
iedereen (kind, ouder, leerkracht) de mogelijkheid om vlug zicht te hebben op het 
ontwikkelingsproces. 

We trachten ook de kinderen te laten groeien in zelfevaluatie, zo krijgen ze meer 
duidelijkheid over hun eigen groei- en leerproces. 

In onze lagere school is er een puntenrapport (harde evaluatie) voor de ‘leervakken’ 
en een verbale rapportering (zachte evaluatie)  van de leer-en leefhouding van elk 
kind en voor de muzische talenten van elk kind. Deze evaluatiewijze evalueert  
verschillende aspecten die moeilijk weer te geven zijn met een ‘score’. Deze ‘ score’ 
wordt aangeduid met sterretjes. 

Punten meten in zekere zin in hoeverre een kind de leerstof heeft geleerd of een taak 
heeft leren uitvoeren. De waarde van de punten moet door de school en de ouders 
correct geïnterpreteerd en gerelativeerd worden. Punten meten immers niet de 
inspanningen die een kind moet leveren. Zij meten ook niet de betrokkenheid en het 
welbevinden van het kind. De leerkrachten schrijven daarom bij elk gegeven punt een 
duidelijke uitleg (zachte evaluatie). 

We moeten de kinderen motiveren en stimuleren in hun eigen ontwikkeling en 
talenten , zodat op het einde van de basisschool, door de meeste leerlingen, de 
eindtermen worden bereikt en de kinderen kunnen uitgroeien tot weerbare en 
harmonieuze men 
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            Algemeen PEDAGOGISCH PROJECT 
van de KOBA-scholen 

 
Het schoolbestuur KOBA Zuiderkempen vzw, Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen 
regio Zuiderkempen, wil het familiegevoel tussen alle KOBA-scholen stimuleren en 
tezelfdertijd de autonomie en de eigenheid van elke school waarderen en respecteren. 
Het Referentiekader voor een opvoedingsproject biedt alle KOBA-scholen inspiratie op 
het vlak van spiritualiteit en een eigentijdse beleving van de grondwaarden van het 
christendom.  

We vertrekken vanuit vier pijlers: gemeenschap vormen – zorg dragen – verkondigen – 
vieren  

Gemeenschap vormen 

We ontmoeten elkaar als tochtgenoten in verbondenheid. 

Zorg dragen 

We stellen ons dienstbaar op met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren. 

Verkondigen  

We getuigen levensecht geïnspireerd door het woord van God, in openheid voor 
diversiteit. 

Vieren 

In onze katholieke dialoogscholen is ruimschoots plaats voor schoolvieringen: een 
brede waaier van verdiepende en bezinnende activiteiten om betekenisvolle momenten 
samen te beleven. 

Hieronder kan je klikken op de link. Zo kan u het Referentiekader van de KOBA-scholen 
doorlezen: http://www.kobavzw.be/info/opvoedingsproject.aspx 

Het pedagogisch project van onze scholen is ingebed in het project van de katholieke 
dialoogschool. Op onze scholen verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke 
levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Als katholieke dialoogscholen 
verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en vorming die de 
school hun kinderen verstrekt. Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt in voor 
iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders van de school verwachten dat ze 
hen zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken. Ouders verwachten dat de 
school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die 
ze hen zelf willen geven. Ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan dat 
ze vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte 
geven aan het project van de katholieke dialoogschool. 

De volledige tekst van de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs vind je 
op de website www.katholiekonderwijsvlaanderen.be  
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Beide documenten, zowel het ‘Referentiekader van onze KOBA-scholen’ als de 
‘Opdrachten voor het Katholiek Basisonderwijs in Vlaanderen’ inspireren onze 
scholen bij de uitwerking van hun schooleigen opvoedingsproject. Op deze 
wijze bieden zij een thuis waar elk kind kan openbloeien tot een volwaardig en 
gelukkig mens. Zij willen ook een veilige vertrekhaven zijn voor weerbare 
zesdeklassers op weg naar de toekomst.  


