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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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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                                

juf.charlotte.adriaenssen@vbsdewijngaard.be 

Leerkrachtenteam 0KK     : juf juf Lotte en kinderverzorgster     

1KK     : juf Gerda, kinderverzorgsters en zorglk 

2KK A  : juf Sanne 

2KK B  : juf Jolien en juf Emelie 

3KK A  : juf Magda en juf Dorien 

 

1ste leerjaar A : juf Hilde M en juf Jolien 

1ste leerjaar B : meester Steven 

2de leerjaar B  : juf Brigitte 

3de leerjaar A  : juf Annik, juf Marte 

3de leerjaar B  : juf Jolien, juf Charlotte  

4de leerjaar     : juf Hilde H en juf Kelly 

5de leerjaar     : juf Marleen en juf Kelly 

6de leerjaar A  : juf Leen en juf Miek 

6de leerjaar B  : juf Claire 

 

Bewegingsopvoeding: meester Pieter en meester Jeroen 

ICT’er: Kevin  

Zorgcoördinator: juf Charlotte 

Zorgteam: juf Charlotte, juf Miek, juf Hilde M, juf Greet, 

juf Sanne en juf Gisella 

Zorgleerkrachten: juf Emelie, juf Dorien, juf Greet, juf 

Miek en juf Charlotte 

 

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, 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. 

Alle kinderen worden afgezet aan de schoolpoort en gaan 

zelfstandig naar de speelplaats/klas. De juf van de 2,5-

jarigen zal, in de mate van het mogelijke, ‘s morgens aan 

de poort van de kleuterspeelplaats staan.  

’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 (3j en 4jA) dat opgedaan 

wordt door een leerkracht. De kleuters van de 2,5- en 4-

jarige B mogen naar de klas komen via de poort van de 

kleuterspeelplaats. 

We vragen aan alle ouders om de lagereschoolkinderen te 

stimuleren om, vanaf het zebrapad, zelfstandig naar school 

te komen. 
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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 indien ze de 

leerkrachten nog willen spreken. 

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 tot aan de hoofdpoort (waarvan de 

ouders aan de poort staan) 

*rij 3: onder begeleiding gaan de voetgangers en fietsers 

naast hun fiets mee naar de oversteekplaats vooraan de 

school (Veerledorp) 

*rij 4: onder begeleiding gaan de kinderen die naar                             

’t Kakelnestje moeten mee met de begeleiders van                             

’t Kakelnestje, deze kinderen verzamelen onder het kleine 

afdakje 

*rij 5 (kleuterspeelplaats): -de ouders van de 2,5- en 4 

jarigen B mogen hun kleuter aan de klasdeur ophalen. 

-onder begeleiding gaan de overige 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. 

We verkopen in de school geen drank, kinderen brengen 

zelf een drinkbus mee van thuis met een gezond drankje. 

Deze kan ten alle tijden gevuld worden met water in de 

school. 

Soep wordt in de wintermaanden aangeboden voor €0.70  

Soepjetons per 10 of een veelvoud van 10 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, Fernand Veeckmans en 

Luka Lambreghts 

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 01/11/2021 t/m zo 07/11/2021 

Kerstvakantie: ma 24/12/2021 t/m zo 09/01/2022 

Krokusvakantie: ma 28/02/02022 t/m zo 06/03/2022 

Paasvakantie: ma 04/04/2022 t/m ma 18/04/2022 

Zomervakantie: vrij 01/07/2022 t/m woe 31/08/2022 

-maandag 27 september 2021 

-donderdag 11 november 2021 
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Pedagogische 

studiedagen 

-woensdag 2 februari 2022 

-woensdag 25 + donderdag 26 +vrijdag 27 mei 2022 

-maandag 6 juni 2022 

 

-maandag 18 oktober 2021 

-woensdag 16 februari 2022 

-woensdag 16 maart 2022 

-woensdag 15 juni 2022 

 

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: 26 oktober 2021                                                                                     

2de rapport: 26 november 2021                                      

3de rapport: 25 maart 2022                                                                             

4de rapport: 30 juni 2022                                                                                

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)     

→probeermomenten steeds van 8.40 tot 10.20 

Di  01/09/2021  → kijkdag 26/08/2021 (14.00-16.00)            

Ma 08/11/2021  → probeermoment woensdag  20/10/2021   

Ma 10/01/2022  → probeermoment woensdag  15/12/2021                    

Ma 01/02/2022  → probeermoment woensdag  26/01/2022                     

Ma 07/03/2022  → probeermoment woensdag  23/02/2022                  

Ma 19/04/2022  → probeermoment woensdag  30/03/2022  

Ma 30/05/2022  → probeermoment woensdag  18/05/2022                  

Di  01/09/2022  → probeermoment woensdag  08/06/2022  

 

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 donderdag 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 2021-2022 bepaalt 

onze school geen maximumcapaciteit daar er voldoende 

plaats is. Deze capaciteit geldt enkel voor het schooljaar 

2021-2022 en worden jaarlijks aangepast aan de concrete 

situatie. De capaciteit voor schooljaar 2022-2023 wordt 

bepaald in februari 2022. 

 

 

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 2021-2021                

-KS en LS : algemene infoavond in september                         

(2 sept 4de+5de+6de   / 6 sept 1ste+2de+3de  / 7 sept KS)       

-KS: 23 + 25 nov. 2021 en 23 + 24 maart 2022              -

LS: 30 nov. + 02 dec. 2021 en 29 + 31 maart 2021                

-Laatste schooldag bij het afhalen van het eindrapport en de 

kleuterwerkjes in de kleuterschool 

*Sneeuwklassen: Bad Hofgastein 11 tot 18 januari 2022 
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Oudercomité De ouders van onze kinderen zijn in onze school 

vertegenwoordigd door het oudercomité.                          

Voorzitter: Dorien Vuegen  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, Nathalie Spruyt, Jelle De Roovere, Jill 

Verschueren, Katleen Weckx 

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: Dorien Vuegen, Sofie Wellens 

Leerkrachten: Gerda Huybrechts, Hilde Mellebeek             

Lokale gemeenschap: geen kandidaat 

 

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:                                                      

→ Ondersteuningsnetwerk FLUXUS!:                                     

0493 43 01 20                                            

Info@scholengroepfluxus.be                                                                  

Begonialaan 34, 2400 Mol 

→ 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. 

➔ 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. 

mailto:directie@vbsdewijngaard.be


SWP Communicatie en samenwerking/schoolreglement 

VBS DE WIJNGAARD  -  Veerledorp 39   -   2431 Veerle-Laakdal 

                014/84 13 96   -   directie@vbsdewijngaard.be   -   www.vbsdewijngaard.be  

24 

- 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. 

➔ 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 18 aanvullende lestijden in het kader 
van het Socio-economische status (SES). 

De SES(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. Je kunt met de onthaalmedewerker 

van jouw school ook (telefonisch of per 
mail) 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 ,woensdag en donderdag  (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 

onderwijs.  
• De maatregelen die het CLB instelt 
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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 2021-2022 

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.  Op vraag van de ouders kunnen 

onderzoeken steeds gevraagd worden. 

 

 

 

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 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 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 o.a. de 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.  
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1.  Engagementsverklaring (tussen school en ouders) 

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 je volle steun. 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. 

OUDERCONTACTEN 

Onze school kiest voor een intense samenwerking met jullie als ouders; 

Als ouder ben je samen met onze school partner 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 je kind en met de manier van werken. 

We willen je op geregelde tijden informeren over de evolutie van je kind. Dat doen we 

schriftelijk via 4 keer op een schooljaar een rapport met jullie kind mee te geven.  

We organiseren ook regelmatig individuele oudercontacten. Bij het begin van elk 

schooljaar laten we je weten op welke data die doorgaan. Wie niet op het oudercontact 

aanwezig kan zijn, kan een gesprek aanvragen op een ander moment. 

We engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien je 

niet op de geplande oudercontacten kan aanwezig zijn. 

Als je je zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak dan kan je op elk 

moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van je kind. Dat doe je 

mondeling, telefonisch of via de agenda van je kind. 

We verwachten dat je met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. je kind. 

We verwachten dat je je als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken 

rond de opvoeding van je kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact.  

We engageren ons om met je in gesprek te gaan over je zorgen en vragen t.a.v. de 

evolutie van je kind. 

Aanwezig zijn op school en op tijd komen. 

We vinden de aanwezigheid van je kind op school belangrijk. We verwachten dat je kind 

regelmatig en op tijd naar school komt. De voldoende aanwezigheid van je kind op school 

draagt bij tot een succesvolle schoolloopbaan van je kind.                                                                              

We verwittigen jou als de afwezigheid van je kind niet gewettigd is. Indien nodig nemen 

we begeleidende maatregelen. De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen 

voor het verkrijgen en behouden van de kleuter- en/of schooltoeslag, voor de toelating 

tot het lager onderwijs en voor het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs. 

Daartoe moeten we de afwezigheden van je kind doorgeven aan het departement 

onderwijs en aan het CLB. 
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We vragen je als ouder te engageren je kind op tijd naar school te brengen en dit zowel 

in het kleuteronderwijs als in het lager onderwijs.  

De school begint dagelijks  om 8.40 en eindigt  om 15.20, woensdag om 12.15.   

Kinderen die te laat toekomen melden zich aan bij het secretariaat of de directie. We 

verwachten dat je ons voor 9.00  verwittigt bij afwezigheid van je kind. 

Het CLB waarmee we samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische 

afwezigheden. De begeleiding is verplicht. Als je niet ingaat op die begeleiding, melde we 

dit aan de overheid. 

Wij zullen op de volgende wijze samenwerken met jou en met het CLB : in eerste 

instantie volgt de leerkracht, zorgcoördinator en de directeur dit op en zal telefonisch 

contact met u opnemen. Indien dit geen resultaat heeft, nemen zij contact op met de 

maatschappelijk assistente van het CLB die dit verder zal opvolgen. 

In de specifiek schoolinformatie vind je op welke wijze we samenwerken met jou en met 

het CLB. 

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

geschikte aanpak zoeken. 

Individuele leerlingenbegeleiding. 

Onze school voert een beleid op leerlingenbegeleiding (zie punt 16). Dit houdt onder 

meer in dat we gericht de evolutie van je 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 

individuele zorg.  

Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kan je dit melden aan de directie. We 

gaan dan samen met jou na welke aanpassingen nodig zijn. We kunnen ook zelf 

aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. 

Ook dan gaan we steeds eerst in overleg met jou. Welke maatregelen aan de orde zijn, 

zal afhangen van wat je kind nodig heeft en wat wij als school kunnen organiseren. Als 

school zijn we verplicht om redelijke aanpassingen te voorzien als jouw kind daar nood 

aan heeft. Het is niet mogelijk om hier als ouder verzet tegen aan te tekenen. 

We zullen in overleg met jou als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van je 

kind georganiseerd zal worden. Daarbij zullen we aangeven wat je van de school kan 

verwachten en wat wij van jou als ouder verwachten. 

We verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen 

maken opvolgt en naleeft. 

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal. 

Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands en niet alle kinderen starten hun 

schoolloopbaan met dezelfde taalvaardigheid Nederlands. 

Onze school voert een talenbeleid. Wij engageren er ons toe kinderen te ondersteunen 

bij het leren van en het leren in het Nederlands. Van jou als ouder verwachten we dat je 

positief staat tegenover de onderwijstaal en tegenover de initiatieven die we als school 

nemen om de taalontwikkeling van onze leerlingen te ondersteunen (taaltraject/taalbad 

voor kinderen die de onderwijstaal onvoldoende beheersen).  
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We vragen ook om kinderen in de vrije tijd te stimuleren bij het leren van het 

Nederlands. Vraag ons gerust naar informatie over plaatselijke initiatieven die je 

engagement daarbij kunnen helpen ondersteunen. 

 

 

Dit kan onder meer 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, …  

- Bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen dat er  

een tolk is.  

- 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. 

 

2.  Inschrijvingen en toelatingen van leerlingen 
(zie   infobrochure onderwijsregelgeving punt 3) 

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

website en schoolbrochure. 

Je kind is pas ingeschreven in onze school als je schriftelijk instemt met het pedagogisch 

project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft je kind bij ons 

ingeschreven.  

De inschrijving van je kind kan enkel stoppen in de gevallen die wettelijk zijn opgesomd. 

De inschrijving van je kind eindigt wanneer je beslist om je kind van school te 

veranderen of wanneer je kind bij wijze van tuchtmaatregel definitief werd uitgesloten.  

Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor je kind 

wijzigt, kan het zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel 

een verslag nodig is dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, ofwel een 

bestaand verslag gewijzigd moet worden. In dat geval organiseert de school een overleg 

met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag 

werd afgeleverd of gewijzigd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders 
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studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om 

de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden. 

Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we opnieuw jouw schriftelijk akkoord 

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

kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar. 

Aangezien in onze school de capaciteit van het kleuteronderwijs niet groter is dan die van 

het lager onderwijs, is een nieuwe inschrijving van je kind niet nodig bij de overgang 

naar het eerste leerjaar.  

• Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool, dan hoeft het zich niet opnieuw in te 

schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar in. 

Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs 

Je kind kan pas instappen in het lager onderwijs als het aan de wettelijke 

toelatingsvoorwaarden voldoet. In de infobrochure onderwijsregelgeving kom je onder 

punt 3.1.2 meer te weten over die voorwaarden. 

Screening niveau onderwijstaal 

Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt 

een taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de 

screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke 

noden van het kind. Deze taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij 

krijgen sowieso een aangepast taaltraject. 

3.  Ouderlijk gezag 

3.1 Zorg en aandacht voor het kind 

Als school bieden we een luisterend oor aan voor al onze leerlingen. Ook voor kinderen 

die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en 

extra aandacht bieden. 

3.2     Neutrale houding tegenover 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 uitspraak 

van de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is 

er wel een vonnis of arrest, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de 

rechter. 

3.3 Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders 

Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken 

over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind 

worden genomen. 

• Afspraken i.v.m. de agenda, brieven, rapporten, … 

• Afspraken in verband met oudercontact. 

• Beide ouders krijgen dezelfde informatie via ons onlineplatform GIMME 
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3.4 Co-schoolschap 

Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, 

kan je kind tijdens het schooljaar niet op twee plaatsen school lopen. De school moet de 

inschrijving van een leerling weigeren als de ouders hun kind tijdens het schooljaar 

afwisselend in verschillende scholen in- en uitschrijven. 

4. Organisatie van de leerlingengroepen 

binnen hetzelfde onderwijsniveau 

4.1 Overgang binnen hetzelfde onderwijsniveau 

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

begeleidt, of je kind kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Vindt de 

school het nodig dat je kind een jaar overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat 

dit voor je kind de beste oplossing is. De genomen beslissing wordt ten aanzien van jou 

als ouder schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke 

bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn. De 

school neemt deze beslissing dus in het belang van je kind. 

Het is de school die beslist in welke leerlingengroep je kind, die in de loop van zijn 

schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. 

Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde 

instroom (bv. in de kleuterschool na een instapdatum). 

4.2 Overgang tussen onderwijsniveaus 

Bij de overgang tussen onderwijsniveaus (bv. Van kleuter naar lager onderwijs) heb jij 

als ouder beslissingsrecht of jouw kind de overgang al dan niet maakt, als voldaan is aan 

de toelatingsvoorwaarden. 

 

5.  Afwezigheden                                                                 
(zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 4) 

Voor leerlingen in het lager onderwijs (ook 5-jarigen die vervroegd zijn ingestapt) en 

voor 6- en 7-jarigen in het kleuteronderwijs is de leerplicht voltijds. Zij zijn altijd 

aanwezig, behalve bij een wettige afwezigheid. Voor 5-jarigen in het kleuteronderwijs 

geldt een leerplicht van minstens 290 halve dagen aanwezigheid. Dit punt is van 

toepassing op leerplichtige leerlingen. Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs 

kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze niet steeds op school moeten zijn.  Z zijn 

niet onderworpen aan de leerplicht.     

De directeur kan beslissen of een afwezigheid van een 5-jarige kleuter als aanvaardbaar 

beschouwd wordt. Als de afwezigheid volgens de directeur aanvaardbaar is, dan telt die 

mee voor het bereiken van de 290 halve dagen aanwezigheid. 

Het is belangrijk dat kleuters(leerplicht of niet) regelmatig naar school komen. Het is in 

het belang van je kind om het elke dag naar school te sturen. Kinderen die lessen en 

activiteiten missen, lopen meer risico op achterstand. Zij worden ook minder goed 

opgenomen in de leerlingengroep. 

De afwezigheidsgegevens van je kind worden doorgegeven aan de overheid. Kleuters die 

onvoldoende dagen naar school komen, kunnen hun kleuter- en/of schooltoeslag 
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verliezen en ook de toegang tot het lager onderwijs is afhankelijk van het aantal dagen 

dat je kind kleuteronderwijs volgde. 

We verwachten dan ook dat je de afwezigheid van je kleuter onmiddellijk aan ons meldt, 

liefst voor 9 uur. Ook als je eens door omstandigheden je kind niet op tijd kan afzetten, 

laat je dit zo snel mogelijk weten. Je meldt je dan aan bij het secretariaat. Komt je kind 

meermaals te laat of is je kind al vaak afwezig geweest, dan kunnen we samen nagaan 

hoe we de participatie van je kleuter kunnen verhogen. 

5.1 Gewettigde afwezigheden 

Voor leerlingen in het lager onderwijs en voor 6- en 7-jarigen in het kleuteronderwijs 

gelden volgende gewettigde afwezigheden : 

5.1.1 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.  

• Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk 

buiten de schooluren plaats vinden. 

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het ziektebriefje aan de 

leraar. 

De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest. 

5.1.2 Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden 

De afwezigheid van je kind kan in een aantal situaties gewettigd zijn. Voor deze 

afwezigheden is geen toestemming van de directeur nodig. Je verwittigt de school wel 

vooraf van deze afwezigheid. Je geeft ook een officieel document of een verklaring die de 

afwezigheid staaft, af aan de school. Voorbeelden hiervan zijn:  

• het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- en 

aanverwant; 

• de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank; 

• het vieren van een feestdag dat hoort bij je geloof (anglicaanse, islamitische, joodse, 

katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst). 

5.1.3 Afwezigheden wegens een preventieve schorsing, een tijdelijke of 

definitieve uitsluiting 

     De afwezigheid van je kind wegens een preventieve schorsing, een tijdelijke of 

definitieve uitsluiting is gewettigd. Je kind wordt als gewettigd afwezig beschouwd, 

ongeacht of je kind wel of niet door de school wordt opgevangen. 

            5.1.4 Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is 

Soms kan je kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op 

voorhand met de directie. Het betreft hier de afwezigheid wegens: 

• de rouwperiode bij een overlijden;  
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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 (andere dan de 10 halve 

dagen schooldagen waarop topsportbeloften recht hebben); 

• trainingen voor topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek (voor 

maximaal 6 lestijden per week, verplaatsingen inbegrepen) 

• revalidatie tijdens de lestijden (zie punt 17) 

• school-externe interventies;  

• persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden. 

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. 

5.2 Problematische afwezigheden 

Alle afwezigheden die niet van rechtswege of door de school zijn gewettigd, zijn te 

beschouwen als problematische afwezigheden. De school zal je onmiddellijk contacteren 

bij elke problematische afwezigheid van je kind. 

Vanaf 5 halve dagen problematische afwezigheden contacteert de school het CLB. Samen 

werken ze rond de begeleiding van je kind. Je wordt in dat geval uitgenodigd voor een 

gesprek. 

6. Onderwijs aan huis                                                
(zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 5) 

Als je kind wegens chronische ziekte of langdurige ziekte of ongeval tijdelijk niet naar 

school kan komen, dan heeft je kind onder bepaalde voorwaarden recht op tijdelijk 

onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden.  

Voor tijdelijk onderwijs aan huis moet je als ouder een schriftelijke aanvraag indienen bij 

de directeur en een medisch attest toevoegen. Heeft je kind een niet-chronische ziekte, 

dan voeg je een medisch attest toe waaruit blijkt dat je kind onmogelijk naar school kan 

gaan, maar wel onderwijs kan krijgen. Heeft je kind chronische ziekte, dan heb je een 

medisch attest van een geneesheer-specialist nodig dat het chronisch ziektebeeld 

bevestigt en waaruit blijkt dat je kind onderwijs mag krijgen.  

Heeft je kind een niet-chronische ziekte, dan kan tijdelijk onderwijs aan huis pas worden 

georganiseerd na een afwezigheid van 21 opeenvolgende kalenderdagen. Als de 

ziekteperiode van je kind noodgedwongen wordt verlengd of als je kind na een periode 

van tijdelijk onderwijs aan huis binnen 3 maanden hervalt, moet je kind geen wachttijd 

van 21 opeenvolgende kalenderdagen meer doorlopen om opnieuw tijdelijk onderwijs 

aan huis te krijgen. Je hoeft ook niet opnieuw een aanvraag in te dienen. Om de nieuwe 

afwezigheid te wettigen, is er wel een nieuw medisch attest nodig. 

Heeft je kind een chronische ziekte, dan heeft je kind recht op 4 lestijden tijdelijk 

onderwijs aan huis per opgebouwde schijf van 9 halve schooldagen afwezigheid. Deze 

uren kunnen gedeeltelijk op school georganiseerd worden. Dit is mogelijk na een akkoord 

tussen de ouders en de schol en vindt plaats buiten de normale schooluren en niet 

tijdens de middagpauze. De aanvraag en de medische vaststelling van de chronische 

ziekte blijft geldig voor de hele schoolloopbaan van je kind op onze school. Je hoeft dit 

dus maar één keer aan onze school te bezorgen. 

Je kind moet daarnaast op 10 km of minder van de school verblijven. Als je kind op een 

grotere afstand van de school verblijft, dan kan de school tijdelijk onderwijs aan huis 

organiseren maar is daar niet toe verplicht.  
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Als je kind aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je als ouder op de mogelijkheid van 

tijdelijk onderwijs aan huis wijzen. Zodra de voorwaarden voor het verstrekken van 

tijdelijk onderwijs aan huis vervuld zijn, kan de school hiermee van start gaan. 

De directeur zal dan op zoek gaan naar een leraar om 4 lestijden per week onderwijs aan 

huis te geven. De school maakt afspraken met deze leraar om de lessen af te stemmen 

op de leerlingengroep van het kind. Tijdelijk onderwijs aan huis is gratis.  

De school kan in overleg met jou ook contact opnemen met de vzw Bednet. Dit biedt de 

mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de 

lessen. De school maakt dan samen met jou concrete afspraken over opvolging en 

evaluatie. 

Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur. 

7.   Een- of meerdaagse schooluitstappen                                   

(extra-murosactiviteiten) 

Je kind is verplicht deel te nemen aan extra-murosactiviteiten die minder dan één 

schooldag duren. Dat zijn normale schoolactiviteiten. We streven er als school ook naar 

om ook alle kinderen te laten deelnemen aan extra-murosactiviteiten die één dag of 

langer duren. Die activiteiten maken namelijk deel uit van het onderwijsaanbod dat we 

aan je kind geven. 

Via dit schoolreglement informeren we jou als ouder over de uitstappen die dit schooljaar 

worden voorzien. 

Hieronder vind je een overzicht van die schooluitstappen: 

Eéndaagse uitstappen 

Doel: -sportiviteit bevorderen (sportdagen) 

         -leren ontdekken ter plaatse (leeruitstappen) 

         -leren genieten en samen spelen 

Aanbod: -sportdag voor alle kinderen van de basisschool 

              -de 5-jarige kleuters maken een schoolreis 

               -alle kleuters kunnen hun hartje ophalen in een speeltuin 

               -de klassen van de lagere school kiezen jaarlijks een schoolreis 

 

Meerdaagse uitstappen  

Doel: Veelzijdige intelligentie ontwikkelen: bewondering voor de natuur ontwikkelen, 

zelfstandigheid en zelfredzaamheid bevorderen en socio-emotioneel 

vaardiger worden, leren communiceren, kennis n inzichten verwerven, 

leren leven in groep, leren skiën, enz.           

Aanbod: 8 dagen sneeuwklas in Oostenrijk Hof Badgastein 

Bij een meerdaagse extra-murosactiviteit is een afzonderlijke 

schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is dat 

alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros activiteiten. Leerlingen 
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die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op de school aanwezig te zijn. 

 

Door het schoolreglement te ondertekenen gaan we ervan uit dat je op de hoogte bent 

van de schooluitstappen die worden georganiseerd. Als je niet wenst dat je kind meegaat 

op één van de extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren, dien je dat 

voorafgaand aan de betrokken activiteit schriftelijk te melden aan de school. 

Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten moeten op de school aanwezig 

zijn. 

 

8.    Getuigschrift op het einde van het 

basisonderwijs (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 7) 

De klassenraad beslist welke leerlingen in aanmerking komen voor een getuigschrift 

basisonderwijs. Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan een regelmatige 

leerling die in voldoende mate de eindtermgerelateerde leerplandoelen heeft bereikt. Een 

leerling die geen getuigschrift basisonderwijs behaalt, ontvangt een schriftelijke 

motivering waarom het getuigschrift niet werd uitgereikt, met inbegrip van bijzondere 

aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan. Deze leerling krijgt ook een verklaring 

waarin het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs staat. 

Een leerling die een individueel aangepast curriculum volgt, kan een getuigschrift 

basisonderwijs behalen op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de 

onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager 

onderwijs. Als die leerling geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, ontvangt deze een 

schriftelijke motivering waarom het getuigschrift niet werd uitgereikt, met inbegrip van 

bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan. Deze leerling krijgt ook een 

verklaring waarin het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs staat. 

8.1 Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift 

Gedurende de hele schoolloopbaan van je kind zullen we communiceren over zijn 

leervorderingen. Je kan inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Je kan 

ook een kopie vragen.   

Of een leerling het getuigschrift basisonderwijs krijgt, hangt af van de beslissing van de 

klassenraad. De klassenraad gaat na of de eindtermgerelateerde leerplandoelen 

voldoende in aantal en beheersingsniveau zijn behaald. Daarbij zal de groei die de 

leerling doorheen de schoolloopbaan maakte, en de zelfsturing die hij toont, zeker een 

rol spelen. De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk 

verslag over de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs. 

Na 20 juni beslist de klassenraad of een leerling een getuigschrift basisonderwijs 

ontvangt. De datum van uitreiking is ook de ontvangstdatum voor het instellen van 

beroep. Als je niet aanwezig bent op de uitreiking, dan geldt 1 juli als datum van 

ontvangst voor het instellen van beroep. 

8.2 Beroepsprocedure 

Indien je als ouder niet akkoord zou gaan met het niet-toekennen van het getuigschrift 

basisonderwijs, kan je beroep instellen. Die beroepsprocedure wordt hieronder toegelicht. 

Let op: 
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• wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen 

(zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend); 

• wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn 

afgevaardigde. 

1 Je vraagt binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van 

het getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur. Dit gesprek is niet 

hetzelfde als het oudercontact. Je moet dit gesprek uitdrukkelijk schriftelijk 

aanvragen, bv. via e-mail, met een aangetekend schrijven of persoonlijke 

overhandiging aan de directeur. Je krijgt een uitnodiging die de afspraak bevestigd.  

2 Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de 6de dag na de dag 

waarop je de beslissing hebt ontvangen dat het getuigschrift niet wordt uitgereikt aan 

je kind.                                                                                                               

Let op: als het gesprek na het verstrijken van de termijn wordt aangevraagd, kunnen 

we niet meer op die vraag ingaan.                                                                       

Tijdens dit gesprek krijg je de kans om je bezwaren te geven. De directeur 

verduidelijkt aan de hand van het dossier van je kind op basis van welke gegevens de 

klassenraad zijn beslissing heeft genomen. Van dit overleg wordt een verslag 

gemaakt. 

3 De directeur deelt het resultaat van dit overleg met een aangetekende brief aan je 

mee. Er zijn twee mogelijkheden: 

- De directeur vindt dat je argumenten geen nieuwe bijeenkomst van de 

klassenraad rechtvaardigen; 

- De directeur vindt dat je argumenten het overwegen waard zijn. In dat geval zal 

hij de klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing 

opnieuw in te overwegen. Je ontvangt per aangetekende brief het resultaat van 

die vergadering. 

 

4 Als je het niet eens bent met de beslissing van de directeur of de beslissing van de 

nieuwe klassenraad, dan kan je beroep indienen bij de voorzitter van het 

schoolbestuur. Dat kan via aangetekende brief:  

Aan Mvr. Roos Jennes 

Voorzitter KOBA Zuiderkempen VZW 

Nooitrust 4 – 2390 Malle 

OF 

Wanneer de school open is, kan je  het beroep bij het schoolbestuur op school 

persoonlijk afgeven. Je krijgt dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke 

datum je het hebt ingediend. De school geeft het beroep daarna door aan het 

schoolbestuur. 

Je hebt daarvoor een termijn van 3 dagen, die begint te lopen de dag nadat de 

aangetekende brief van de school wordt ontvangen. De aangetekende brief met één 

van de twee mogelijke beslissingen(zie punt 3) wordt geacht de derde dag na 

verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de 

verzending als voor de ontvangst. 

Dat geldt ook als je ervoor kiest om het beroep persoonlijk af te geven op school. 

Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie 

het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet 

inhoudelijk zal kunnen behandelen. 

Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 
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• het beroep is gedateerd en ondertekend; 

• het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgegeven (met 
bewijs van ontvangst) 

 
let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als 
onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen 
behandelen. 

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

5 Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie 

samenstellen. In de beroepscommissie, 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 je klacht grondig zal onderzoeken.  

6 De beroepscommissie zal steeds jou en je kind uitnodigen voor een gesprek. Je kan je 

daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. De periode waarin de 

beroepscommissie kan samenkomen, vind je in de praktische afspraken. Het is enkel 

mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht. 

7 In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. 

Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door 

ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger 

aan te duiden. 

De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. Wanneer het toch tot 

een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het 

schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat 

niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer 

er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de 

doorslag.  

De beroepscommissie zal het beroep als onontvankelijk afwijzen, de betwiste 

beslissing bevestigen of het getuigschrift basisonderwijs toekennen. Het resultaat van 

het beroep wordt uiterlijk op 15 september via een aangetekende brief door de 

voorzitter van de beroepscommissie aan jou ter kennis gebracht. 
 

 

9.        Herstel- en sanctioneringsbeleid 
            (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 6) 

Kinderen maken nu en dan fouten. Dat is eigen aan het groeiproces van elk kind. 

Kinderen kunnen leren uit de fouten die ze maken. Onze school wil hierop inzetten door 

dialoog en herstel alle kansen te geven. In overleg met de betrokkenen gaan we op zoek 

naar een gepaste maatregel of een mogelijke oplossing. Op die manier kunnen kinderen 

mee de verantwoordelijkheid nemen om een oplossing te zoeken voor het conflict of om 

hun fout goed te maken. Hiermee sluiten we als school tuchtmaatregelen niet uit. Het 

betekent wel dat we heel bewust ervoor kiezen om in bepaalde gevallen een 

tuchtmaatregel op te leggen.  

9.1 Begeleidende maatregelen 

Wanneer je kind de goede werking van de school of het lesverloop hindert, kunnen we in 

overleg met je kind en eventueel met jou een begeleidende maatregel bepalen. De 

school wil hiermee je kind helpen tot gewenst gedrag te komen.  

Een begeleidende maatregel kan zijn:  

• Een gesprek met de directie, zorgcoördinator, … 

• Een time-out 
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• Naar de time-out ruimte gaan: 

Zo kan je kind even tot rust komen of nadenken over wat er is gebeurd. Achteraf 

wordt dit kort met je kind besproken;  

• Een begeleidingsplan:  

Hierin leggen we samen met jou en je kind een aantal afspraken vast waarop je kind 

zich meer zal focussen. Je kind krijgt de kans om zelf afspraken voor te stellen waar 

het dan mee verantwoordelijk voor is. De afspraken uit het begeleidingsplan worden 

samen met je kind opgevolgd.  

9.2 Herstel  

Vanuit een cultuur van verbondenheid wil de school bij een conflict op de eerste plaats 

inzetten op herstel. We nodigen de betrokkenen uit om na te denken over wat er is 

gebeurd en om hierover met elkaar in gesprek te gaan.  

Een herstelgerichte maatregel kan zijn:  

• een herstelgesprek tussen de betrokkenen; 

• een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep; 

• een bemiddelingsgesprek;  

• no blame-methode bij een pestproblematiek; 

• een herstelgericht groepsoverleg (HERGO): 

Dit is een gesprek tussen de betrokken leerlingen, in het bijzijn van bijvoorbeeld ouders 

of vertrouwensfiguren, onder leiding van een onafhankelijk persoon. Tijdens dit 

groepsoverleg zoekt iedereen samen naar een oplossing voor wat zich heeft 

voorgedaan. De directeur of zijn afgevaardigde kan een tuchtprocedure, zoals in punt 

9.4 beschreven, voor onbepaalde tijd uitstellen om dit groepsoverleg te laten 

plaatsvinden. Hij brengt je dan per brief op de hoogte. 

9.3 Ordemaatregelen 

Wanneer je kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan 

door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden. Tijdens een 

ordemaatregel blijft je kind op school aanwezig.  

Een ordemaatregel kan zijn: 

• een verwittiging in de agenda; 

• een strafwerk; 

• een specifieke opdracht;  

• een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie; 

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk. 

9.4 Tuchtmaatregelen 

Let op: wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn 

afgevaardigde. 

Wanneer het gedrag van je kind de goede werking van de school ernstig verstoort of de 

veiligheid en integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen 

belemmert, dan kan de directeur een tuchtmaatregel nemen. Een tuchtmaatregel kan 

enkel toegepast worden op een leerplichtige leerling in het lager onderwijs. 
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9.4.1 Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 

• een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien 

opeenvolgende schooldagen; 

• een definitieve uitsluiting. 

9.4.2 Preventieve schorsing als bewarende maatregel 

In uitzonderlijke situaties kan de directeur in het kader van een tuchtprocedure beslissen 

om je kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om de leefregels te 

handhaven én om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is. 

De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan jou 

meegedeeld. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de 

tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing kan onmiddellijk ingaan en 

duurt in principe niet langer dan vijf opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze 

periode eenmalig met vijf opeenvolgende schooldagen verlengd worden, indien door 

externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond. 

De directeur motiveert deze beslissing. 

9.4.3 Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting 

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen 

(zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend.) 

Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de 

volgende procedure gevolgd: 

 

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

In geval van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een 

vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft. 

2.De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden per 

aangetekende brief uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Een personeelslid 

van de school of van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als 

vertrouwenspersoon van de ouders en hun kind. Het gesprek zelf vindt ten vroegste 

plaats op de vierde dag na verzending van de brief. 

3.Voorafgaand aan het gesprek hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon inzage 

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

4.Na het gesprek brengt de directeur de ouders binnen een termijn van vijf dagen 

met een aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing. In die brief staat een 

motivering van de beslissing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel. Bij een 

definitieve uitsluiting vermeldt de beslissing de beroepsmogelijkheden. 

Samen met het CLB zoeken we naar een nieuwe school. Als ouders geen inspanning doen 

om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de definitieve uitsluiting effectief 

uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na 

de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is onze 

school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn 

de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet.  
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Het schoolbestuur kan de betrokken leerling weigeren als die het huidige, het vorige of 

het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten. 

9.4.4 Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve) 

uitsluiting 

Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de 

tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar 

neemt die geen deel aan de lessen of activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur 

kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing 

wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders. 

In geval van een definitieve uitsluiting heb je als ouder één maand de tijd om je kind in 

een andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in 

principe op school aanwezig, maar neemt het geen deel aan de activiteiten van zijn 

leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is 

voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de 

ouders.  

9.5 Beroepsprocedures tegen een definitieve uitsluiting 

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen 

(zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend.) 

Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De 

procedure gaat als volgt: 

1 Je dient met een aangetekende brief beroep in bij de voorzitter van het schoolbestuur 

Roos Jennes                                                                       

KOBA Zuiderkempen vzw                                             

Nooitrust 4  -  2390 Malle 

OF 

Wanneer de school open is, kan je het beroep bij het schoolbestuur op  

schoolpersoonlijk afgeven. Je krijgt dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op 

welke datum je het hebt ingediend. De school geeft het beroep daarna door aan het 

schoolbestuur. 

De aangetekende brief moet ten laatste verstuurd worden op de vijfde dag nadat de 

beslissing van de definitieve uitsluiting van je kind werd ontvangen. Er is dus een 

termijn van vijf dagen. De aangetekende brief met het bericht van de definitieve 

uitsluiting wordt geacht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De 

poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst. 

Dat geldt ook als je ervoor kiest om het beroep persoonlijk af te geven op school. 

Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie 

het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet 

inhoudelijk zal kunnen behandelen. 

• het beroep is gedateerd en ondertekend; 

• het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgegeven 

(met bewijs van ontvangst) 
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Let op: als het niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep 

als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk 

zal kunnen behandelen. 

We verwachten ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom de definitieve 

uitsluiting betwist wordt. 

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

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

In de beroepscommissie, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden 

zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die je klacht 

grondig zal onderzoeken. De persoon die de definitieve uitsluiting heeft ingesproken, zal nooit 

deel uitmaken van de beroepscommissie, maar zal wel gehoord worden. 

3 De beroepscommissie zal steeds jou en je kind uitnodigen voor een gesprek. Je kan je daarbij 

laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de 

leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de 

verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid 

noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. 

Voor de zitting kan je het tuchtdossier opnieuw inkijken. 

Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft 

ontvangen. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of 

overmacht. De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op. Dat betekent enkel dat 

schoolvakanties niet meetellen bij het berekenen van de termijn. De zitting van de 

beroepscommissie kan wel tijdens een schoolvakantie plaatsvinden. 

4 De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. Wanneer het toch tot een 

stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden 

zijn even veel stemmen als de groep mensen die dat niet zijn. De voorzitters is niet verbonden 

aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als 

tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag. 

5 De beroepscommissie zal ofwel het beroep als onontvankelijk afwijzen, ofwel de definitieve 

uitsluiting bevestigen. De voorzitter van de beroepscommissie zal je 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 definitieve uitsluiting niet op. 

Dat betekent dat ook tijdens de beroepsprocedure de tuchtmaatregel van kracht blijft. 
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10.     Bijdrageregeling                                                                   
(zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 8)  

Hieronder vind je een lijst met de schoolkosten. Op die lijst staan zowel verplichte als 

niet-verplichte uitgaven.  De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad. 

*Verplichte activiteiten zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken.  

 

Verplichte activiteiten per klas Prijs (richtprijzen) 

KLEUTERONDERWIJS 

3 X watergewenning 3K 

Uitstap in het kader van een BC 

Schooluitstappen kleuterschool 

Culturele activiteiten 

LAGERONDERWIJS 

13 X zwemmen + bus (1ste en 2de leerjaar)           

12 X zwemmen + bus (3de en 4de  leerjaar) 

8 X zwemmen + bus (5de  leerjaar) 

8 X zwemmen gratis + bus (6de leerjaar) 

Uitstap in het kader van een WO-thema 

Sportdag lagere school 

Schooluitstappen lagere school 

Culturele activiteiten 

Pennenzakkenrock (5de + 6de leerjaar) 

Bezoek aan secundaire scholen (integratie 6de ) 

 

€ 3 x 3 = €9 

€ 8 x 3 = €24 

€ 6 

€ 6 

 

€ 3 x 11 = € 33 

€ 3 x 12 =  € 36 

€ 3 x 9 =  € 27 

€ 1,50 x 9 = € 13.50 

€ 20 

€ 8  

€ 13 

€ 7 

€ 20  

€ 8 

Totaal voor het schooljaar 2021-2022 

KLEUTERONDERWIJS 

LAGER ONDERWIJS 

Het bedrag zal ondanks eventuele 

wijzigingen NIET overschreden worden. 

 

Max. € 45 

Max. € 90  

 

 

mailto:directie@vbsdewijngaard.be


 

   VBS DE WIJNGAARD   -  Veerledorp 39   - 2431 Veerle-Laakdal 

014/841396  -  directie@vbsdewijngaard.be  -  www.vbsdewijngaard.be  

52 

 

*Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen: 

maak je er gebruik van, dan moet je er wel voor betalen. In de bijdragelijst staan 

voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere kosten enkel richtprijzen. Dit laatste 

betekent dat het bedrag dat je zal moeten betalen in de buurt van de richtprijs zal liggen, 

het kan iets meer zijn, maar ook iets minder. 

 

Niet verplicht aanbod per klas Prijs 

Middagtoezicht (mag tot 45% ingebracht 

worden voor belastingvermindering) 

Verse soep tijdens de middagpauze    

                               

T-shirt van de school (LO-lessen + uitstappen) 

 

Tijdschriften: 

- Doremini, Doremix, Doremi 

- Zonnekind, -straal, -land (door onze 

methode van OW zal ieder kind in het 

lager dit krijgen en wordt door de 

school betaald) 

- Leesknuffel (3K) 

- Robbe en Bas (1ste + 2de) 

- Leeskriebel (3de + 4de) 

- Vlaamse Filmpjes (5de + 6de) 

- Kerst-paas-vakantieboek 

!! Deze worden niet meer via de school 

besteld. De ouders ontvangen een link via 

Gimme om deze zelf te bestellen en thuis 

te laten leveren. 

 

 

€ 0,30 per middag 

 

€ 0,80 

 

€ 8 

 

€ 36 

€ 39 

 

 

€ 39 

€ 30 

€ 30 

€ 31 

€ 7 

 

 

Deze prijzen zijn onder 

voorbehoud! 
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Meerdaagse uitstappen 

Max. € 450 per kind voor volledige duur lager 

onderwijs  

➔ 6de leerjaar : sneeuwklassen 

➔ De school organiseert jaarlijks een 

wafelverkoop. Aan de ouders van het 

6de leerjaar wordt gevraagd om , 

samen met hun kinderen, een handje 

toe te steken. De winst wordt gebruikt 

om de sneeuwklassen te helpen 

financieren. 

➔ Vanaf 1 september starten de 

kinderen van het 4de ,-5de – en 6de 

leerjaar met het wekelijks sparen 

via ons spaarsysteem. 

Prijs 

€ 450 

 

 

10.1 Wijze van betaling 

Ouders krijgen 5 maal per schooljaar een rekening via  een gesloten omslag. We 

verwachten dat die rekening op tijd en volledig wordt betaald. Dat betekent binnen de 14 

dagen na afgifte. Bij niet tijdig betalen wordt een eerste aanmaning verstuurd na 3 

weken. Indien hierop niet wort gereageerd, krijgen de ouders een tweede aanmaning na 

de 4de week. 

We verwachten dat de rekening betaald wordt via overschrijving of cash. 

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de 

schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige 

rekening te betalen. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk 

het volledige restbedrag verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt 

hebben. 

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

Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact 

opnemen met de directeur. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over 

een aangepaste betalingswijze. We verzekeren een discrete behandeling van je vraag.  

Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder 

dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, 

zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in 

overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het 
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versturen van een dwingende herinneringsbrief (aangetekende ingebrekestelling). Vanaf 

dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het 

verschuldigde bedrag. 

Wanneer je laattijdig hebt afgezegd voor een schoolactiviteit of als je kind op dat 

moment afwezig is, zullen we het deel van de kosten terugbetalen dat nog te 

recupereren is. Kosten die we al gemaakt hadden, kunnen we opnemen in de 

schoolrekening. 

11. Geldelijke en niet-geldelijke 

ondersteuning (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 

9) 

Personen en bedrijven die de school sponsoren worden vermeld in de nieuwsbrief aan de 

ouders, tijdens activiteiten van het oudercomité en tijdens het jaarlijkse schoolfeest. 

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 KOBA Zuiderkempen vzw – Nooitrust 4 – 3290 Malle 

Maatschappelijk doel: Onderwijs verstrekken 

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, Handelstraat 72, 1040 Brussel  

Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien. 

Bij vrijwilligerswerk bestaat de kans dat je als vrijwilliger geheimen verneemt waarvoor 

een geheimhoudingsplicht bestaat. Het gaat dan vooral om vrijwilligerswerk bij 

telefonische hulpverlening als Tele-Onthaal, de Zelfmoordlijn waarbij je in contact komt 

met vertrouwelijke informatie. Bij vrijwilligerswerk op school is de geheimhoudingsplicht 

normaal gezien niet van toepassing. Een vrijwilliger gaat discreet om met de informatie 

die hem of haar is toevertrouwd.  

13. Welzijnsbeleid 

13.1 Preventie 

    Verwachtingen naar de ouders: 

 Bij een ernstige besmettelijke ziekte van uw kind, verwachten wij dat u (of de 

behandelende arts) de school op de hoogte brengt indien er profylactische 

maatregelen voor de andere kinderen moeten getroffen worden.  

Elk kind kan luizen krijgen. Overal waar kinderen samen zijn, thuis, op school, in de 

jeugdbeweging of sportclub kan besmetting worden doorgegeven. Wanneer u 

vaststelt dat uw kind besmet is met haarluis of neten, verwittig dan de school. In de 
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school passen wij volgende regeling toe in overleg met het CLB, als er in een 

bepaalde klas luizen voorkomen:  

- alle leerlingen van die bepaalde klas krijgen een brief mee met als titel 

'schoolgaande jeuk'. Brengt je kind zo'n brief mee naar huis, controleer dan de 

haardos grondig op luizen en/of neten. Volg de raadgevingen op de brief 

nauwlettend op. Vraag eventueel hulp bij onze CLB-verpleegster.  

- als er zich steeds nieuwe gevallen blijven voordoen, schakelen wij de 

schooldokter van het CLB in om verdere uitbreiding te voorkomen. De leerlingen 

in kwestie krijgen een formulier mee dat door de ouders moet ingevuld worden. 

Het antwoordstrookje moet aan de directeur worden afgegeven. 

- indien de luizenplaag nog niet verholpen is, wordt de desbetreffende leerling 

van de school verwijderd tot de behandelende geneesheer een attest heeft 

geschreven dat de luizenplaag tot het verleden behoort. Dan mag het kind terug 

in de klasgroep worden opgenomen.  

Verwachtingen naar de kinderen: 

 De hygiëne van elke dag blijft heel belangrijk voor een goede gezondheid. Maak 

gebruik van de wastafels om je handen te wassen na elk toiletbezoek. Zo vermijd je 

de verspreiding van ongewenste ziektekiemen. Een gezonde levensstijl helpt je om 

actief en geconcentreerd in de klas mee te werken. Zorg dus voor voldoende 

nachtrust, zodat je uitgeslapen op school aankomt. Ook een gevarieerde en gezonde 

voeding is belangrijk voor je conditie. Daarnaast is beweging onmisbaar voor een 

evenwichtige ontwikkeling. Breng regelmaat in je leven met vaste momenten voor je 

schoolwerk, zonder de ontspanning te vergeten.  

13.2 Verkeersveiligheid 

Verwachtingen naar de ouders:                                                                                

Kinderen in de school de verkeersregels aanleren en laten respecteren heeft geen 

zin indien de ouders hierin niet het goede voorbeeld geven aan hun kinderen. We 

verwachten dan ook dat ouders de elementaire verkeersregels in acht nemen 

wanneer ze hun kinderen per auto naar school brengen: de plaats in de auto, het 

dragen van de gordel, hoffelijkheid t.o.v. andere weggebruikers, …  

We  werken in de school ook rond fietsbehendigheid en we trachten kinderen te 

leren hoe ze veilig moeten fietsen. Ook hierbij verwachten we dat ouders 

meewerken door hun kinderen zoveel mogelijk naar school te laten komen per fiets 

en dat deze fiets veilig en technisch in orde is zeker wanneer er een klasuitstap 

gemaakt wordt per fiets.  

Verwachtingen naar de kinderen:                                                                                

Kinderen die niet afgehaald worden aan de poort, gaan steeds mee met de rij 

(Vorstse Baan/Schandooi of Veerledorp of Getteken). Kinderen nemen de veiligste 

weg naar huis. Kleuters of kinderen van de lagere school fietsen niet op de 

speelplaats bij het begin of het einde van de school. 

Kinderen dragen elke dag bij het naar school komen een  fluohesje! 

Tijdens het project ‘HELP OP, FLUO TOP!’ willen we onze kinderen stimuleren om 

meer met de fiets of te voet naar school te komen. We willen onze kinderen leren dat 

ze zich als zwakke weggebruiker ZICHTBAAR moeten maken.  Al doende proberen we 

de gewoonte aan te kweken om het Wijngaardfluohesje of een ander fluohesje 

ALTIJD te dragen als ze zich te voet of met de fiets naar school of naar huis 

begeven. 
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Bij schooluitstappen per fiets dragen kinderen steeds een fluohesje en fietshelm. 

Wie dit niet heeft, kan dit op school lenen. Bij uitstappen verwachten we dat 

kinderen correct de verkeersregels toepassen die voor hun leeftijd van toepassing 

zijn, onder begeleiding van de leerkracht. 

Gemachtigd opzichter:                                                                                              

Elke morgen van 8.10 uur tot 8.40 uur staat er een gemachtigd opzichter aan het 

zebrapad in Veerledorp en aan het zebrapad ter hoogte van de Vorstse Baan en 

Schandooi. Elke middag van 13.10 uur tot 13.25 uur staat er een gemachtigd 

opzichter  aan het zebrapad in Veerledorp om uw kinderen over te zetten.    

Opgelet: de G.O. is alleen bevoegd om kinderen over te zetten, eventueel begeleid 

door een volwassene. Het is eveneens noodzakelijk dat fietsers afstappen en te voet 

over het zebrapad stappen. 

13.3 Medicatie en andere medische handelingen 

*Medicatiegebruik 

Je kind wordt ziek op school                                                                    

Wanneer je kind ziek wordt op school, onwel voelt op school, zullen we jou of een andere 

opgegeven contactpersoon verwittigd en zullen we, indien nodig, vragen om je kind op te 

halen.  

Als school stellen we geen medische handelingen en stellen wij in geen geval medicatie 

ter beschikking, ook geen pijnstillers. 

 Je kind moet medicatie nemen tijden de schooluren                                          

In uitzonderlijke gevallen kan je aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan je 

kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de arts dat de 

juiste dosering en toedieningswijze bevat. We werken daarvoor individuele afspraken uit. 

*Andere medische behandelingen 

We stellen geen medische handelingen. We kunnen dan ook niet ingaan op vragen naar 

medische bijstand voor andere gevallen dan medicatiegebruik. Samen met jou zoeken we 

naar een samenwerking met verpleegkundigen, zoals de diensten van het Wit-Gele Kruis. 

13.4 Stappenplan bij ongeval of ziekte 

- Bij een klein ongeval op school wordt door de leerkracht die aanwezig is op dat 

moment de eerste hulp toegediend.  

Verzorgingsmateriaal is in elke gang aanwezig, een uitgebreide verzorgingsdoos 

bevindt zich in het mindervalidetoilet en in het EHBO-lokaal. 

Enkele leerkrachten zijn in het bezit va het attest Eerstehulpverlener. 

 

- Bij een ernstiger ongeval worden de ouders, of bij afwezigheid een familielid , 

steeds verwittigd. Zij komen dan het kind ophalen en gaan, indien ze het nodig 

achten, naar de dokter. Alleen met toestemming van de ouders, gaat iemand van 

de school zelf met het kind naar de dokter. Op vraag van de dokter en wanneer er 

geen familielid bereikbaar is, zal de school naar het ziekenhuis, :AZ Erica  - JB 

Stessensstraat 2 – 2440 Geel, gaan met het kind. 

 

- Verzekeringspapieren 

Procedure: 
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-Vraag een ongevallenformulier (geneeskundig gestuigschrift en de uitgavenstaat) 

op het bureau aan de secretaresse of directeur 

-Laat het geneeskundig getuigschrift invullen door een arts die de eerste zorgen 

toedient.  

-Je houdt ALLE gemaakte onkosten (apotheek, dokter,…) zorgvuldig bij tot 

wanneer je kind genezen is.  

-Vereffen zelf uw rekeningen en verzoek uw ziekenfonds om terugbetaling (Daat 

bepaalt men het bedrag dat door de verzekering zal terugbetaald worden) 

-Vul de uitgavenstaat in en zendt deze, samen met het attest van tussenkomst 

ziekenfonds, naar : IC Dienst Verzekeringen – Guimardstraat 1  - 1040 Brussel. 

 

-Indien het ongeval veroorzaakt werd door een andere persoon, doe je aangifte bij 

uw eigen verzekeraar ‘B.A. familiale of B.A. gezin’. 

 

-Hou de directie steeds op de hoogte van de verdere evolutie van het 

ongeval! 

 

13.5 Rookverbod in de school 

Er geldt een permanent rookverbod op school. Het is dus verboden te roken in zowel 

gesloten ruimten van de school als in open lucht op de schoolterreinen. Als je kind het 

rookverbod overtreedt, kunnen we een sanctie opleggen volgens het orde- en 

tuchtreglement. Als je vindt dat het rookverbod op onze school ernstig met de voeten 

wordt getreden, kan je terecht bij de directeur. 

Ook verdampers zoals de elektronische sigaret, heatstick en de shisha-pen vallen onder 

het rookverbod, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten. 

Er is ook een rookverbod tijdens de extra-murosactiviteiten. 

13.6 Gezondheidsbeleid  

We proberen onze kinderen een gezonde levensstijl aan te leren.  

In de voormiddag eten de kinderen enkel fruit, groenten, noten, een boterham… 

kortom iets gezond. In de namiddag is een koek zonder chocolade toegestaan.                                 

Op donderdag is het waterdag. Die dag worden er geen andere dranken aangeboden 

in de refter. Op de speelplaats staan waterfonteintjes. Zo wordt water drinken 

gestimuleerd. 

13.7 Verjaardagen 

 De verjaardag van uw kind gaat niet ongemerkt voorbij. Dit wordt in elke klas gevierd. 

Trakteren is vrijblijvend maar doen we niet met iets aangekocht, maar eventueel met 

een zelfgebakken wafel, cake, een fruitsaté,… 

 Kaartjes voor verjaardagsfeestjes worden niet op school doorgegeven.  

13.8 Zindelijkheid  
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Als je als ouder denkt dat je kleuter klaar is voor het potje start je de 

zindelijkheidstraining op. Misschien is dit al gebeurd voordat je kleuter naar school komt. 

Is je kleuter nog niet zindelijk wordt er verwacht om deze zindelijkheidstraining samen 

met de klasjuf op te nemen. Steek altijd een reservebroekje en eventueel losse pampers 

in de doos van je kind in de gang of klas. 

14. Afspraken en leefregels 

14.1 Gedragsregels 

• Speelplaats:   De kinderen leren al doende het spel van macht en onmacht 

doorbreken. Ze houden zich aan de afspraken, die samen met de 

klasleerkracht besproken werden en/of die tijdens de leerlingen-

raad werden opgesteld en goedgekeurd. Bij het doorbreken van de 

schoolregels treedt de leerkracht, die bewaking heeft, als 

bemiddelaar op.  

Wij zijn vriendelijk voor mekaar en tonen respect voor de andere 

kinderen. Vechten, ruziemaken of pesten doen we niet. Anderen 

aanzetten om iets fout te doen mag nooit gebeuren.  

Problemen moet je melden aan de leerkracht met toezicht.  

Niemand verlaat de speelplaats zonder toelating.  

Ruilen is nooit toegestaan!  

Afval sorteer je bij het groenafval of bij het restafval. Gooi geen 

papiertjes op de grond.  

 Bij het eerste belsignaal heb je nog vijf minuten voor een 

toiletbezoek. Bij het tweede belsignaal stop je met spelen. 

De kinderen leren al doende het spel van macht en onmacht 

doorbreken. Ze houden zich aan de afspraken, die samen met de 

klasleerkracht besproken werden en/of die tijdens de leerlingen-

raad werden opgesteld en goedgekeurd. Bij het doorbreken van de 

schoolregels treedt de leerkracht, die bewaking heeft, als 

bemiddelaar op.  

De kleuters en de leerlingen van het 1ste leerjaar spelen op de 

kleuterspeelplaats. 

Kinderen mogen op de speeltoestellen spelen en in de zandbak 

wanneer de groene vlag hangt (goed weer). Bij de rode vlag(slecht 

weer) kan er niet in de zandbak gespeeld worden. In de zandbak 

spelen ze op de speeltoestellen of met het aangeboden 

zandbakmateriaal. Er mag NIET met zand gegooid worden. 

Kinderen mogen volgens een beurtsysteem per week spelen met de 

inhoud van de aangeboden speelkoffers. 

Er is een fietsbeurtsysteem bij de kleuters per dag, kleuters mogen 

de dag van hun beurt op de speelplaats fietsen met verschillende 

aangeboden fietsjes. 

Voetballen gebeurt enkel in het voetbalvak of op de grasweide en 

tevens ook met een beurtsysteem per klas per dag. 
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Er kan alleen met een bal gespeeld worden wanneer het niet 

regent. Iedere klas heeft enkele ballen met het klasnummer op. 

De kinderen stappen NAAST de fiets en zetten hem op hun vaste 

plaats in het fietsenrek. 

Er wordt niet gespeeld in de toiletten, fietsenloods, op 

vensterbanken of op tafels. 

Bij slecht weer spelen de leerlingen onder het afdak. 

De drankfonteintjes worden op een hygiënische manier gebruikt       

(niet met de mond tot tegen het toestel) 

• Grasveld: Tijdens de pauze mogen de leerlingen met een beurtsysteem per 

klas spelen op het grasveld (voetbal, netbal,…) onder toezicht van 

een leerkracht.  

• Gangen: We streven naar orde, rust en stilte.  Er wordt niet gelopen, 

geroepen  en gespeeld in de gangen. Leerlingen blijven na het 

belsignaal niet rondhangen in de gangen. 

• Klas: De kinderen leren zich houden aan de klasregels, die ze samen met 

de leerkracht opstelden en goedkeurden. 

Tijdens elke pauze worden alle deuren van de gangen gesloten, 

zodat geen enkel kind door de gangen en naar de klassen kan. 

Niemand mag in de klassen zonder de leerkracht te verwittigen. 

Alleen de kinderen, die in het bezit zijn van een poetskaart, mogen 

vanaf 12.55 uur in hun klas de opgelegde taakjes uitvoeren. 

• Turnzaal: Zeker in de turnzaal ben je sportief en beleefd. Dan wordt de 

turnles voor iedereen fijn. De leerkracht bewegingsopvoeding haalt 

al de kinderen op die turnles hebben. Wanneer iedereen rustig is, 

kan er binnen gegaan worden. Omkleden gebeurt op een rustige en 

respectvolle manier in voorziene kleedkamers voor jongens en 

meisjes apart. Op het einde van de les worden de kinderen 

afgehaald door de klasleerkracht, tenzij het speeltijd, middagpauze 

of einde van de dag is. 

• Eetzaal: De kinderen eten in 2 groepen. (groep 1: kleuters en 6de leerjaar, 

groep 2: 1ste t.e.m. 5de leerjaar). Indien er kleuters nog niet klaar 

zijn met eten , kunnen zij gedurende de 2de beurt nog verder eten. 

Van de kinderen wordt verwacht dat ze rustig en ordelijk de eetzaal 

binnengaan en op een rustige manier hun lunchpakket opeten. De 

begeleiders zien er op toe dat ze respectvol met het eten en met 

elkaar omgaan.  

De oudere kinderen (4de, 5de en 6de leerjaar) steken tijdens de 

middagpauze een handje toe: ze helpen bij het aandoen van de 

kleuterjasjes, het afvegen van de tafels, het afwassen van de 

soepkommetjes, enz.  

Bij te koud weer, blijven de kleuters tijdens de middagpauze in de 

eetzaal en/of de turnzaal. 
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• Bij uitstappen: Ieder kind houdt zich aan de gemaakte afspraken en we 

verwachten dat ze zich beleefd en rustig gedragen, zoals we dit ook 

op school verwachten. Bij uitstappen buiten de school hebben onze 

jongens en meisjes al vaak waardering gekregen voor hun correct 

gedrag, beleefd en rustig. Zorg ervoor dat De Wijngaard op 

dezelfde manier blijft opvallen bij andere mensen. Zo blijft een 

uitstap op de eerste plaats ook voor jezelf heel leuk. Vandalisme en 

brutaliteiten horen bij ons niet thuis! Hou het ook rustig in de 

autobus, dan brengt de chauffeur ons veilig weer thuis. 

• Bij vieringen:  Alle kinderen nemen op een rustige en ontvankelijke manier deel 

aan deze vieringen. We gaan respectvol om met ieders geloof. 

14.2 Kleding 

Wij verwachten dat alle leerlingen zich netjes kleden. Buitensporigheden kunnen door de 

directie en leerkrachten verboden worden. We wensen dat onze kinderen een verzorgd 

uiterlijk hebben (kleding, schoeisel, haren). 

Al te opzichtige kleding, opmaak, piercings, bloot bovenlichaam,… is niet gewenst. 

Het dragen van hoofddeksels of hoofddoeken is in de klas niet toegelaten. 

Bij de kleinste kleuters is een ‘ongelukje’ vlug gebeurd, daarom vragen we om een 

reservebroekje mee te geven. Indien jouw kleuter kleding van de school mee naar huis 

heeft na een ongelukje, verwachten we dat jullie deze kleding uitgewassen terugbezorgd 

aan de kleuterjuf. 

Kleuters die nog niet volledig zindelijk zijn, zijn welkom met een luier. Samen met de juf 

en jullie als ouder zullen we alles inzetten op de zindelijkheidstraining.  

Om de zelfredzaamheid van de kleuter te bevorderen, vragen wij om handige kledij te 

voorzien (broeken met elastiek, gemakkelijke sluiting,…) 

We vragen aan elke ouder van elk kind om de naam of een kenteken in de kleding van 

uw kinderen te voorzien (mutsen, sjaals, handschoenen, vestjes, jassen, schooltassen, 

turnpantoffels, turnzakje,…). De school is niet verantwoordelijk voor het verlies van 

waardevolle voorwerpen. 

Verloren voorwerpen worden bewaard in een kist onder het afdak. 

14.3 Persoonlijke bezittingen 

Volgende persoonlijke bezittingen worden op de speelplat en in het schoolgebouw niet 

toegelaten : 

o multimedia-apparatuur (GSM, elektronische spelletjes, …) 

o wapens en voorwerpen die als wapen kunnen gebruikt worden; 

o juwelen (niet verzekerd) 

o speelgoed, speelkaarten om te ruilen 

 

14.4 Milieu op school 

Dankzij het aanbod en de ondersteuning van de Diensten 

Leefmilieu en Mobiliteit krijgt onze school meer 
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draagkracht in het voeren van een constructief milieubeleid.  

• Schoolacties:  

De zorg voor het milieu ligt ons nauw aan het hart. Milieuzorg op school daagt alle 

leerkrachten en kinderen uit om via milieuzorgprojecten bewuster om te gaan met het 

milieu. De kinderen worden bij onze plannen betrokken via de leerlingenraad. Ze helpen 

mee aan het recycleren van afval, het netjes houden van lokalen, gangen en de refters. 

Ze houden de speelplaats rein. Ze leren zorgzaam omgaan met de speeltuigen, de 

speelkoffers en de andere materialen.  

Elke klas heeft een papiermand en restafvalemmer. Op de speelplaats zijn containers 

voor papier, gft, pmd en restafval voorzien. We leren onze kinderen hier correct sorteren. 

Ook gebruikte batterijen worden op onze school ingezameld. U kan deze altijd deponeren 

in de ton in de gang aan de grote refter. De ton wordt op regelmatige basis opgehaald 

door de firma Bebat.  Met de punten die wij hiervoor krijgen, kan de school educatief 

materiaal  aankopen. 

-We trachten in onze school de afvalberg zo klein mogelijk te houden. Daarom 

vragen we MET AANDRANG om uw kinderen GEEN blik-, brik- of 

aluminiumverpakking mee naar school te geven. U mag ze wel een gevuld 

herbruikbaar plastic flesje of een plastic drinkbusje meegeven. Gelieve er op 

toe te zien dat uw kind GEEN drank met prik mee naar school brengt. De naam 

van uw kind moet op elk flesje staan.                                                                                          

-Kinderen kunnen op school drankjes kopen in glas tijdens de middagpauze (melk, 

chocomelk, plat water, bruiswater) met jetons. Deze jetons kunnen aangekocht 

worden op maandag op het secretariaat.                                                                                                                              

-Koekjes en boterhammen kunnen ook in een doosje meegegeven worden.We 

laten geen aluminiumverpakking toe.                                                                                      

-Fruit of groenten voor de voormiddag kan geschild meegegeven worden in een 

doosje. Groent- of fritafval gaat in de groene container.                                                                             

-De kinderen kunnen steeds gratis kraantjeswater drinken uit de drinkfonteintjes 

of in de klas of eetzaal. Water is ook toegelaten om te drinken tijdens de lessen.                                           

-Op donderdag is het WATERDAG! Kinderen drinken die dag enkel water!                   

-Van november tot Pasen kunnen de kinderen verse soep verkrijgen wanneer zij 

blijven eten in de school. Hiervoor kunnen op het secretariaat soepjetons 

aangekocht worden op maandag.                                                                                                         

14.5 Eerbied voor materiaal 

De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken 

zowel op school als thuis. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te 

gaan met het schoolmateriaal. Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt 

beschadigd of veelvuldig verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor 

aankoop van nieuw materiaal aanrekenen aan de ouders. 

We dringen erop aan alle persoonlijk gerief van uw kind te voorzien van de naam van het 

kind. Dit geldt ook voor sjaals, handschoenen en mutsen in de winter. Jaarlijks stapelen 

de gevonden voorwerpen zich op. Deze worden één jaar bewaard en daarna wordt alles 

wat nog bruikbaar is aan een kledinginzameling gegeven. 

 

14.6 Afspraken rond pesten 

Pesten wordt op onze school niet getolereerd. Wanneer pestgedrag wordt vastgesteld 

gaat de school als volgt te werk : Bij aanhoudend pestgedrag zal de zorgcoördinator een 
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individueel aangepast pestplan in actie zetten samen met de betrokken leerling(en) en 

schoolteam. Bij aanhoudende voorvallen zal ook het CLB ingeschakeld worden. Wanneer 

het gedrag zich blijft stellen, neemt de school de nodige sancties. Indien nodig zal het 

orde- en tuchtreglement worden toegepast. Ouders die zich zorgen maken kunnen 

contact opnemen met klasleerkracht en directie. 

Wat doen wij preventief?  

- De leerkrachten doen actief toezicht. Zij kiezen strategische plaatsen, bespreken  

ruzies, …                                                                                                                         

-We bieden tijdens zonnige dagen de kans om spelmateriaal mee te brengen.                   

- We leren kinderen sociale vaardigheden : samenwerken, samenspelen, respect 

hebben voor elkaar, het verschil tussen pesten en plagen.                                                                                

- We spreken duidelijke regels af zowel voor de klas als voor de speelplaats.                               

- We proberen onze kinderen positief aan te moedigen. - …  

Wat doen we als er toch gepest wordt? 

 - We gaan na welke kinderen er betrokken zijn. We bekijken of het een losstaand geval 

van pesten is of dat het eerder een probleem van de hele klas is. Eventueel wordt een 

sociogram afgenomen om een zicht te krijgen op de klassituatie.                                                  

- De klasleerkracht, de zorgcoördinator, de directie en eventueel het CLB spreken een 

strategie af bv. kindgesprekken, klasgesprekken, bij de oudere leerlingen ev. de No-

Blame-methode, Nieuwe autoriteiten, geweldloos verzet, ..                                                                                                                  

- Indien nodig worden afspraken doorgegeven aan het ganse schoolteam zodat alles 

nauwgezet kan opgevolgd worden.                                                                                                

- Er is altijd overleg met de betrokken ouders 

14.7 Bewegingsopvoeding 

Alle kinderen van onze school krijgen tweemaal per week een les beweging.  

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

Je kind krijgt enkel vrijstelling op basis van een doktersattest. 

Kinderen van de kleuterschool dragen voor de gymles liefst gemakkelijke, sportieve 

kleding (best geen rokje of kleedje). Deze kleding hebben ze aan op de turndag van thuis 

uit. 

Kinderen van de lagere school dragen een T-shirt van de school, een donkere short en 

witte turnpantoffels of sportschoenen met lichte zool.  Turnkledij wordt in een gymzakje 

aan de kapstok bewaard. Alles wordt duidelijk getekend met naam.                                                               

Voor elke vakantie gaat het gymzakje mee naar huis om alles uit te wassen. De eerste 

dag na de vakantie brengen de kinderen het gymzakje terug mee naar school. 

 

14.8 Afspraken i.v.m. zwemmen 

Leerlingen gaan zwemmen in het gemeentelijk zwembad van Westerlo. Ze brengen een 

zwemzakje mee met zwemkleding, zwembril (indien nodig), 2 badhanddoeken en een 

borstel.                                      

Elke zwembeurt + busvervoer kost €3. De leerlingen van het 6de leerjaar zwemmen 

gratis en betalen enkel het busvervoer. 

De oudste kleuters gaan 3 keer per jaar zwemmen. 

De lagereschoolkinderen zwemmen op donderdagvoormiddag: 
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- 1ste graad : 1ste trimester 

- 2de graad : 2de trimester 

- 3de graad : 3de trimester 

 

Indien uw kind om medische redenen niet mag deelnemen aan de zwemles, gelieve dan 

een attest mee te brengen. 

14.9 Huiswerk 

Vanaf het 1ste leerjaar wordt er huiswerk gegeven. 

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.                                                                 

Naarmate de kinderen ouder worden, neemt de hoeveelheid huiswerk/lessen toe.                                   

Huiswerk kan op gedifferentieerde wijze meegegeven worden. 

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 

2deleerjaar. 

Indien de hoeveelheid huiswerk of de moeilijkheidsgraad van het huiswerk te zwaar 

wordt voor het kind, wordt dit besproken met de ouders, de klasleerkracht en eventueel 

de zorgcoördinator om zo samen naar de beste oplossing te zoeken voor het kind. 

14.10  Agenda van je kind 

Wanneer uw kind huiswerk, taken of lessen heeft of materiaal moet meebrengen, wordt 

dit in de agenda genoteerd.  Op deze manier bent u als ouders steeds op de hoogte. 

Kinderen van de bovenbouw gebruiken de agenda ook om hun werk te plannen. Als 

ouder kunt u de agenda gebruiken als communicatiemiddel met de leerkracht, wanneer u 

niet persoonlijk naar de school kan komen. Wij verwachten van alle ouders dat zij 

wekelijks de agenda ondertekenen. 

 

14.11 Rapporteren over je kind 

Het rapport geeft een overzicht van de prestaties van het leef- en leertraject van het 

kind. Vier keer per schooljaar wordt een rapport gegeven. Twee keer hiervan volgt er 

enkele dagen later een oudercontact, op het einde van het schooljaar kan een 

oudercontact op vraag plaatsvinden.  Zo kunnen we het leer- en groeiproces en de 

resultaten van uw kind persoonlijk met u bespreken. 

Ook onze kleuters krijgen een IK-rapportje waarna er op dezelfde wijze als in het lager 

een oudercontact zal volgen (2/jaar en eventueel op vraag). 
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15.   Revalidatie/logopedie tijdens de lestijden                 
(zie punt 4.7 infobrochure onderwijsregelgeving) 

Er zijn twee situaties waardoor een kind afwezig kan zijn omwille van revalidatie tijdens 

de lestijden: 

• revalidatie na ziekte of ongeval (max. 150 minuten per week, verplaatsingen 

inbegrepen); 

• revalidatie voor kinderen met een specifieke onderwijsgerelateerde behoefte 

waarvoor een handelingsgericht advies is gegeven (max. 150 minuten per week, 

verplaatsingen inbegrepen) 

Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind revalidatie te laten 

volgen tijdens de lestijden.  

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie na ziekte of ongeval toe te staan, 

moet de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat: 

• een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet 

plaatsvinden; 

• een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de 

revalidatie blijkt; 

• een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders, dat 

motiveert waarom de revalidatie tijdens de lestijden vereist is; 

• een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling, 

vermeld in het medisch attest, niet kan overschrijden. 

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie toe te staan voor de leerling met een 

specifieke onderwijsgerelateerde behoeft waarvoor een handelingsgericht advies gegeven 

is, moet de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen 

bevat: 

• een bewijs van de diagnose of (wegens de privacy) een verklaring van het CLB dat het een 

stoornis betreft die is vastgelegd in een officiële diagnose;   

• een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet 

plaatsvinden; 

• een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders. Dat 

advies moet motiveren waarom de problematiek van de leerling van die aard is dat 

het wettelijk voorziene zorgbeleid van een school daarop geen antwoord kan geven 

en dat de revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als 

schoolgebonden aanbod; 

• een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over 

de manier waarop de revalidatie het onderwijs voor de leerling in kwestie zal 

aanvullen en de manier waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen. De 

revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag 

aan de directie van de school en van het CLB, met inachtneming van de 

privacywetgeving waaraan hij onderworpen is; 

• een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet 

worden, rekening houdend met het evaluatieverslag van de revalidatieverstrekker. 
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De directeur van de school neemt, op basis van de verzamelde documenten, de 

uiteindelijke beslissing of de revalidatie tijdens de lestijden kan plaatsvinden of niet. 

Deze beslissing wordt door de school aan de ouders meegedeeld. 

16. Privacy (zie punt 10 infobrochure onderwijsregelgeving)  

16.1  Welke informatie houden we over je bij? 

Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We 

verzamelen doorheen de schoolloopbaan van je kind heel wat gegevens, zoals bij de 

inschrijving. We vragen alleen gegevens van je kind op als dat nodig is voor de 

leerlingenadministratie en –begeleiding. De gegevens die nodig zijn voor de begeleiding 

van je kind verzamelen we in het kader van ons beleid op leerlingbegeleiding (zie deel I, 

punt 6). 

De gegevens van je kind verwerken we hierbij met Broeckx onweb, Informat, Toolbox en 

met Questi (softwareprogramma’s waarmee onze school werkt). We maken met de 

softwareleveranciers afspraken over het gebruik van die gegevens. De leveranciers 

mogen de gegevens niet gebruiken voor eigen commerciële doeleinden.  

De gegevens van je kind worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien er op toe 

dat niet iedereen zomaar toegang heeft tot die gegevens. De toegang is beperkt tot de 

personen die betrokken zijn bij de begeleiding van je kind, zoals de klassenraad, het CLB 

en de ondersteuner.  

Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens 

over de gezondheidstoestand van je kind verwerken, maar dat gebeurt enkel met je 

schriftelijke toestemming. Je kan je toestemming altijd intrekken. 

Als je vragen hebt over de privacy rechten van je kind, kan je een mail sturen naar 

privacy@koba-zuiderkempen.be  

16.2 Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering 

Als je kind van school verandert, worden een aantal gegevens overgedragen aan de 

nieuwe school onder de volgende voorwaarden: 

*de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan. Het 

gaat om de essentiële gegevens die de studieresultaten en  studievoortgang van je kind 

bevorderen, monitoren, evalueren en attesteren; 

*de overdracht gebeurt enkel in het belang van je kind. 

Als ouder kan je deze gegevens – op je verzoek - inzien. Je kan je tegen de overdracht 

van deze gegevens verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht 

stelt. Je brengt de directeur binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering 

hiervan schriftelijk op de hoogte.  

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

tussen scholen overdraagbaar. We zijn decretaal verplicht een kopie van een 

gemotiveerd verslag of een verslag aan de nieuwe school door te geven. 

16.3 Publicatie van beeld- of geluidsopnames (foto’s, filmpjes …)  

We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website, in de 

in de nieuwsbrief en op de facebookpagina van de school. Met die opnames willen we 

geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze informeren over onze 
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activiteiten. De personen die de opnames maken, zullen dat steeds doen met respect 

voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de opnames niet aanstootgevend zijn.  

Bij het begin van de schoolloopbaan van je kind vragen we jou om toestemming voor het 

maken en publiceren van deze beeld- of geluidsopnames; Jouw toestemming die we via 

een toestemminsformulier vragen, blijft in principe voor de hele schoolloopbaan van je 

kind gelden. Enkel indien we de beeld- of geluidsopnames voor een ander doel gebruiken 

dan we eerder aan jou hebben gevraagd, vragen we opnieuw jouw toestemming. Ook al 

heb je toestemming gegeven, je kan altijd je toestemming nog intrekken. Je kan 

hiervoor contact opnemen met privacy@kobazuiderkempen.be 

We wijzen erop dat deze privacyregels ook voor je kind gelden. Volgens de 

privacyregelgeving mag je beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, 

personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of 

doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen. 

Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben 

gekregen, bv. de schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken. 

16.4 Recht op inzage, toelichting en kopie 

Je kan als ouder ook zelf gegevens opvragen die we over je kind bewaren. Je kan inzage 

krijgen in en uitleg bij die gegevens. Ook kan je een (digitale) kopie ervan vragen. Dat 

kan door schriftelijk contact op te nemen met de directeur. We kunnen geen gegevens 

doorgeven die betrekking hebben op anderen, zoals medeleerlingen.  

17.  Participatie 

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.  

In onze school worden de leden van de ouder- en personeelsgeleding door middel van 

rechtstreekse verkiezingen aangeduid. De leden van de lokale gemeenschap worden 

vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen. Helaas was hier van de lokale 

gemeenschap geen interesse. 

 

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, wel een oudercomité. 
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18.  Klachtenregeling 

Wanneer je ontevreden bent met beslissingen, handelingen of gedragingen van ons 

schoolbestuur of zijn personeelsleden, of met het ontbreken van bepaalde beslissingen of 

handelingen, dan kan je contact opnemen met de directeur of de afgevaardigde van het 

schoolbestuur, Mevr. Chris Bellekens  - Aardseweg 4  -  2440 Geel, 

basisscholen@kobazuiderkempen.be . 

Samen met jou zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, kunnen 

we in onderling overleg een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om via 

bemiddeling tot een oplossing te komen. 

Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor jou volstaat, dan kan 

je je klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Deze commissie 

is door Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangesteld om klachten van leerlingen en ouders 

over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet 

nemen van beslissingen van/door hun schoolbestuur, formeel te behandelen. Voor het 

indienen van een klacht moet je een brief sturen naar het secretariaat van de 

Klachtencommissie. Het correspondentieadres is: 

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

t.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie 

Guimardstraat 1 

1040 Brussel 

Je klacht kan tevens worden ingediend per e-mail via of via het daartoe voorziene 

contactformulier op de website van de Klachtencommissie. 

De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dat wil 

zeggen als ze aan de volgende voorwaarden voldoet: 

• De klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan 6 maanden geleden 

hebben plaatsgevonden. We rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop de klacht 

betrekking heeft. 

• De klacht mag niet anoniem zijn. Omdat de Klachtencommissie een klacht steeds 

onbevooroordeeld en objectief behandelt, betrekt ze alle partijen, dus ook het 

schoolbestuur. 

• De klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de Klachtencommissie al heeft 

behandeld. 

• De klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. De ouders moeten hun 

klacht ten minste hebben besproken met de contactpersoon die hierboven staat 

vermeld én het schoolbestuur de kans hebben gegeven om zelf op de klacht in te 

gaan.  

• De klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De 

volgende zaken vallen niet onder haar bevoegdheid: 

o klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure 

(bv. die betrekking hebben over een misdrijf); 

o klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op de 

geldende decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen; 

o klachten die uitsluitend betrekking hebben op de door het schoolbestuur al dan 

niet genomen maatregelen in het kader van zijn ontslag-, evaluatie-, of 

tuchtbevoegdheid t.a.v. personeelsleden; 

mailto:directie@vbsdewijngaard.be
mailto:basisscholen@kobazuiderkempen.be
mailto:klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen
http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/


 

   VBS DE WIJNGAARD   -  Veerledorp 39   - 2431 Veerle-Laakdal 

014/841396  -  directie@vbsdewijngaard.be  -  www.vbsdewijngaard.be  

68 

o klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie bestaat 

(bv. over inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, een 

evaluatiebeslissing …). 

Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk 

reglement. 

De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een 

advies bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De uitkomst van deze 

klachtenregeling heeft dan ook geen juridisch effect. De eindverantwoordelijkheid ligt 

steeds bij het schoolbestuur. Tegen een advies van de Klachtencommissie kan niet in 

beroep worden gegaan. 

Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en 

sereniteit. 
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         Deel IV 

Infobrochure 

onderwijsregelgeving 

 

 
De school stelt jou als ouder 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. 

De inhoud van de infobundel kan te allen tijde gewijzigd worden zonder je instemming. 

Bij elke wijziging van de inhoud van de bundel, verwittigt de school jou via GiMME of via 

een nieuwsbrief. 

Op jouw verzoek ontvang je een papieren versie van het document. 

 

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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Aanvraagformulier 

Mijn kind moet op school medicijnen gebruiken op 

doktersvoorschrift 

Wanneer u wenst dat de school er op toeziet dat uw minderjarig kind tijdens de 

schooluren bepaalde medicijnen inneemt op doktersvoorschrift, dient u vooraf 

onderstaand aanvraagformulier in te vullen. Let wel dat het deel aangeduid met ‘In te 

vullen door de arts’ ook effectief door een arts wordt ingevuld. Zonder handtekening en 

stempel van de arts wordt dit formulier niet als geldig beschouwd. 

Indien de periode waarbinnen het medicijn moet worden ingenomen, langer duurt dan 

een trimester, dient bij het begin van een nieuw trimester een nieuw formulier te worden 

ingediend. Ook bij een wijziging van therapie of medicijnen moet een nieuw formulier 

ingevuld worden. Na beëindiging van de therapie zal dit formulier vernietigd worden. 

 

DEEL IN TE VULLEN DOOR DE OUDERS 

 

Naam van de leerling die op school medicijnen dient 

in te nemen 
 

Klas van de leerling  

Geboortedatum van de leerling  

Naam van de ouder die ondertekent  

Telefoonnummer van de ouder  

 

Ondergetekende verzoekt de school om er op toe te zien dat de leerling medicijnen 

neemt in overeenstemming met het onderstaande doktersvoorschrift. 

Datum  Handtekening van de ouder(s) 
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DEEL IN TE VULLEN DOOR DE SCHOOL 

 

Op het nemen van het medicijn wordt toegezien 

door 

(naam en functie van het personeelslid) 

 

En in diens afwezigheid door 

(naam en functie van het personeelslid) 

 

 

De school houdt per leerling een register bij van de genomen medicijnen. Hierop zal 

worden aangeduid welk medicijn een leerling op welk tijdstip geeft ingenomen en onder 

wiens toezicht. De betrokken personeelsleden aanvaarden deze taak op vrijwillige basis 

en kunnen daartoe niet verplicht worden. 

 

Naam en handtekening van de 

directie 

 Handtekening van de 

personeelsleden 

 

DEEL IN TE VULLEN DOOR DE ARTS 

 

Naam van het medicijn  

Het medicijn dient genomen te worden 

(begin- en einddatum) 

van                            tot 

Het medicijn dient genomen te worden 

(tijdstippen, voor/tijdens/na de maaltijd) 

 

Dosering 

(aantal tabletten, …) 

 

Wijze van gebruik 

(oraal, percutaan, indruppeling, inhalering) 

 

Wijze van bewaring 

(bv. koel) 

 

Mogelijke bijwerkingen van het medicijn 

 

 

 

 

Het medicijn mag niet genomen worden indien 

 

 

Naam van de arts 

 

 

Telefoonnummer van de arts 
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Datum  Stempel van de arts  Handtekening van de 

arts 

     

     

 

 

 

 

 

 

Goedkeuring opvoedingsproject, 

schoolreglement en privacy 2021-2022 

VBS DE WIJNGAARD 

Veerledorp 39, 2431 Veerle-Laakdal 
 

Uw kind ___________________________________ uit klas _________is ingeschreven 

in onze school 

De inschrijving geldt onder de opschortende voorwaarde van het voldoen aan de 

toelatingsvoorwaarden op de instapdag. 

De ouders verklaren hierbij dat ze het opvoedingsproject en het schoolreglement hebben 

ontvangen of digitaal kunnen raadplegen en verklaren dat zij instemmen met het 

opvoedingsproject, de engagementsverklaring en het schoolreglement van KOBA 

Zuiderkempen VZW 

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 te allen tijde hun eigen persoonsgegevens raadplegen, laten 

verbeteren en zich verzetten tegen het gebruik van de gegevens.  

Naam en handtekening directie: 

 

SWP   1. Opvoedingsproject / 6.Communicatie en samenwerking 

Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen 

Zuiderkempen 

Aardseweg 4  2440 Geel 
maatschappelijke zetel 

Nooitrust 4 – 2390 Malle 
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Wenselijke omgang met foto’s en privacygegevens:  

Gelieve per onderdeel een kruisje te zetten in het vakje van uw voorkeur. 

 akkoord Niet 

akkoord 

Ik geef hierbij toestemming om foto’s van mijn zoon / 

dochter op de website van de school te plaatsen. Het 

betreft enkel foto’s in klas- en schoolverband 

  

Ik geef toestemming om enkele gegevens zoals adres, 

telefoon/gsm, geboortedatum, mee te geven via een 

klaslijst met de andere kinderen van de klas. (voor bijv. 

verjaardagsfeestjes, vriendjes uitnodigen,…) 

  

Ik geef toestemming om de schoolrekening via e-mail te 

ontvangen 

  

Ik geef toestemming om, in het belang van mijn kind, alle 

nodige informatie op te vragen bij een eventuele vorige 

school. 

  

 

De ouders bevestigen op eer dat alle aan de school verstrekte gegevens naar waarheid 

worden ingevuld. 

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. 
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