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DEEL 1. Informatie aan de ouders 

Inleiding 

Beste ouder 

Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen: 

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

Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement maar sluit er wel nauw bij 

aan. Daarom wordt het hier toch opgenomen.  

2 In het tweede deel vind je het pedagogisch project van onze school en de engagementsverklaring 

van het katholiek onderwijs.  

3 In het derde deel vind je het eigenlijke reglement dat bestaat o.a. bestaat uit de 

engagementsverklaring tussen school en ouders, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de 

organisatie van de leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift op het einde 

van het basisonderwijs, onderwijs aan huis, herstel- en sanctioneringsbeleid, de bijdrageregeling, 

vrijwilligers, welzijnsbeleid, afspraken en leefregels, leerlingenevaluatie, beleid op 

leerlingenbegeleiding, revalidatie en privacy.  

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. Aanpassingen aan het eerste deel zijn 

eerder administratieve wijzigingen. Hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig van de ouders. 

Wijzigingen aan het pedagogisch project en/of aan het eigenlijke reglement worden opnieuw ter 

akkoord aan je voorgelegd. Alle delen van het schoolreglement worden steeds op de schoolraad 

besproken.  

Het verheugt ons dat je voor het onderwijs en de opvoeding van je kind op onze school beroep doet. 

Het schoolbestuur en de leerkrachten zullen alles in het werk stellen om de kansen te scheppen die 

je kind nodig heeft om zich evenwichtig te ontplooien. Wij hopen goed met jou te kunnen 

samenwerken en willen je nu reeds danken voor het vertrouwen dat je in onze school stelt. 

Als ouder draag je echter de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het onderwijs van je 

kinderen. Wij hopen dan ook dat je je kind aanmoedigt om de doelstellingen van onze school na te 

streven en de leefregels ervan na te leven. 

Wij zullen de rechten van je kind eerbiedigen en zijn of haar belangen behartigen. Terecht verwacht 

je van de school degelijk onderwijs, een passend onderwijsklimaat en een christelijk geïnspireerde, 

eigentijdse opvoeding. In het belang van elk kind is het dan ook noodzakelijk dat er een uitstekende 

verstandhouding en een vlotte samenwerking bestaat tussen school en gezin en dat je als ouder de 

waarden uit het opvoedingsproject (zie deel 2) onderschrijft en ondersteunt. 
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Beste kinderen 

Van harte welkom! 

We hopen dat jullie ons en elkaar helpen om van onze school een toffe en leerrijke school te maken 

waarin iedereen zich goed voelt.  

We wensen jullie alvast een fijn schooljaar toe ! 

 

Patrick Coppens 

Directeur 
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DEEL 1 – INFORMATIE AAN DE OUDERS 

Dit deel is meer van informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het 

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

schooljaar wijzigen, eventueel na overleg in de schoolraad. 

1.1 Contact met de school 

We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vind je onze contactgegevens. 

Aarzel niet om ons te contacteren. 

 Naam, adres en telefoon 

Kleuter en lagere school 

Vrije Basisschool De Vlieger 

Hofstade-Dorp 44 

9308 Hofstade 

Tel. 053 78 73 99 

fax 053 78 73 98 

gsm 0473/52 36 69 

e-mail: directie@vbsdevlieger.be  

 Schoolbestuur 

Wij zijn een gemengde basisschool die behoort tot het vrij gesubsidieerd onderwijs. Onze voertaal is 

het Algemeen Nederlands. 

1 Schoolbestuur: de inrichtende macht is de VZW Schoolbestuur van de Gesubsidieerde Vrije 

Basisschool De Vlieger, afgekort “Vrije Basisschool De Vlieger”, Hofstade-Dorp 44, 9308 

Hofstade. 

 

Leden van VZW Vbs De Vlieger: 

Naam  Adres  Gemeente  

Bruyland Guido*  Kuipersstraat 52  9308 Hofstade  

Chris De Brucker* Karel Van Der Slotenstraat 13 9308 Hofstade 

De Smedt Alfons  Steenweg op Aalst 72  9308 Hofstade  

Inge De Bruyn* Weyvelt 15 9308 Hofstade 

Meert André*  Steenweg op Dendermonde 51  9308 Hofstade  
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Moens Luc*  Karel Van der Slotenstraat 75  9308 Hofstade  

Sergant Lode  Drapstraat 40 A  9308 Gijzegem  

Uvin Kristof Mottantstraat 1 9308 Hofstade 

* lid van de raad van bestuur, het uitvoerend orgaan van de vzw. 

* Deze leden zijn lid van het uitvoerend orgaan, de raad van bestuur. 

 Scholengemeenschap 

De school maakt deel uit van de scholengemeenschap. 

Coördinerend directeur: Jacques Zaman 

Contactadres van de scholengemeenschap: 

Sint-Vincentiusinstituut Gijzegem 

Kruisstraat 2   

9308 GIJZEGEM 

053/72.93.65 (secretariaat) 

053/72.93.66 (directie) 

vrijebasisschool.gijzegem@telenet.be 

Volgende scholen behoren tot de scholengemeenschap  

• Basisschool DvM, Aalst 

• Sint-Vincentiusinstituut, Gijzegem 

• Vrije Basisschool "De Vlieger", Hofstade 

• Vrije Basisschool "De Stip", Erembodegem 

• Vrije Basisschool "De Luchtballon", Erembodegem (Terjoden) 

• Vrije Basisschool “De Linde”, Nieuwerkerken  

• Basisschool Sint-Jan, Teralfene 

• Vrije Basisschool Sint-Vincentius, Aaigem 

• BuLO Don Bosco, Aalst 

• Basisschool Sint-Jozef, Mere 

 Personeel 

 1.4.1. Directie 

Patrick Coppens directeur 

 Onderwijzend personeel 

Katrien Van Hauwermeiren 

Jill Waily 

Kristien De Ridder 
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Silke Van De Putte 

Heidi Huyck 

llse Van Der Elst 

Anneleen De Cock 

Helga De Brucker 

Judith Zaman 

Liesbeth Van Landuyt 

Leen Van Dorpe 

Annelien Aerssens 

Stefanie van Oudenhove 

Rita Gielens 

Angelique Bekaert 

Eve Vinck 

Els Van Caeckenberghe 

Laurence De Coensel 

Sam Loeman 

 

 Kinderverzorgster 

Martine Schockaert 

 

 1.4.4. Zorgteam 

 

Stefanie Meert i.v. Hilde Moens zorgcoördinator 

Chris De Deyn  

Annelien Aerssens  

Jill Wailly  

  

 Secretariaat 

Geertrui Verspeet administratie 

Michèle Ongena administratie 
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Dominique Van De Catsye administratie 

 ICT-coördinator 

Hendrik Heirman ICT-coördinator 

 Preventieadviseur 

Elke Lambrecht preventieadviseur 

 Opvang 

Brigitte De Bruyne opvang 

Dorien De Brouwer opvang 

Karine Van Den Abeele opvang 

1.4.4.9. Onderhoudspersoneel 

Bouderqua Fatima onderhoud 

Vandenbemden Patricia onderhoud 

  

1.2.        Organisatie van de school 

Hier vind je praktische informatie over onze school. 

1.2.1  Aanvang en einde van de lessen 

De lessen vangen aan : 

• In de voormiddag van 8.35 uur tot 11.45 uur 

• In de namiddag van 13.15 uur tot 15.30 uur 

• Op woensdag vangen de lessen aan om 8.25 uur en eindigen om 12 uur. 

Het belteken wordt telkens vijf minuten voor de aanvang van de lessen gegeven. Alle leerlingen 

dienen dan aanwezig te zijn op school. Er is gratis toezicht door de leerkrachten vanaf 8 uur tot 12 u 

en van 12u55 tot 15u45. Van 12 u tot 12u55, en van 15u45 tot 18 u is er betalend toezicht door 

begeleiders (derden). Tijdens de middagpauze gaat de poort van de speelplaats open vanaf 12.55 uur 

voor de leerlingen die thuis gaan eten. 

Voor de kleuters: breng je kleuter tijdig en regelmatig naar school. Het zal zijn gehele ontwikkeling 

bevorderen. Laat je kleuter plaats nemen in de rij bij het naar binnen gaan. Indien u toch te laat bent 

vragen we je met aandrang je kleuter af te zetten aan de deur van de klas zodat de leerkracht en de 

andere kleuters de reeds gestarte activiteiten ongestoord kunnen verder zetten. 
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1.2.3  Vakantiedagen en lokale verlofdagen  - Belangrijke data. 

Belangrijke data schooljaar 2020-2021 
 
Rapporten lager: 

 Vrijdag 30 oktober 2020 

 Vrijdag 18 december 2020 

 Woensdag 10 februari 2021  

 Vrijdag 2 april 2021 

 Vrijdag 28 mei 2021 

 Vrijdag 29 juni 2021 (Syntheserapport 2) 
 

Oudercontacten: 
- Algemeen oudercontact woensdag 2 september 2020 (kleuter) 
- Algemeen oudercontact donderdag 3 september 2020 (lager) 
- Oudercontact op donderdag 15 oktober 2020 (1ste graad lager) 
- Oudercontact op donderdag 3 december 2020 (kleuter) 
- Oudercontact op donderdag 10 december 2020 (lager) 
- Oudercontact op donderdag 25 maart 2021 (lager) 
- Oudercontact op woensdag 31 maart 2021 (kleuter) 
- Oudercontact op donderdag 28 juni 2021 (kleuter en lager) 

 
Afscheid 6de leerjaar:  

 Dinsdag 29 juni 2021 
 

Sportdagen: 

 vrijdag 25 juni 2021 lager 

 Maandag 28 juni 2021 kleuter 
 

Afsluiten tutti frutti:  

 Dinsdag 29 juni 2021 
 
Schoolfeest :  

- Schoolfeest zaterdag 5 juni 2021 
 

Pedagogische studiedagen (vrijaf voor de leerlingen):  
- Vrijdag 23 oktober 2020 
- Woensdag 9 december 2020 
- Woensdag 19 maart 2021 

 
Lokale verlofdagen: 

- Vrijdag 9 oktober 2020 
- Maandag 3 mei 2021 

 
Sint-Maarten 

 Vrijdag 10 november 2020 
 

Receptie VBS de Vlieger  
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     -     Vrijdag 8 januari 2021 
 
Vormsel en Eerste communie 

 Zondag 20 september 2020, 1ste communie vorig schooljaar 

 Zaterdag 26 september 2020, vormsel vorig schooljaar 

 Zaterdag 1 mei 2021, vormsel 

 Donderdag 31 mei 2021, 1ste communie 
 
Activiteiten ouderraad (Voorlopige data die reeds vast liggen): 

- Avondmarkt     20 augustus 2020 (onder voorbehoud) 
- Welkom op onze school   dinsdag 1 september 2020 
- Eetfestijn VBS De Vlieger      zaterdag 3 en zondag 4 oktober 2020 (o.v) 
- Eetfestijn VBS De Vlieger (reserve) zaterdag 6 en 7 maart 2021 
- Heksentocht VBS De Vlieger      vrijdag 30 oktober 2020 
- Sint-Maarten op school               dinsdag 10 november 2020 
- Glühwein op de speelplaats     vrijdag 18 december 2020 
- Smoutebollen op de speelplaats      vrijdag 12 februari 2021 
- Fietstocht         vrijdag 25 juni 2021  

 
Vakantieperiodes schooljaar 2020-2021: 

- Herfstvakantie:  van zondag 1 november tot en met zondag 8 november 2020 
- Kerstvakantie:   van maandag 21 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021  
- Krokusvakantie:  van maandag 15 februari tot en met zondag 21 februari 2021 
- Paasvakantie:   van maandag 5 april tot en met zondag 18 april 2021 
- Zomervakantie:  van donderdag 1 juli tot en met maandag 31 augustus 2021 

 
Klusjesdag 

-   nog te bepalen 
 

Meerdaagse uitstappen : 
- Stadsklassen van 19 tot 21 oktober 2020 
- Boerderijklassen van 3 tot 5 maart 2021 
- Zeeklassen van 19 tot 21 mei 2021 

 
Grootouderfeest kleuters :  

 nog te bepalen 
 
Peuteropendeurdagen : 

 nog te bepalen 

 

 

1.2.3.  Toezicht en kinderopvang 

 Toezicht rijen 

Kleuters worden steeds opgehaald. Kinderen die te voet of met de fiets naar school komen, worden 

’s middags en ’s avonds begeleid in rijen: 
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• Rij 1: wie afgehaald wordt aan de poort 

• Rij 2: Wie moet oversteken + de fietsers 

Kinderen vanaf het derde leerjaar kunnen buiten de poort wachten, op voorwaarde dat ze in het 

bezit zijn van een schriftelijke toelating van hun ouders.  

 Kinderopvang buiten de normale aanwezigheid van de leerlingen 

Iedere schooldag is er betalende opvang voorzien van 7 uur tot 8 uur, en van 15u45 tot 18u. Op 

woensdagnamiddag is er opvang tot 17.30 uur. Het toezicht door de school begint om 8 uur. Er is 

toezicht op de speelplaats tot 8.30 uur. De leerlingen die vóór 8 uur op de speelplaats worden 

afgezet, moeten naar de opvang. De leerlingen hebben voor en na die uren geen toelating om zonder 

toezicht op de speelplaats te zijn. 

Kleuters die niet tijdig afgehaald worden, blijven bij de verantwoordelijke van de opvang.  

De tarieven:  

• Ochtend vanaf 7 uur: € 1 

• Ochtend vanaf 7u30: € 0.50 

 

• Middagopvang: € 0.50 

 

• Avond tot 16u30:  € 1 

• Avond tot 17u30: € 1,5 

• Avond tot 18u00: € 1.75 

 

• Woensdagmiddag tot 12u30: € 0.75 

• Woensdagmiddag tot 13u30: € 1.50 

• Woensdagmiddag tot 14u30: € 3 

• Woensdagmiddag tot 15u30: € 4.50 

• Woensdagmiddag tot 16u30: € 6 

• Woensdagmiddag tot 17.30: € 7.5 

* Woensdagnamiddagopvang : 

Per half uur wordt een bijdrage gevraagd van 0.75 euro . Wanneer meerdere kinderen van een gezin 

gebruik maken van deze opvang zal een bijdrage gevraagd worden van 0.50 euro per half uur voor 

het tweede kind. Vanaf het derde kind is de woensdagnamiddagopvang gratis. 

Voor de kost van je bijdrage voor deze woensdagnamiddagopvang zal eveneens een fiscaal attest 

bezorgd worden. 

* Verder wensen wij nog de aandacht te vestigen op volgende punten: 

• Wanneer de leerling zich niet gedraagt volgens de afspraken kan de school de leerling tijdelijk of 

definitief het gebruik van deze opvang ontzeggen. 

• Na het verlaten van de opvang bevindt het kind zich niet meer onder de hoede van de begeleider 

van de opvang. De ouders dragen vanaf dit ogenblik de volle verantwoordelijkheid. 
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• Ouders dienen tevens de nodige voorzieningen te treffen om de kinderen tijdig af te halen. 

• Het is de leerling verboden de opvang te verlaten zonder toelating. 

• De richtlijnen van de begeleider dienen gevolgd te worden. 

• Bij het verlaten van de opvang dient men zich laten uit te scannen bij de begeleider van de 

opvang. 

1.3 Samenwerking  

1.3.1.              Met de 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 klasleraar. We organiseren ook oudercontacten (zie ook 

engagementverklaring tussen school en ouders). Ook bij de leden van onze schoolraad kan je 

steeds terecht. 

Ouderraad Voorzitter: Toon West 

Contactgegevens voorzitter: 0468 11 98 90 

e-mail : ouderraad@vbsdevlieger.be 

 

Schoolraad Voorzitter: Kris Nijs 

Contactgegevens voorzitter: 053 / 77 52 17 

e-mail : info@krisnijs.eu 

• Wendy De Zwaef (oudergeleding)  

• An Van den Bremt (oudergeleding) 

• Sébastien Chaumillon (oudergeleding) 

• Van Oudenhove Stefanie (leerkrachtengeleding) 

• Helga De Brucker (leerkrachtengeleding) 

• Liesbeth Van Landuyt (leerkrachtengeleding) 

• Kris Nijs – Voorzitter 

• Bart Biebaut (lokale gemeenschap) 

• Geert Hoebeeck (lokale gemeenschap) 

 

1.3.2. Met de leerlingen  

Leerlingenraad Kinderclub Verkiezingsprocedure:    

mailto:ouderraad@vbsdevlieger.be
mailto:info@krisnijs.eu
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Elk schooljaar worden de vertegenwoordigers van de leerlingenraad verkozen door de leerlingen van 

het lager. De kinderen uit voorgaande klassen worden vertegenwoordigd door een leerkracht. De 

leerlingenraad komt maandelijks samen. 

De leerlingenraad luistert naar de noden van de kinderen, rapporteert aan de directeur en werkt 

samen met de directie adviezen en oplossingen uit. 

Samenstelling: Uit elke klas worden 2 vertegenwoordigers gekozen. Verantwoordelijke leraar: Sam 

De Troyer – Helga De Brucker 

1.3.3  Met externen 

 Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB) 

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 behoeften 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 

verzetten. Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet. 

Onze school heeft een samenwerkingsverband afgesloten met het Vrij CLB Aalst. De inhoud van de 

dienstverlening werd vastgelegd via het decreet van 01/12/1998. Daarin staat beschreven: de 

opdrachtverklaring, werkingsbeginselen, doelstellingen, relatie CLB en leerlingen/ouders, relatie CLB 

en school, samenwerking met andere diensten, enz. 

Adres : Vrij CLB Aalst 

Langestraat 12 

9300 Aalst 

tel. 053 78 85 10 

fax 053 78 55 97 

info@vclbaalst.be  

 

Wanneer kan je het CLB bereiken? 

Alle werkdagen van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur. 

Dinsdagavond (16.30 uur tot 19.00 uur): na afspraak 

Het centrum is gesloten: 

• van 15 juli tot en met 15 augustus 

• tijdens kerstvakantie (met uitzondering van twee dagen) 

• tijdens de paasvakantie 

• Tijdens de zomervakantie kan je terecht op de CLB –telefoon. Je wordt dan automatisch 

doorverbonden met een CLB-medewerker uit je eigen provincie. 

mailto:info@vclbaalst.be
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Medewerkers van het CLB:  psycho- pedagogisch consulent : Jolien Maroy 

    maatschappelijk werker: Nele Bourlon 

    paramedisch medewerker: Lieve Van Cauteren 

    arts : Soetkin De Brucker      

                 soetkin.debrucker@vclbaalst.be 

    053/606937 

De CLB-contactpersoon is op regelmatige basis aanwezig op school. Het is wenselijk eerst een 
telefonische afspraak te maken. De persoonlijke contactgegevens vind je terug op 
www.vclbaalst.be/scholen.  
 
Het CLB is open: 

- Alle werkdagen, van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u30, op maandag  tot 19u (op 
schooldagen) 
 - Op afspraak 
 
Het CLB is gesloten :  

- Van 15 juli tot en met 15 augustus 
 - Tijdens de kerstvakantie (met uitz. van de eerste en de laatste dag) en  de 
paasvakantie (met uitz. van de eerste 2 dagen) 
 - Op 31 okt, 24 feb. en 22 mei (zie www.vclbaalst.be) 
 
Het CLB is algemeen ook te bereiken op de chat via www.clbchat.be op: 
 - maandag, dinsdag en donderdag van 17u tot 21u en elke woensdag van 14u tot 21u 
 - tijdens de herfst-, krokus- en paasvakantie 
 - in de kerstvakantie, behalve van 24/12 tot en met 1/1 
 - in de zomervakantie, tot 14 juli en vanaf 16 augustus 
De chat is op officiële feestdagen gesloten 
 
 
 
 
Waarvoor kan je bij het CLB terecht? 
 
De CLB’s bieden gratis informatie, hulp en begeleiding voor leerlingen, ouders en scholen. Het CLB 
heeft als opdracht om leerlingen te begeleiden in hun functioneren op school en in de maatschappij. 
 
Het CLB werkt vooral voor individuele leerlingen, vertrekkende van een hulpvraag van de leerling, de 
ouders of de school. 
Zo kan je naar het CLB met vragen over … 

• leren en studeren: bv. problemen met de werkhouding, hardnekkige leerproblemen,… 

• onderwijsloopbaan: bv. studiekeuze, info over het onderwijslandschap,…   

• gezondheid: bv. het toedienen van vaccinaties, vragen over relaties en seksualiteit, leef- en 
voedingsgewoonten, … 

• welbevinden: bv. omgaan met verlies, faalangst, depressieve gevoelens, moeilijk gedrag, 
vragen over zelfbeeld, zich niet goed in zijn vel voelen …  

De CLB-contactpersoon zal je hulpvraag beluisteren en analyseren om daarna samen na te gaan 
welke stappen gezet kunnen worden. Ook een andere CLB-medewerker kan betrokken worden, 

mailto:soetkin.debrucker@vclbaalst.be
http://www.vclbaalst.be/scholen
http://www.vclbaalst.be/
http://www.clbchat.be/
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indien een begeleidings- of diagnostisch traject wordt opgezet. Dit traject kan een gesprek zijn, een 
psycho-diagnostisch onderzoek, een observatie, het afnemen van een vragenlijst, enz.  
 
Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel 
doen.  
Als de leerling bekwaam geacht wordt (d.w.z. als deze voldoende in staat is om zelfstandig keuzes te 
maken), zet het CLB de begeleiding slechts voort als de leerling hiermee instemt. Vanaf 12 jaar 
vermoedt men dat de leerling bekwaam is.  
Als de leerling onbekwaam geacht wordt, dan wordt de begeleiding alleen voortgezet na instemming 
van zijn/haar ouders. De leerling en de ouders worden maximaal betrokken bij alle stappen van de 
begeleiding. 
 
De school heeft recht op begeleiding door het CLB.  
Het CLB kan bepaalde problemen of onregelmatigheden in het beleid van de school signaleren en de 
school op de hoogte brengen van bepaalde behoeften van de leerlingen. Daarnaast biedt het CLB 
versterking aan de school bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen. 
 
 
De leerling en de ouders kunnen zich NIET verzetten (verplichte begeleiding) tegen: 

• de hoger vermelde signaalfunctie en de ondersteuning van het CLB aan de leerkrachten op 
school bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen. 

• de opvolging van de leerplicht (spijbelen): elke leerling die 5 halve dagen onwettig afwezig is, 
wordt door de school gemeld bij het CLB. In overleg wordt nagegaan welke acties kunnen 
worden opgezet om de leerling terug op school te krijgen. 

• de preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten. We raden dan ook aan 
elk van volgende besmettelijke ziekten bij uw zoon of dochter te melden aan de school: 
kroep, geelzucht, buiktyfus, hersenvliesontsteking, kinderverlamming, roodvonk, 
longtuberculose, kinkhoest, schurft, bof, mazelen, salmonellosen, rubella, huidinfectie, 
schimmels, luizen, windpokken, parelwratten, impetigo en HIV-infectie. 

• de collectieve medische onderzoeken (zie hieronder). 
 
 
Op medisch onderzoek 
 
Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-artsen en verpleegkundigen. Die 
onderzoeken zijn verplicht. In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren (in het buitengewoon 
onderwijs op leeftijden). Tijdens deze contactmomenten worden een aantal elementen uit de 
ontwikkeling en de leefgewoonten nagegaan. In de aanloop van deze contactmomenten zal je een 
brief krijgen met meer uitleg en/of een vragenlijst om in te vullen. Je mag uiteraard aan de 
verpleegster en de dokter altijd vragen stellen. Je kan ook met hen voor een vraag of een zorg een 
afspraak maken op een later tijdstip. 
 

• 1ste kleuterklas    3/4 jaar 
• 1ste leerjaar       6/7 jaar 
• 4de leerjaar       9/10 jaar 
• 6de leerjaar       11/12 jaar 
• 3de secundair      14/15 jaar 

 
In de 1ste kleuterklas word je als ouder uitgenodigd om mee te komen met je kleuter naar het 
medisch onderzoek. Bij de latere onderzoeken is dit niet systematisch voorzien, maar ben je ook 
welkom om mee te komen als je bijvoorbeeld een vraag hebt voor de arts of verpleegkundige. 
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De ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen zich verzetten tegen het uitvoeren van een 
systematisch contact door een bepaalde medewerker van het CLB. Dit moet je vooraf met een 
aangetekende brief aanvragen. Binnen een termijn van negentig dagen moet je het verplichte 
systematische contact laten uitvoeren door een andere medewerker van hetzelfde CLB, een 
medewerker van een ander CLB of een arts extern aan het CLB. In het laatste geval moet de arts dan 
wel dezelfde onderzoeken uitvoeren zoals ze per leeftijdscategorie zijn voorgeschreven en je draagt 
als ouder zelf de kosten. De leerling of zijn ouders bezorgen binnen vijftien dagen na de datum van 
het systematisch contact hiervan een verslag aan de bevoegde CLB-arts van het CLB dat de school 
begeleidt. 
 
Inentingen 
 
Het CLB biedt gratis inentingen aan. Dit gebeurt volgens het vaccinatieschema dat door de overheid 
wordt aanbevolen. Om ze te krijgen moeten de ouders 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 (Rodehond) 

• 1ste secundair 12/13 jaar HPV (Baarmoederhalskanker) – 2 vaccins 

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

 
 
CLB-dossier 
 
Het CLB maakt voor elke leerling één multidisciplinair dossier (= CLB-dossier) aan van zodra een 
leerling een eerste keer is ingeschreven in een school. Dit dossier bevat alle relevante sociale, 
psychologische en medische gegevens die over de leerling op het centrum aanwezig zijn. De CLB-
medewerkers behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid. Ze houden zich 
aan het beroepsgeheim, het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’ en de privacywetgeving. 
 
Je kan het dossier samen met een CLB-medewerker inkijken.  Zij/hij geeft hierover telkens uitleg in 
een gesprek. Dit recht geldt niet voor het volledige dossier maar enkel voor gegevens die van de 
leerling afkomstig zijn. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts.  
Je kan een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Deze kopie is erg vertrouwelijk en mag 
niet voor iets anders dienen dan voor jeugdhulp.  
 
Naar een andere school 
Gaat je zoon/dochter naar een andere school, dan gaat het dossier 10 werkdagen na de inschrijving 
naar het CLB waar die school mee samenwerkt. Je hoeft daar zelf niets voor te doen. Bij een 
inschrijving voor een volgend schooljaar wordt het dossier pas na 1 september overgedragen.  
Als je niet wil dat het dossier wordt overgedragen, moet je dat binnen een termijn van 10 werkdagen 
na de inschrijving in je nieuwe school, schriftelijk laten weten aan de directeur van je vorige CLB. Je 
kan je echter niet verzetten tegen het overdragen van: 

• identificatiegegevens 

• (indien van toepassing) een kopie van het gemotiveerd verslag, 

• (indien van toepassing) een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, 

• gegevens in het kader van de verplichte begeleiding 

• gegevens in het kader van de systematische contacten 
 
En later? 
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Het CLB houdt je dossier 10 jaar bij, te tellen vanaf het laatste medisch onderzoek (tot 15 jaar voor 
leerlingen in het buitengewoon onderwijs). 
 
Een klacht? 
 
Heb je een klacht, dan luistert het CLB er graag naar. Deze wordt volgens een vaste werkwijze 
behandeld. Meer info zie www.vclbaalst.be/klacht  
 
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. 

Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over de ondersteuning van je kind 

kan je terecht bij volgend aanspreekpunt voor ouders: 

Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk:  

Adres: 

Ondersteuningsnetwerk WAN-team 

Kwatrechtsteenweg 168 

9230 Wetteren 

info@wanteam.be 

0477/99.02.10.   

 

 Nuttige adressen 

 

Lokaal Overlegplatform Contactpersoon: 

LOP-voorzitter  

Annemie Hayemal  

annemie.hayemal@skynet.be  

LOP-deskundige  

Sibylle Decuyper 

sibylle.decuyper@ond.vlaanderen.be 

lopaalst.basis@vlaanderen.be 
www.naarschoolinaalst.be  

  

Tel: 0492 184121 

Klachtencommissie Katholiek 

Onderwijs Vlaanderen 

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

Guimardstraat 1 

1040 Brussel 

02 507 08 72 

klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen 

http://www.vclbaalst.be/klacht
http://www.clbchat.be/
https://www.clbchat.be/
mailto:info@wanteam.be
mailto:annemie.hayemal@skynet.be
mailto:sibylle.decuyper@ond.vlaanderen.be
mailto:lopaalst.basis@vlaanderen.be
http://www.naarschoolinaalst.be/
mailto:klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen
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Commissie inzake 

Leerlingenrechten 

Vlaamse Overheid 

Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi 

Secretariaat commissie inzake Leerlingenrechten 

t.a.v. Ingrid Hugelier (Basisonderwijs) 

H. Consciencegebouw  

Koning Albert-II laan 15,  

1210 Brussel 

02 553 93 83 

commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be 

 

Commissie Zorgvuldig Bestuur Vlaamse Overheid 

Agentschap 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 

mailto:commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be
mailto:zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be
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DEEL 2 Opvoedingsproject 

2.1. Onze opdracht 

Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool. 

Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze 

achtergrond ook. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de 

opvoeding en vorming die de school hun kinderen verstrekt. Kiezen voor een katholieke 

dialoogschool houdt 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 

van het katholiek onderwijs Vlaanderen : 

www.katholiekonderwijs.vlaanderen/engagementsverklaring 

Wij onderwijzen de aan ons toevertrouwde kinderen in de best mogelijke omstandigheden en dragen 

bij tot hun opvoeding opdat zij alle kansen zouden krijgen om zich goed voor te bereiden op hun 

toekomst. 

2.2. Onze visie 

Het kind staat centraal  

Elk kind is uniek, heeft gaven en gebreken. Elk kind heeft recht op vorming aangepast aan zijn 

mogelijkheden. Kennis bijbrengen is geen doel op zich, maar wel het leren hanteren van die kennis 

als voorbereiding op hun rol in de samenleving. Met andere woorden bijdragen in hun opvoeding 

naar zelfstandigheid en hen daartoe alle mogelijke kansen bieden.  

 

Wij werken samen  

Leerkrachten zijn opgeleid om te onderwijzen, de directie en administratief personeel staan in voor 

de coördinatie, het onderhoudspersoneel voor  nette infrastructuur. De inrichtende macht zorgt er 

voor dat tijdig alle nodige maatregelen getroffen worden opdat de school in de beste 

omstandigheden kan functioneren. Door als team samen te werken staan wij garant voor een 

kwaliteitsvol onderwijs. Opvoeding is echter meer dan onderwijzen alleen. Kinderen opvoeden is 

vooral samenwerken tussen school en ouders. Informatie en communicatie zijn hierbij 

http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/engagementsverklaring
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sleutelinstrumenten. Daartoe worden alle geboden mogelijkheden zoals oudercontacten, 

ouderverenigingen, overleg- en andere structuren,... ten volle benut. 

 

Dynamisch gebruik van alle middelen 

In het kader van onze opdracht gebruiken wij de financiële middelen die de overheid ons ter 

beschikking stelt, doeltreffend en doelmatig. Anderzijds wordt ook een kader van opvoedkundige 

instrumenten aangereikt. Op vernieuwingen wordt op een dynamische manier ingespeeld. Wij 

volgen daartoe de richtlijnen die door het Katholiek onderwijs geboden worden. 

2.3. Vanuit de waarden 

Bij het vervullen van onze opdracht willen wij zeker volgende waarden belichamen: 

• christelijke overtuiging uitdragen 

• respect opbrengen voor ieders eigenheid 

• zorgen voor de zwakkere 

• verdraagzaam zijn  

De opdracht geeft weer wat je van een school mag verwachten. De visie geeft de manier waarop 

Vrije Basisschool De Vlieger te Hofstade deze opdracht wil vervullen, met de waarden waarvoor wij 

staan. Het komt er nu op aan om dit samen verder te realiseren.  

Zoals in het verleden, zullen wij ons blijven inzetten om kwaliteitsvol te onderwijzen en bij te dragen 

tot de opvoeding van de kinderen. 

Bovenstaande  visietekst is vandaag nog steeds actueel. Deze wordt verder vertaald in het 

opvoedingsproject van VBS De Vlieger, gesteund op de krachtlijnen van het katholiek 

basisonderwijs. 

In de context van een snel veranderende maatschappij wordt de katholieke basisschool uitgedaagd 

om haar identiteit te expliciteren en om zich steeds opnieuw in haar eigenheid te profileren.  

Te midden van een geseculariseerde, pluralistische en multiculturele samenleving is het haar 

opdracht om trouw te blijven aan haar eigen katholieke identiteit. Maar tegelijk dient ze te groeien 

naar openheid in een mondiale wereld. Dit plaatst de school voor een aantal uitdagingen welke te 

lezen zijn in  het opvoedingsproject van onze school.  

Het uitgeschreven opvoedingsproject kan op eenvoudige vraag verkregen worden bij de directie en is 

eveneens te lezen op de website van onze school (www.vbsdevlieger.be ). 

WIJ WILLEN JE ALVAST DANKEN VOOR HET VERTROUWEN IN ONZE SCHOOL !!! 
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2.4. Onze schooleigen christelijke identiteit 

Het opvoedingsproject van onze school is ingebed in het project van de katholieke 

dialoogschool. Christelijke waarden zoals vertrouwen, barmhartigheid, rechtvaardigheid, 

innerlijkheid en naastenliefde dragen wij hoog in het vaandel. Iedereen is dus welkom op 

onze school. Wij putten inspiratie uit de parabel van het mosterdzaadje om deze christelijke 

waarden binnen te brengen in onze school. Wij willen van de school een plaats maken waar 

samen geleefd wordt, waar leerlingen, net zoals het mosterdzaadje, groeien in 

relatiebekwaamheid tegenover zichzelf, anderen, de wereld en God. Wij beleven als 

schoolgemeenschap onze christelijke identiteit door middel van vieringen, schoolmomenten, 

(godsdienst)lessen en acties (bv. Damiaan actie, welzijnsbeurs, …) . Deze worden allen 

georganiseerd, uitgewerkt en gedragen door zowel de leerlingen als het schoolteam. Het is 

onze taak als opvoeders om voor onze leerlingen de wind te zijn die de mosterdzaadjes 

meedraagt op hun pad van ontwikkeling. 

2.5. We zorgen voor een degelijk en samenhangend inhoudelijk aanbod 

In het katholiek basisonderwijs is het leren en leven op school gericht op de harmonische 

ontplooiing van de hele persoon:  hoofd, hart en handen. Geïnspireerd door het leerplan 

ZILL (Zin In Leren en Leven) investeren we als school in de ontwikkeling van competenties. 

Om deze competenties te verwerven, hebben de kinderen nood aan kennis, vaardigheden, 

attitudes en specifieke inzichten die zij verkrijgen door middel van de leerdoelen die in ons 

onderwijsinhoudelijk aanbod zitten. Die doelen sluiten aan bij de ontwikkeling van de 

kinderen. Door de continue koppeling van de  4 persoonsgebonden ontwikkelingsvelden en 

de 6 cultuurgebonden ontwikkelingsvelden creëren wij een horizontale samenhang. De 

koppeling van de ontwikkelingsvelden gebeurt aan de hand van jaarprojecten en thema’s 

zoals bv. de groote oorlog.  

Aangezien elk zaadje op een andere manier en op een ander tempo groeit, dient er aandacht 

te zijn voor de wijze waarop het kind leert. De school brengt de leerinhouden systematisch 

aan vanuit de leerlijn en bewaakt op die manier de verticale samenhang tussen de 

verschillende leerinhouden.  

Naast het bewaken van de horizontale en de verticale samenhang, zorgen wij er als school 

ook voor dat ons aanbod aansluit bij wat leerlingen al kennen en kunnen, bij hun talenten en 

noden. Op deze manier maken de leerlingen zich de leerinhoud eigen en komen we tot een 

integratie in de persoon. Wanneer de inhouden beklijven, verankeren ze zich en komt het 

leren tot een diepere betekenis. Op die manier tracht VBS De Vlieger om onze zaadjes zo 

hoog en zo ver mogelijk te laten vliegen. 
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2.6. Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende 

didactische aanpak 

Als schoolteam werken wij aan een warm relationeel school- en klasklimaat dat bijdraagt 

tot het welbevinden en de betrokkenheid van alle leerlingen. Wij dragen zorg voor zowel de 

persoonlijke als de interpersoonlijke relaties door middel van zelfevaluaties, kringgesprekken 

en kindgesprekken. Leren is voor ons een proces van vallen en opstaan en fouten maken is 

eigen aan leren. 

Wij gaan uit van werkelijkheidsnabije en voor leerlingen relevante leercontexten. Door de 

werkelijkheid op te zoeken buiten de klas (bv. leeruitstappen gericht op de thema’s die aan 

bod komen, tweejaarlijkse meerdaagse uitstappen per graad) en via allerlei media de klas 

binnen te brengen (bv. digiborden), kunnen leerkrachten onderwijscontexten creëren die 

aanzetten tot explorerend -en belevend leren. Ook nodigen wij experts uit op school (bv. 

Krekelland, Child Focus, …). 

Wij gaan als school uit van een gezonde en haalbare leerambitie die realistisch afgestemd 

wordt op de individuele aanleg van de kinderen.  

Interactie wordt bevorderd door vormen van groepswerk, partnerwerk en coöperatief 

samenwerken. Het is onze taak als leerkracht om de kwaliteit van het samenwerken te 

versterken door onze leerlingen te begeleiden. Leerkrachten hebben niet alleen een 

begeleidende rol maar ook een ondersteunende - en troostende rol.  

Wij als leerkracht functioneren hier als gids om onze leerlingen gericht te begeleiden en te 

ondersteunen in hun groeiproces.  

 

 

2.7. We werken aan de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg 

De ontwikkeling en het leren van alle kinderen staat centraal. Onze school heeft een 

zorgbeleid waardoor elke leerling optimale onderwijskansen krijgt (zie zorgbeleid).  

Onze school biedt zorg op maat gaande van een brede basiszorg (FASE 0) in de klas (bv. drie 

sporenbeleid) tot een verhoogde zorg (fase 1) (bv. REDICODIS maatregelen, klasinterne - of 

klasexterne zorg). Indien nodig wordt uitbreiding van zorg (fase 2) geboden (vb. tussenkomst 

CLB voor handelingsgerichte diagnostiek). Tot slot kan er overgegaan worden naar een 

individueel aangepast curriculum binnen fase 3. De verschillende fases van het 

zorgcontinuüm bieden elk zaadje verschillende kansen om te groeien. 
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2.8. Onze school als gemeenschap en als organisatie 

De schoolleiding speelt in het schoolbeleid een centrale rol. Zij bewaakt de kwaliteit van 

onderwijs en opvoeding aan de hand van gedeeld leiderschap. Gedeeld leiderschap 

stimuleren we door teamleden te laten participeren aan de besluitvorming door hen 

individueel of via werkgroepen (pastoraal, Sint, schoolfeest, pesten, ….) mee 

verantwoordelijk te maken.  

Ook leerlingen worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid, we laten hen 

meedenken, meepraten, meebeslissen en meedoen (bv. kinderclub).  

Goede en open communicatie met ouders komt op verschillende manieren tot stand, zowel 

informeel (schoolpoort) als formeel (Gimme, agenda, infoavond, oudercontact, brieven, 

enquêtes, …) We bieden ouders ook de kans om actief deel te nemen aan het 

schoolgebeuren tijdens activiteiten, vriendenkringen, school- en ouderraad. 

Een goede relatie met collega’s van andere scholen, pedagogische begeleiders, externe 

begeleiders, medewerkers van het CLB is een sterke troef om leerlingen oplossingen aan te 

reiken en naar de juiste hulp binnen of buiten de school door te verwijzen. 

Tot slot is onze dorpsschool betrokken bij de lokale gemeenschap door te participeren aan 

lokale evenementen. Elk jaar nemen we deel aan de avondmarkt van Hofstade, de 

Welzijnsbeurs (tweejaarlijks), gezinsvieringen, de junior journalistwedstrijd van het 

Davidsfonds en gaan we op bezoek bij lokale handelaars. Door onze goede contacten met de 

parochie, kan onze school tal van activiteiten organiseren in het Parochiaal Centrum (jaarlijks 

eetfestijn, toneel).  
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Deel 3 Schoolreglement  

3.1  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. 

3.1.1             Oudercontacten en rapporten 

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 leraar 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 

6 rapporten. 

We organiseren ook regelmatig individuele oudercontacten. 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.  

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. 

Oudercontacten 2020-2021: 

- Algemeen oudercontact woensdag 2 september 2020 (kleuter) 
- Algemeen oudercontact donderdag 3 september 2020 (lager) 
- Oudercontact op donderdag 15 oktober 2020 (1ste graad lager) 
- Oudercontact op donderdag 3 december 2020 (kleuter) 
- Oudercontact op donderdag 10 december 2020 (lager) 
- Oudercontact op donderdag 25 maart 2021 (lager)  
- Oudercontact op donderdag 31 maart 2021 (kleuter) 
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- Oudercontact op donderdag 28 juni 2021 (kleuter en lager) 
 

Data rapporten lager 2020-2021 

 Vrijdag 30 oktober 2020 

 Vrijdag 18 december 2020 

 Woensdag 10 februari 2021 (syntheserapport 1) 

 Vrijdag 2 april 2021 

 Vrijdag 28 mei 2021 

 Vrijdag 29 juni 2021 (Syntheserapport 2) 

3.1.2 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. Meer hierover kan je lezen in deel 3.8. 

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

het CLB. 

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. (zie deel 1.3 Aanvang van de lessen). Kinderen die te laat 

toekomen melden zich aan bij hun juf of meester. We verwachten dat je ons voor 8.30 uur verwittigt 

bij afwezigheid van je kind. 

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

Die begeleiding is verplicht. Als je niet ingaat op die begeleiding, melden we dit aan de overheid. 

Wij zullen op de volgende wijze samenwerken met jou en met het CLB : De school zal in geval van 

problematische afwezigheden het CLB inlichten en vragen om verdere stappen te ondernemen. 

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

aanpak zoeken. 

3.1.3  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 

https://www.groeipakket.be/nl/wat-zit-er-in-het-groeipakket/participatietoeslagen#Kleutertoeslag
https://www.groeipakket.be/nl/aanwezigheden-kleuter-en-lager-onderwijs
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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. 

3.1.4  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). 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. 

3.2. Inschrijvingen en toelatingen van leerlingen (zie infobrochure 

onderwijs-regelgeving punt 3) 

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

schoolbrochure, folders, … 

 

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, 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 studievoortgang te laten maken op 
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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. 

 

Herinschrijving bij overgang van het kleuteronderwijs naar het lager onderwijs 

Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool, dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de 

overgang naar het eerste leerjaar in onze school. 

Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn op de volgende 

instapdagen: 

• de eerste schooldag na de zomervakantie; 

• de eerste schooldag na de herfstvakantie; 

• de eerste schooldag na de kerstvakantie; 

• de eerste schooldag van februari; 

• de eerste schooldag na de krokusvakantie; 

• de eerste schooldag na de paasvakantie; 

• de eerste schooldag na Hemelvaartsdag. 

Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven en in de 

school toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen. 

 

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. 
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3.3. Ouderlijk gezag 

3.3.1 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. 

3.3.2  Neutrale houding tegenover de ouders 

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan 

gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen 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. 

 

3.3.3  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. 

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. 

De school communiceert ook heel wat berichtgeving digitaal naar de ouders hetzij via i-

schoolcommunicatie en via gimme. 

 

3.3.4  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.    

 

3.4  Organisatie van de leerlingengroepen binnen hetzelfde 

onderwijsniveau 

De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB, 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 
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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). 

3.5 Afwezigheden (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 4) 

Voor leerlingen in het lager onderwijs (ook de 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 gewettigde 

afwezigheid. Voor 5-jarigen in het kleuteronderwijs geldt een leerplicht van minstens 275 halve dagen 

aanwezigheid. Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, 

aangezien niet steeds op school moeten zijn. Ze 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 275 halve dagen aanwezigheid. 

Het is belangrijk dat kleuters (leerplichtig 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 doorgeven aan de overheid. Kleuters die onvoldoende 

dagen naar school komen, kunnen hun kleuter- en/of schooltoeslag 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 … 

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 … . 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.  

 

Gewettigde afwezigheden 

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

gewettigde afwezigheden: 

3.5.1                Wegens ziekte 

 Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest verplicht.  

 Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de 

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

https://www.groeipakket.be/nl/wat-zit-er-in-het-groeipakket/participatietoeslagen#Kleutertoeslag
https://www.groeipakket.be/nl/aanwezigheden-kleuter-en-lager-onderwijs
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 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. 

3.5.2   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). 

3.5.3          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. 

3.5.4   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;  

• 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 schooldagen 

waarop topsportbeloften recht hebben); 

• trainingen voor topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek (voor maximaal 6 

lestijden per week, verplaatsingen inbegrepen) 

• school-externe interventies;  

• revalidatie tijdens de lestijden (zie punt 17) 

• de deelname aan time-out-projecten;  

• persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden. 
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Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om vroeger op 

vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind 

op school is van 1 september tot en met 30 juni. 

3.5.5   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 vijf 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. 

3.6 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 aanvraag indienen bij de directeur (schriftelijk 

of via mail) 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 een chronische ziekte, dan heb je een medisch attest van een 

geneesheer-specialist nodig dat het chronische 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 school 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. 

3.7  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. 

Doel:  

Deze uitstappen streven de realisatie van leerplan na. Daarnaast streven we vakoverschrijdende 

eindtermen na als leren leren, media en sociale vaardigheden. 

Aanbod: Schooljaar 2020 -2021. 

• 1ste graad : boerderijklassen. 

• 2de graad : zeeklassen.  

• 3de graad : stadsklassen. 

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. 
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3.8  Getuigschrift op het einde van het basisonderwijs(zie infobrochure 

onderwijsregelgeving punt 7) 

De klassenraad beslist welke leerlingen in aanmerking komen voor het 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. 

3.8.1  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. Wanneer 

de getuigschriften worden uitgereikt, kan je vinden in de jaar kalender onder ‘afscheid zesde 

leerjaar’. 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. 

3.8.2  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: 

• wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, 

zondagen, wettelijke en wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend); 
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• wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde. 

1 Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na ontvangst 

van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij 

de directeur. 

Dit gesprek is niet hetzelfde als het oudercontact. Je moet dit gesprek uitdrukkelijk schriftelijk 

aanvragen, bv. via e-mail, bij … . Je krijgt een uitnodiging die de afspraak bevestigd. 

2 Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde 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 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 het schoolbestuur van VZW De Vlieger  

t.a.v. de voorzitter Luc Moens 

Karel Van Der Slotenstraat 75 

9308 Hofstade 

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 drie 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. 
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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: 

• 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. 

We verwachten ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom het niet uitreiken van het 

getuigschrift basisonderwijs betwist wordt. 

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. 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. 
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3.9  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.  

3.9.1  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 zorgcoördinator of met de directeur    

 Een time-out: 

Je kind kan op basis van gemaakte afspraken zelfstandig of op vraag van de leerkracht 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;  

 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.  

3.9.2             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): 
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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 9.4.3 beschreven, voor onbepaalde tijd 

uitstellen om dit groepsoverleg te laten plaatsvinden. Hij brengt je dan per brief op de hoogte. 

 

3.9.3  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 

3.9.4  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 

leerling in het lager onderwijs. 

3.9.4.1 Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 

 

• een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende 

schooldagen; 

• een definitieve uitsluiting. 

 

In uitzonderlijke situaties kan de directeur bij het begin van de 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 
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schooldagen verlengd worden, indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die 

eerste periode kan worden afgerond. De directeur motiveert deze beslissing. 

3.9.4.2 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. 

3.9.4.3 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 vol-doet.  
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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.. 

3.9.4.4  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. 

 

  

3.9.4.5  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: 

je dient met een aangetekende brief beroep in bij de voorzitter van het schoolbestuur: Aan het 

schoolbestuur van VZW De Vlieger  

t.a.v. de voorzitter Luc Moens 

Karel Van Der Slotenstraat 75 

9308 Hofstade 

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. 

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. 
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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: 

• 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.  

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

betwist wordt. 

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

 

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

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

schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke 

commissie die je klacht grondig zal onderzoeken. De persoon die de definitieve uitsluiting heeft 

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

2 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. 

Vóór 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. 

3 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 de betwiste beslissing ofwel 

bevestigen ofwel vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd als onontvankelijk afwijzen. 
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4 De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel het 

beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten. 

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

sluiting bevestigen of vernietigen. De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde 

beslissing binnen een termijn van vijf dagen met een aangetekende brief aan de ouders 

meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen. 

Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot definitieve uitsluiting niet op. Dat betekent 

dat ook tijdens de beroepsprocedure de tuchtmaatregel van kracht blijft. 

3.10  Bijdrageregeling 

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

uitgaven. 

Verplichte activiteiten zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken. Niet-verplichte uitgaven 

zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen: maak je er gebruik van, dan moet je er wel voor 

betalen. In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere kosten enkel 

richtprijzen. Dit laatste betekent dat het bedrag dat je zal moeten betalen in de buurt van de richtprijs 

zal liggen, het kan iets meer zijn, maar ook iets minder. 

De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad. 

 

Het Vlaams Parlement heeft een lijst opgemaakt met materialen die noodzakelijk zijn voor de 

ontwikkelingsdoelen en eindtermen in het basisonderwijs. Ontwikkelingsdoelen en eindtermen 

vormen de minimumdoelen die de overheid oplegt aan het onderwijs. 

Die materialen zijn daarom gratis voor de ouders. Geen enkele basisschool kan kosten doorrekenen 

aan ouders voor zaken die in de lijst staan. 

Dat betekent ook dat de school geen waarborg kan vragen voor het materiaal. De school vervangt 

het versleten materiaal op eigen kosten. 

Je kind kan het materiaal uit de lijst mee naar huis krijgen als dat nodig is voor het huiswerk. 

 Materialen die gratis worden aangeboden : 

Lijst met materialen Voorbeelden of woordje uitleg 

Bewegingsmateriaal Ballen, touwen, (klim)toestellen, driewielers … 

Constructiemateriaal 
Karton, hout, hechtingen, gereedschap, katrollen, tandwielen, 

bouwdozen … 

ICT - materiaal Computers inclusief internet, TV, radio, telefoon … 
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Lijst met materialen Voorbeelden of woordje uitleg 

Informatiebronnen 
(Verklarend) woordenboek, (kinder)krant, jeugdencyclopedie, 

documentatiecentrum, cd-rom, dvd, klank- en beeldmateriaal … 

Kinderliteratuur 
Prentenboeken, (voor)leesboeken, kinderromans, poëzie, strips 

... 

Knutselmateriaal Lijm, schaar, grondstoffen, textiel … 

Leer- en ontwikkelingsmateriaal 
Spelmateriaal, lees- en rekenmateriaal, denkspellen, materiaal 

voor socio-emotionele ontwikkeling … 

Meetmateriaal 
Lat, graadboog, geodriehoek, tekendriehoek, klok (analoog en 

digitaal), thermometer, weegschaal … 

Multimediamateriaal 
Audiovisuele toestellen, fototoestel, casetterecorder, DVD-

speler … 

Muziekinstrumenten Trommels, fluiten, slaginstrumenten … 

Planningsmateriaal Schoolagenda, kalender, dagindeling ... 

Schrijfgerief Potlood, pen … 

Tekengerief Stiften, kleurpotloden, verf, penselen … 

Handboeken, schriften, 

werkboeken en –blaadjes, 

fotokopieën, software 

De school heeft hier de keuze tussen de materialen in de 

linkerkolom. De ene school kan kiezen voor handboeken en 

werkboekjes, terwijl een andere school werkt met fotokopieën. 

In beide gevallen moet de school het materiaal gratis aanbieden. 

Materiaal dat expliciet vermeld is 

in een eindterm: 

• Atlas 

• Globe 

• Kaarten 

• Kompas 

• Passer 

• Tweetalige alfabetische 

woordenlijst 

• Zakrekenmachine 

Hier zijn al de materialen in de linkerkolom verplicht, omdat de 

eindtermen opleggen dat de leerlingen ermee leren werken. Zo 

is een school verplicht te zorgen voor een gratis passer omdat 

leren werken met een passer in de eindtermen wiskunde staat. 

 

Het schoolbestuur kan wel een bijdrage vragen voor: 
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• Activiteiten of verplichte materialen die niet noodzakelijk zijn voor de eindtermen en 

ontwikkelingsdoelen en waarvan de ouders het te besteden bedrag niet zelf kunnen bepalen. Voor 

deze categorie dient de school een scherpe maximumfactuur te respecteren.  

Voor het schooljaar 2020-2021 bedraagt het geïndexeerd plafond:  

• voor kleuters  45 euro; 

• voor het lager onderwijs bedraagt dit  90 euro per leerjaar. 

• Meerdaagse uitstappen. Voor deze categorie dient de school voor het schooljaar 2020-2021     

een maximumfactuur van €445 per kind voor de volledige loopbaan lager onderwijs te 

respecteren. Dit schooljaar zijn er echter geen meerdaagse schooluitstappen voorzien. Voor 

het kleuteronderwijs mag geen bijdrage gevraagd worden. Het basisbedrag voor meerdaagse 

uitstappen, 360€, is ook onderworpen aan de jaarlijkse indexering. 

• Diensten die de school aanbiedt en die buiten de kosteloosheid en de maximumfacturen 

vallen. Voor deze categorie worden de kosten opgenomen in een bijdrageregeling. Deze 

bijdrageregeling wordt besproken in de schoolraad en wordt bij het begin van het schooljaar 

meegedeeld aan de ouders. De kosten die aan de ouders worden doorgerekend moeten in 

verhouding zijn tot de geleverde prestatie.  

Volgende bijdrage kunnen van de leerlingen worden gevraagd: 

o De toegangsprijs voor het zwembad, met uitzondering van de klas waarvoor de toegangsprijs 

door de Vlaamse Gemeenschap wordt gedragen 

o De toegangsprijs bij pedagogisch-didactische activiteiten 

o De deelnamekosten bij extra-murosactiviteiten 

o De kosten bij projecten 

o De kosten van gemeenschappelijk vervoer bij pedagogisch-didactische uitstappen, extra-

murosactiviteiten en zwemmen, met uitzondering van de klas waarvoor de vervoerskosten 

naar het zwembad door de Vlaamse Gemeenschap worden gedragen 

o De aankoopprijs van turn- en zwemkledij 

o De kosten bij feestactiviteiten 

 

Persoonlijke uitgaven zijn facultatief en vallen ten laste van de gebruiker. Het kan ondermeer gaan 

om uitgaven voor: 

• Leerlingenvervoer 

• Vervoer en deelname aan buitenschoolse activiteiten (onder andere Stichting Vlaamse 

Schoolsport) 

• Voor- en naschoolse opvang 

• Middagtoezicht 

• Maaltijden en dranken - De leerlingen kunnen drankjes bestellen op school 
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Dit voor de ochtend- en namiddagspeeltijd en de middagopvang. 

Drankjes die worden meegebracht moeten voldoen aan volgende criteria: 

 geen frisdranken, enkel fruitsap, water en melkproducten. 

• aluminiumfolie is uit de boze 

• Abonnementen voor tijdschriften 

• Nieuwjaarsbrieven 

• Klasfoto’s  

• Steunacties 

 

Het schoolbestuur bepaalt jaarlijks of wanneer de noodzaak zich voordoet, na overleg in de 

schoolraad: 

• Het maximumbedrag van de leerlingenbijdragen voor onderwijsgebonden kosten 

• De tarieven van de vaste uitgaven 

• De manier en tijdspanne van de betaling 

Deze informatie wordt bekendgemaakt in de afsprakennota bij de start van het schooljaar. 

 

Het schoolbestuur kan, op voorstel van de directeur en in samenspraak met de ouders, één van de 

volgende afwijkingen op de leerlingenbijdragen toestaan: 

• Vermindering van betaling 

• Spreiding van betaling 

• Uitstel van betaling 

• Kwijtschelding van betaling 

 

De directeur beslist, binnen het jaarlijkse maximumbedrag van de leerlingenbijdragen voor 

onderwijsgebonden kosten, over de occasionele uitgaven. Deze worden afzonderlijk en schriftelijke 

meegedeeld aan de ouders. 

3.10.1  Wijze van betalen 

 

Ouders krijgen 10 maal per schooljaar een rekening via factuur ( deze factuur wordt ook elektronisch 

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

de 10 dagen na afgifte. 

We verwachten dat de rekening betaald wordt via  overschrijving . 
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Scholen moeten in een gespreide betaling van minimum 3 schoolrekeningen per schooljaar voorzien. 

Ouders kunnen er nu ook voor kiezen om de schoolrekening in één keer te betalen. 

 

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. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders het 

niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een identieke 

schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige 

restbedrag verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben. 

 

3.10.2  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. Wij verzekeren een discrete behandeling van je vraag. 

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

financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school 

verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. 

Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een 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. 

 

3.11  Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning (zie infobrochure onder-

wijsregelgeving punt 9)  

Personen en bedrijven die de school sponsoren worden vermeld in het programmaboekje dat 

jaarlijks wordt uitgegeven ter gelegenheid van het jaarlijkse schoolfeest of worden vermeld tijdens 

het schoolfeest. 
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3.12  Vrijwilligers 

Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De 

vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een aantal punten te informeren. De 

school doet dit via onderstaande bepalingen. 

Organisatie 

De VZW De Vlieger – Hofstade-dorp 44 – 9308 Hofstade 

Maatschappelijk doel: [zie statuten]  

De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten bij KBC tot dekking van de burgerlijke 

aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de 

vrijwilliger.  

Een bijkomende verzekering tot dekking van de lichamelijke schade tijdens de uitvoering van een 

vrijwilligersactiviteit of op weg van en naar de activiteit werd afgesloten. 

Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien. 

Een bijkomende verzekering tot dekking van de lichamelijke schade tijdens de uitvoering van een 

vrijwilligersactiviteit of op weg van en naar de activiteit werd afgesloten bij ….. 

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 TeleOnthaal, 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.  

 

3.13  Welzijnsbeleid 

3.13.1  Preventie 

- Verwachtingen naar de ouders: 

Geen honden op de speelplaats bij het brengen en afhalen van de kinderen, sommige kinderen 

hebben hier toch nog schrik van. Honden kunnen onverwachts reageren met alle gevolgen vandien. 

Haal uw kind af aan de schoolpoort (LS), op de speelplaats (KS) of aan de klas (1K)   

- Verwachtingen naar de kinderen: 

Je verlaat de school NIET alleen (zonder toestemming)! 
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3.13.2  Veiligheid en verkeer 

- Verwachtingen naar de ouders:  

We verwachten van onze ouders dat zij een voorbeeldfunctie aannemen in het verkeer op weg van 

en naar de school, alsook aan de schoolpoort. 

- Verwachtingen naar de kinderen:  

We verwachten dat de kinderen het verkeerreglement respecteren op weg van en naar de 

school. 

Ik en toezicht 

Ik kom ’s morgens niet vroeger dan 8 uur en ’s middags niet vroeger dan 12.55 uur op de 

speelplaats. Kom ik vroeger, dan begeef ik me naar de opvang. Ik verlaat de eetzaal, de klas of de 

speelplaats niet zonder de toestemming van de toezichter. 

’s Middags of ’s avonds ga ik in de passende rij staan of wacht ik op de speelplaats tot men mij 

komt afhalen. Ben ik 15 minuten na de laatste lestijd nog op de speelplaats , dan ga ik naar de 

opvang. 

 

Ik en het verkeer 

Ik neem steeds de veiligste schoolroute. 

Ik respecteer de verkeersreglementen. 

Ik ben uiterst voorzichtig op de openbare weg. 

Ik zorg ervoor dat mijn fiets technisch in orde is. 

 

Ik en veiligheid 

Ik plaats niets voor nooduitgangen en versper geen gangen of in- en uitgangen. 

Ik ga rustig en ordelijk van en naar de klassen. 

Ik ga niet naar plaatsen waarvan aangeduid is dat ik er niet mag zijn. 

Ik raak geen elektrische toestellen aan zonder toestemming. 

Ik raak geen onderhoudsproducten aan. 

Als ik geneesmiddelen moet innemen, geef ik die ’s morgens aan de leerkracht. De juiste 

dosering en tijdstip van toediening staan op een nota. 

 

Wat te doen bij ongeval waarbij een kind van onze school betrokken is? 

Ik verwittig onmiddellijk een volwassene 

Ik vertel: 

- waar het ongeval gebeurd is 

- wat er gebeurd is 

- wie er bij betrokken is 

 

Wat te doen bij brand? 

Bij brand verwittig ik onmiddellijk een leerkracht. 

Bij brandalarm verlaat ik onmiddellijk het lokaal via de uitgangen die we bij de oefening 

gebruikten, zonder lopen. Ik volg de instructies van de leerkracht: 

- ik laat al mijn materiaal achter 
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- ik verzamel op de aangeduide en ingeoefende plaatsen. 

- ik keer zeker NOOIT terug naar de brandhaard! 

 

Ik en het schoolreglement 

 

Wat als ik de afspraken niet naleef 

Ik krijg een mondelinge opmerking. 

Ik krijg een schriftelijke opmerking in mijn agenda en mijn ouders ondertekenen. 

Ik krijg een extra taak en mijn ouders ondertekenen. 

Ik word naar de directeur gestuurd. 

De leerkracht en/of de directeur nemen contact op met mijn ouders en bespreken mijn gedrag. 

Ik word een tijdje afgezonderd (onder toezicht en minder dan één dag). 

Als mijn kledij of voorkomen te wensen overlaten word ik ter beoordeling naar de directeur 

verwezen.  

Indien ik de afspraken meermaals niet naleef, kan de directeur een tuchtprocedure starten. 

 

Wat als de leerkracht zich vergist? 

Ik vraag beleefd aan de leerkracht of het mogelijk is dat hij zich vergist heeft. Ik bespreek het 

voorval met de leerkracht, liefst onmiddellijk of tijdens de daaropvolgende speeltijd. Indien de 

leerkracht er niet met mij over wil praten, vraag ik de directeur naar mijn zienswijze te luisteren. 

Hij zal dan na een gesprek met mij en de leerkracht een besluit treffen. 

3.13.3  Medicatie en andere medische behandelingen 

- Je kind wordt ziek op school  

Als je kind ziek wordt of zich onwel voelt op school, zullen we jou of een andere opgegeven 

contactpersoon verwittigen 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 tijdens de schooluren  

Het kan gebeuren dat je kind tijdens de schooluren medicatie moet nemen. Je kan ons dan vragen 

om er op toe te zien dat dit stipt gebeurt. Dat gebeurt via een formulier dat jij en de behandelende 

arts van je kind vooraf invullen en ondertekenen. Wij zullen instaan voor de bewaring van de 

voorgeschreven medicatie en erop toezien dat je kind de medicatie stipt neemt. Dat noteren we 

telkens in een register. Het aanvraagformulier kan je verkrijgen bij de directie . 

of 

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 handelingen  



 

52 

Infobrochure, pedagogisch project en schoolreglement VBS DE VLIEGER 2019-2020 

V
B

S D
e V

lieger - laat je kin
d

 sch
itteren

! 

 

Wij 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 samenwer-

king met verpleegkundigen, zoals de diensten van het Wit-Gele Kruis. 

3.13.4  Stappenplan bij ongeval of ziekte 

Wij proberen alles om ongelukken te voorkomen, maar toch zijn er af en toe kleine kneuzingen die 

verzorging nodig hebben. Daartoe beschikt de school in al haar vestigingsplaatsen over het nodige 

E.H.B.O.-materiaal. Enkele leerkrachten en de directie beschikken over een EHBO-brevet. 

Indien de tussenkomst van een geneesheer nodig blijkt, wordt er steeds getracht de ouders of 

contactpersoon te verwittigen, anders gaat een leerkrachten met je kind naar een dokter of 

spoeddienst. De nodige verzekeringspapieren hiervoor zijn te verkrijgen op het secretariaat of bij de 

directie. 

3.13.5  Rookverbod 

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. 

3.14  Afspraken en leefregels 

3.14.1  Gedragsregels 

We vragen de ouders om de leefregels die voor de leerlingen gelden ook zelf te respecteren en hun 

kind(eren) te stimuleren om deze leefregels van de school na te leven. 

 

• Ik en mijn houding 

Ik schrijf netjes en verzorg mijn schriften. 

Ik geef thuis onmiddellijk alle brieven en nota’s van de school af. 

In de eetzaal ben ik rustig en heb ik goede tafelmanieren. 

Ik luister steeds naar de aanwijzingen van de leerkracht of de begeleider. 

• Ik, gezondheid en hygiëne 

Mijn kledij, schoeisel en haartooi zijn verzorgd en hygiënisch. 

Na bezoek aan het toilet spoel ik door en was ik mijn handen. 



 

53 

Infobrochure, pedagogisch project en schoolreglement VBS DE VLIEGER 2019-2020 

V
B

S D
e V

lieger - laat je kin
d

 sch
itteren

! 

Ik houd de toiletten netjes. 

In de turnles draag ik de voorgeschreven turnkledij 

Ik neem mijn turnkledij regelmatig mee naar huis om te wassen. 

Ik breng alleen gezonde versnaperingen mee (bv. een appel), zeker op de fruitdag. 

Als ik dorst heb kan ik water drinken. 

• Ik en zorg voor het milieu 

Ik zorg mee voor een nette school. 

Ik sorteer het afval en gooi het in de juiste container. 

Ik draag zorg voor het groen op de speelplaats. 

Op onze school is het verplicht gebruik te maken van een brooddoos. Aluminiumfolie mag niet! 

• Ik en mijn taalgebruik 

Op school spreek ik steeds Algemeen Nederlands. 

Volwassenen spreek ik aan met meneer of mevrouw. 

De leerkrachten noem ik meester of juf en de directeur spreek ik aan met mevrouw of meneer. 

• Ik en mijn schooltaken 

Ik maak mijn huiswerk en leer mijn lessen. 

Wanneer ik dat niet heb kunnen doen, verwittig ik de leerkracht. Dit kan op volgende wijze:  

- door een nota van mijn ouders in mijn agenda of 

- door een briefje van mijn ouders. 

Ik vul elke dag mijn agenda in en laat hem minstens wekelijks tekenen door één van mijn ouders. 

Wanneer ik om gezondheidsredenen niet mag zwemmen of turnen breng ik een doktersattest 

mee naar school. 

• Ik en mijn materiaal 

Ik draag zorg voor mijn kledij en mijn schoolgerei. 

Ik kaft mijn schriften en boeken. 

In mijn boekentas zit alles netjes bij elkaar en steekt enkel het nodige. 

Ik zorg ervoor dat ik altijd het nodige schoolgerei mee heb, ook voor het zwemmen en de turnles. 

Mijn boekentas staat op de aangeduide plaats. 

Mijn fiets staat netjes in de fietsenstalling. 

Ik bezorg gevonden voorwerpen aan de leerkracht. 

• Ik en spelen 

Ik speel sportief en sluit niemand uit. 

Ik breng geen speelgoed mee naar school dat gevaarlijk is en/of geweld uitlokt. 

In de klassen, gangen en toiletruimtes speel ik niet. 

Bij mijn aankomst op school ga ik onmiddellijk op de speelplaats en blijf er tot het belsignaal 

gaat. Bij het eerste belsignaal stop ik het spel en ga rustig in de rij staan; Bij het tweede 

belsignaal zwijg ik. 

3.14.2  Kleding 

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

leerkrachten verboden worden. Kledij, schoeisel en haartooi zijn eenvoudig, stijlvol en hygiënisch.  



 

54 

Infobrochure, pedagogisch project en schoolreglement VBS DE VLIEGER 2019-2020 

V
B

S D
e V

lieger - laat je kin
d

 sch
itteren

! 

Er wordt uitdrukkelijk afstand genomen van modische en/of ideologische bewegingen die zich te 

duidelijk uitwendig manifesteren (kledij, haartooi, insignes, pearcings, agressieve symbolen,...). 

Kledij en brooddozen worden best genaamtekend; de leerlingen laten ze niet rondslingeren op de 

speelplaats. Ze worden op de daartoe bestemde plaats gelegd. 

Het dragen van petten of andere hoofddeksels wordt in de klassen NIET toegestaan.   

3.14.3  Persoonlijke bezittingen 

Om zo weinig mogelijk de aandacht af te leiden van wat essentieel is op school, worden voorwerpen 

vreemd aan het schoolleven, zoals duur speelgoed of elektronische spelletjes, thuis gelaten. Stickers,  

kaarten en andere rage gebonden symbolen of materialen passen evenmin in de school. 

De leerlingen brengen ook geen boeken of geschriften mee waarvan de inhoud onverzoenbaar is met 

het opvoedingsproject. 

De kinderen brengen geen zak- of knipmessen, lederen voetballen of ander gevaarlijk speelgoed mee 

naar de school, daar dit voor andere kinderen hinderlijk of gevaarlijk kan zijn. elektronische 

instrumenten als GSM, walkman, Game Boy, Nintendo, MP3speler, ... zijn niet toegelaten op school. 

Geld en waardevolle voorwerpen worden niet in de jassen noch in boekentassen achtergelaten. 

Persoonlijk materiaal wordt gemerkt met de naam. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden 

voor gebeurlijke diefstallen, beschadiging of verdwijning van voorwerpen. Beschadigde brillen,  

kleding en schoolmateriaal worden door de school niet vergoed.  

Dergelijke schade kan gedekt worden door een familiale verzekering. 

 

3.14.4  Milieu op school 

Om het (leef)milieu voor iedereen op school aangenaam te houden, is het nodig milieubewust te 

leven. Daarom wordt steeds opgeruimd in klassen en gangen, sportvelden, speelplaats, of 

occasioneel gebruikte lokalen of terreinen.  

Om de afvalberg te beperken, is een brooddoos geschikter om boterhammen mee te nemen dan 

aluminiumfolie of vershoudfolie.  

Sorteren van afval is voor de school geen vrijblijvende aangelegenheid. Daarom wordt aanbevolen 

drankjes op school te bestellen omdat die flesjes hergebruikt worden.  

Volgende ophalingen moeten gescheiden worden verzameld: papier en karton, glas, klein en 

gevaarlijk afval (KGA), plastiek, metaal en drankverpakkingen (PMD) en gewoon huisvuil.  

Grotere voorwerpen worden gebundeld en komen terecht in de daartoe bestemde vuilnisemmers en 

containers. 
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3.14.5  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. 

3.14.6  Afspraken rond pesten 

Gedragsregels waaraan de kinderen zich op onze school moeten houden: 

• doe niets bij een ander kind wat je zelf niet wilt hebben. 

• kom niet aan een ander, als een ander dat niet wil. 

• we noemen elkaar bij de voornaam en gebruiken geen scheldwoorden 

• als je kwaad bent, doe je een ander kind geen pijn. Als een ander kind jou pijn doet, zeg je dat je 

dat niet wil. Helpt dit niet dan ga je naar de juf of meester 

• uitlachen, dingen afpakken of kinderen uitsluiten doen we niet. 

• niet zomaar klikken, alleen als de bovenstaande punten aan de orde zijn of als er gevaar is. 

• als je met opzet iets stuk maakt van iemand anders moet je dit ook vergoeden 

• deze regels gelden op school, ook na schooltijd. 

 

Opeenvolgende stappen die ondernomen worden bij pestgedrag 

• leerlingen worden op het moment van het pesten door de leerkracht van toezicht onmiddellijk 

aangesproken en doorverwezen naar een vertrouwensleerkracht. 

• als een leerling in een korte periode drie maal naar een leerkracht die toezicht houdt werd 

verwezen, krijgt hij een klein taakje, aangepast aan de gemaakte fout. 

• er wordt in de klas rond gepraat of rond gewerkt.  

• ouders van de pester en van de gepeste worden aangesproken. 

• CLB wordt ingeschakeld. 

• indien dit niet het gewenste resultaat geeft, volgt een schorsing. 

3.14.7  Bewegingsopvoeding  

Elke leerling wordt geacht deel te nemen aan de lessen bewegingsopvoeding. Je kind krijgt enkel 

vrijstelling op basis van een doktersattest. 

• De turnkledij bestaat uit: gymschoenen, een donkere sportbroek en een T-shirt (met het 

embleem van de school). Bij het begin van het schooljaar wordt die T-shirt te koop aangeboden. 

De gehele gymuitrusting wordt genaamtekend en bewaard in een sportzakje.  
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3.14.8   Zwemmen 

Elke leerling wordt geacht deel te nemen aan de zwemlessen. Je kind krijgt enkel vrijstelling op basis 

van een doktersattest. We dragen de badmuts van de school. Deze kan besteld worden via het 

maandelijks bestelblad. 

o Lagere school: zwemlessen worden regelmatig georganiseerd voor alle leerlingen. Onze 

doelstelling dat alle leerlingen hun zwembrevet behalen, wordt daardoor realiteit. 

o De zwembeurt en het vervoer kosten € 4 per keer. 

o De leerlingen van het tweede leerjaar zwemmen gratis. 

 

3.14.9  Huiswerken 

Basisprincipe 

Onze school opteert voor het aanbieden van huiswerk aan alle kinderen van het eerste leerjaar tot 

en met het zesde leerjaar. 

 

Waarom is er huiswerk in onze school en waarom vinden we huiswerk zinvol? 

1. Via hun huiswerk leren onze kinderen zelfstandig werken. Dat vinden wij  belangrijk. Stapje 

per stapje willen wij leerlingen vaardiger maken om een  taak alleen aan te kunnen. 

2. Via het huiswerk zien ouders waarmee de kinderen bezig zijn in de klas. Onze kinderen 

brengen zo een stukje school mee naar huis. Huiswerk is een brug tussen school en thuis. 

 

Wat verwachten we van jullie, ouders? 

1 Dagelijkse interesse tonen voor het werk van je kind: 

• Als het nodig is je kind aanmoedigen om aan het huiswerk te beginnen. 

• Bespreken en controleren van het huiswerk, zeker als je kind in de naschoolse studie zijn 

huiswerk maakt. 

• Eventueel de agenda tekenen. 

 

Een positieve benadering van de ouders ten aanzien van huistaken kan een negatieve houding 

en moedeloosheid van een kind voorkomen! 

2 Vaste afspraken maken met je kind, rekening houdend met zijn/haar persoonlijkheid, in verband 

met waar, wanneer er gewerkt zal worden bv. 

• voor of na het eten 

• na een pauze 

• onmiddellijk na schooltijd 

• in een rustige omgeving 

• in de nabijheid van gezinsleden 
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3 Probeer regelmatig eens mee te luisteren als je kind luid leest. 

4 Indien er zich moeilijkheden voordoen tijdens het maken van het huiswerk noteer je dat in de 

agenda van je zoon of dochter. Bij ernstige, aanhoudende problemen contacteer je de leerkracht 

persoonlijk. 

5 Laat je kind zelfstandig werken, als het toch hulp vraagt stimuleer het kind tot nadenken. Moedig 

je kind aan om met vragen naar de leerkracht te gaan. 

 

Wat verwachten we niet! 

1 We verwachten niet dat je het huiswerk verbetert, dit gebeurt in de klas. De titularis verwerft op 

die manier belangrijke informatie omtrent wat gekend is en wat nog geoefend moet worden 

2 Wij verwachten niet dat je zelf nog extra oefeningen opgeeft of zelf nog uren met je kind bezig 

bent rond de leerinhoud. Je kind heeft ontspanning nodig, overbelasting leidt tot ontmoediging! 

3 We verwachten zeker niet dat je het huiswerk, om welke reden dan ook, zelf zou maken. Dit is 

totaal zinloos! Als er een bepaalde reden is waardoor je kind het werk niet kan maken volstaat 

een nota in de agenda! 

 

Wat mag je verwachten van onze naschoolse studie(begeleiding) 

Wij bieden je kind een rustige sfeer waarin het kan werken. Wij eisen dan ook dat elk kind dat in de 

naschoolse studie werkt dit in alle rust doet. Kinderen die de werksfeer storen zullen passend terecht 

gewezen worden. 

 

Wat mag je niet verwachten van de naschoolse studie 

De naschoolse studie kan nooit de thuissituatie vervangen 

• De begeleider kan jouw taak als diegene die interesse toont, het kind stimuleert en controleert, 

nooit in dezelfde mate overnemen. Het is met andere woorden niet de bedoeling dat de 

studiebegeleider de taak van de ouder op zich neemt. 

• Ook de begeleider verbetert het huiswerk niet. 

 

Wanneer geven we huiswerk en hoelang werken kinderen aan huiswerk? 

1 De taken worden steeds in de agenda genoteerd de dag voor ze afgegeven moeten worden. 

2 Taken waarvoor de kinderen meerdere dagen tijd hebben worden in een andere kleur genoteerd 

of via een takenplanner. 

3 We voorzien een geleidelijke stijging van de tijdsduur naarmate de leerlingen in een hoger 

leerjaar zitten. Het is echter niet eenvoudig om een exacte schatting te maken van de 

gemiddelde werktijd. Ons streefdoel per dag is: 

• 1ste graad: ongeveer 20 minuten 

• 2de graad: ongeveer 40 minuten 

• 3de graad: ongeveer 60 minuten. 
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4 Er wordt geen huiswerk gegeven voor schoolvakanties. 

 

Wat gebeurt er wanneer je kind niet in orde is met zijn huiswerk? 

• Je kind vergat het nodige werkmateriaal mee te nemen naar huis. 

Het is niet de bedoeling dat je met je kind terug naar de school rijdt om het werk alsnog op te 

halen. Het kind neemt zo een verkeerde attitude aan. In de klas krijgt het kind ruimschoots de 

tijd om de schooltas in orde te brengen. In de lagere klassen wordt de schooltas zelfs samen met 

de leerkracht gevuld , het maakt deel uit van het opvoeden.  

In de derde graad wordt al wat meer zelfstandigheid verwacht. Je kind zal op deze manier best 

ervaren dat het de volgende keer met meer aandacht de tas moet vullen. Je schrijft een nota in 

de agenda (of op een briefje  als de agenda het vergeten item was). De leerkracht beslist wat er 

met de onafgewerkte taak dient te gebeuren. 

• Familiale omstandigheden hebben je kind belet het huiswerk te maken 

Je deelt dit gewoon mee aan de klastitularis, persoonlijk of via een nota in de agenda. De titularis 

zal, afhankelijk van de aard van het werk, beslissen of het werk op een ander tijdstip zal dienen 

gemaakt te worden. 

• Ondanks de nodige aandacht kan je kind het huiswerk niet aan, of ervaar je dat het veel te lang 

aan het huiswerk moet werken; 

Je laat het kind ophouden met het werk en schrijft in de agenda wat er fout liep. 

• Zonder dat daarvoor aanwijsbare redenen zijn, is je kind niet in orde met een taak. 

Je kind zal de taak de volgende avond dienen te maken, samen met de nieuwe taak. De titularis 

zal een nota schrijven in de agenda. Wanneer dit meerdere malen gebeurt, zal de school contact 

opnemen met jou en haar zorgen hieromtrent kenbaar maken. 

 

TOT SLOT: 

Kinderen uit dezelfde klas kunnen verschillend huiswerk krijgen, daar we streven naar een 

gelijkwaardige inspanning van elk kind en een huiswerk dat haalbaar is voor elk. Kinderen raken 

hierdoor niet voorop noch achterop, integendeel, kinderen worden op die manier de passende 

stimuli geboden om dagdagelijks gemotiveerd naar de klas te komen, het passend welbevinden op te 

bouwen en succeservaringen op te doen. 

3.14.10         Agenda van je kind 

In de kleuterklas beschikt de kleuter over een heen- en weerschriftje. Indien er een bericht is, zit het 

schriftje in de schooltas van de kleuter. Het dient om mededelingen aan ouders en leerkracht 

onderling door te geven. De ouders ondertekenen bij iedere mededeling. 

In de lagere school worden elke dag de huistaken en de lessen in de agenda genoteerd. Soms worden 

langs deze weg nog bijkomende afspraken en berichten meegedeeld. Een dagelijkse controle van de 
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schoolagenda is dus van groot belang. Je kan hiermee het dagelijkse schoolleven van je kind volgen. 

Anderzijds is de agenda ook het middel bij uitstek voor de ouders om te communiceren met de 

leerkrachten en de directie. De schoolagenda wordt dagelijks ondertekend. 

3.14.11  Rapporteren over je kind 

Kleuters : 

* In onze kleuterschool worden er 4 oudercontacten voorzien  

- Algemeen oudercontact woensdag 2 september 2020 . 

- Oudercontact op donderdag 3 december 2020  

- Oudercontact op woensdag 31 maart 2021  

- Oudercontact op 25 juni 2020  

* Afzonderlijk individueel oudercontact n.a.v. vastgestelde ontwikkelingsachterstand. 

Indien er bij kleuters een ontwikkelingsachterstand wordt vastgesteld tijdens de loop van het 

schooljaar worden ouders uitgenodigd voor een gesprek om onze vaststellingen toe te lichten, dit in 

samenspraak met de klasjuf en het zorgteam. 

Lager : 

* In onze lager school worden 5 oudercontacten voorzien  

- Algemeen oudercontact donderdag 3 september 2020 . 

- Oudercontact op donderdag 15 oktober 2020 (eerste graad lager) 

- Oudercontact op donderdag 10 december 2020 

- Oudercontact op donderdag 25 maart 2021 (bespreking syntheserapport 1) 

- Oudercontact op donderdag 28 juni 2021 (bespreking syntheserapport 2) 

* Afzonderlijk individueel oudercontact n.a.v. vastgestelde ontwikkelingsachterstand. 

Indien er bij een leerling een ontwikkelingsachterstand wordt vastgesteld tijdens de loop van het 

schooljaar worden ouders uitgenodigd voor een gesprek om onze vaststellingen toe te lichten, dit in 

samenspraak met de klasjuf en het zorgteam. 

Rapporten lager : 

Een synthese van de evaluatiegegevens van de leerling wordt neergeschreven in een rapport. Dit 

rapport wordt bezorgd aan de ouders die ondertekenen voor kennisneming. Het rapport wordt na 

ondertekening terugbezorgd aan de klastitularis. 

Ouders die gescheiden zijn kunnen op verzoek alle info in tweevoud krijgen indien gewenst. 

Toetsen worden na verbetering meegegeven ter inzage. Toetsen worden hoofdzakelijk gegeven op 

het einde van een lessenreeks en/of afgewerkt thema. Aan de hand van soms meerdere peilproeven 

zal men een rapportcijfer bekomen dat het gemiddelde beeld geeft per vak. 

Deze uitslagen brengen dus verslag uit van de weg die het kind aflegt in de richting van de 

doelstellingen die de leerkracht en de school voorop stellen. Om een totaalbeeld te krijgen van de 

leerling, komen ook de expressievakken aan bod. 
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De gedragingen zijn eveneens van belang. Deze quoteringen geven een beeld hoe je kind zich op 

school gedraagt. 

• De indeling van het rapport is aangepast aan de leergebieden en leerdomeinen van elk leerjaar.  
Deze indeling kan jaarlijks terug bekeken worden. 

• Op regelmatige tijdstippen controleert de leerkracht of de leerlingen de aangebrachte leerstof 
van een leergebied of een leerdomein voldoende begrijpen en kunnen toepassen.  Dit kan op 
verscheidene manieren gebeuren: via een toets, via een controle van het dagelijkse werk, via 
observatie,…  Deze gegevens verzamelt de leerkracht in zijn evaluatieschrift.  De gemaakte 
toetsen of taken gaan zo vlug mogelijk mee naar huis.  Op deze manier krijgen de ouders op 
korte termijn een zicht van de vorderingen van hun kind. 

• Zes maal per schooljaar vult de leerkracht a.d.h.v. de verzamelde gegevens het schoolrapport in.  
De leerkracht kan hierbij gebruikt maken van een puntensysteem (het resultaat van de toets, het 
gemiddelde van de resultaten van de gemaakte toetsen, het resultaat van een summatieve 
toets), van een waardering a.d.h.v. een lettercode (de prestaties van de leerling vergeleken met 
zijn eigen mogelijkheden - ZG = zeer goed, G = goed, V = voldoende, OV = onvoldoende) en/of 
van een verbale omschrijving.  Hierbij proberen we steeds de nadruk te leggen op wat het kind al 
goed kan (motivatie en aanmoediging).   Op deze manier krijgen ouders informatie over een 
langere periode. Midden februari en eind juni wordt er ook een syntheserapport voorzien. 
In het eerste leerjaar wordt pas een cijferrapport voorzien vanaf februari. 
Tenslotte evalueert de leerkracht de vakoverschrijdende items ‘leren leren’ en ‘sociale 
vaardigheden’ (iedere periode een ander deelfacet) aan de hand van een waardering.  Deze 
waardering leidt de leerkracht af van observaties, van ervaringen of (eveneens) uit 
toetsmomenten. 

• Naast de gewone toetsen of evaluaties worden er in de klas regelmatig testen afgenomen 
waarbij de prestaties van elk kind worden vergeleken met de prestaties van een grote groep 
leeftijdsgenoten. (bv LVS)  
Deze informatie wordt per leerling via Informat bijgehouden. 

• Hoe is ons rapport opgebouwd? 
Rekening houdend met de aangebrachte leerstof bepaalt de leerkracht per periode welk 
onderdeel en welke vorm van rapportering wordt ingevuld.  Het is dus niet noodzakelijk dat elke 
periode alle onderdelen en alle vormen van rapportering (score, vergelijking met eigen 
mogelijkheden, commentaar) zijn ingevuld. 

• Kinderen die werden geremedieerd in de zorgklas krijgen ook een rapport van de zorgklas. Dit 
wordt meegegeven met het gewone rapport. 

3.15  Leerlingenevaluatie 

3.15.1  Evalueren en opvolgen van onze kleuters 

Leerlingendossier in Informat 
 

• Bij de start van elke nieuwe leerling wordt er een leerlingendossier aangelegd.  Dit dossier 
bestaat uit: 
▪ Dossier in Informat onder i-begeleiding. (volledig digitaal) 

De verslagen van MDO-vergaderingen, de neerslag van resultaten van genormeerde toetsen 
of testen afgenomen door externen (PMS, revalidatiecentrum,...), neerslag van gemaakte 
afspraken, enz... worden verzameld in dit Kindvolgsysteem dat door de zorgco beheerd 
wordt. De zorgjuf en de betrokken klasleerkracht + leerkracht LO kunnen gegevens 
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aanvullen. Een leerlingendossier bevat vertrouwelijke en bij voorkeur beschrijvende 
informatie. Ouders hebben inzagerecht. 

 
Observaties in de kleuterschool: 
▪ Om de observaties in de kleuterschool gericht te laten verlopen zijn deze gekoppeld aan 

persoonsgebonden en cultuurgebonden leerplandoelen. Het gaat hierbij om een combinatie van 
proces- en productgerichte gegevens. De productgerichte observatiegegevens geven ons een 
beeld over de grove en fijne motoriek, de wiskundige vorming, het omgaan met ruimte en tijd, 
de visuele waarneming, de auditieve waarneming, de taalontwikkeling, de zelfredzaamheid en de 
sociale ontwikkeling.  

▪ Naast deze lijst is er ook een observatielijst voorzien rond motorische ontwikkeling. Deze 
observaties gebeuren door de leerkracht bewegingsopvoeding en worden ook in kaart gebracht 
via Informat. 

▪ 3 keer per jaar wordt elke kleuter volledig gescreend en dit wordt in kaart gebracht via het 
Kindvolgsysteem in Informat.  
 

Planning: 
De volgende planning wordt voorzien : 
▪ Eerste trimester:  

• Afname klasscreening (welbevinden – betrokkenheid) voor alle kleuters 

• Observatie via tools in Informat/ik-klik 

• Oktober: MDO 
▪ Tweede trimester: 

• Observatie via tools in Informat/ik-klik 

• Februari: MDO 
▪ Derde trimester: 

• Observatie via tools in Informat/ik-klik 

• Mei: MDO 

• Selectieve MDO’s kunnen tussentijds worden gepland. 
 

3.15.2  Evalueren en opvolgen van onze leerlingen in het lager   

Leerlingendossier in Informat 
 

• Bij de start van elke nieuwe leerling wordt er een leerlingendossier aangelegd.  Dit dossier 
bestaat uit: 

▪ Dossier in Informat onder i-begeleiding. (volledig digitaal) 
De verslagen van MDO-vergaderingen, de neerslag van resultaten van genormeerde toetsen of 
testen afgenomen door externen (PMS, revalidatiecentrum,...), neerslag van gemaakte 
afspraken, enz... worden verzameld in dit Kindvolgsysteem dat door de zorgco beheerd wordt. 
De zorgjuf en de betrokken klasleerkracht + leerkracht LO kunnen gegevens aanvullen. Een 
leerlingendossier bevat vertrouwelijke en bij voorkeur beschrijvende Informatie. Ouders hebben 
inzagerecht. 

 
Evaluatie : 
 
* Het leerlingenwerk wordt verbeterd. Deze verbetering kan individueel of klassikaal gebeuren door 
de leerkracht, door de leerling zelf of door een medeleerling.  Indien het werk door de leerkracht 
verbeterd werd, volgt er een waardering (cijfer, letter, appreciatie, aanmoediging,…). 
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Toetsen 
 

We maken hierbij een onderscheid tussen leerstofgebonden en genormeerde toetsen. 
 

• Leerstofgebonden toetsen: 
 

▪ Op regelmatige tijdstippen controleert de leerkracht of de leerlingen de aangebrachte leerstof 
van een leergebied of een leerdomein voldoende begrijpen en kunnen toepassen.  Dit kan op 
verscheidene manieren gebeuren: via een toets, via een controle van het dagelijkse werk, via 
observatie,… 

▪ Deze gegevens verzamelt de leerkracht in zijn evaluatieschrift.  
▪ De gemaakte toetsen of taken gaan zo vlug mogelijk mee naar huis.  Op deze manier krijgen de 

ouders op korte termijn een zicht van de vorderingen van hun kind. 
▪ De leerkracht noteert de resultaten van deze toetsen in een evaluatieboek. Dit boek bevat 

gegevens over de leerstofgebonden toetsafnames van deze klas. Deze gegevens kunnen variëren 
van puntenscores, waarderingen, klasspreidingen,… tot toetsanalyses. Deze gegevens dienen als 
basis tot het invullen van de rapporten. 
 
 

• Genormeerde toetsen: 
 

▪ De resultaten van de genormeerde toetsen worden gebruikt bij de besprekingen en geven ons 
zicht op het niveau van het aangeboden onderwijs. 

▪ LVS. Deze worden 2 maal per jaar en bij sommige kinderen 3 x per jaar afgenomen door de 
zorgco en de taakjuf. We doen dit voor spelling, wiskunde en lezen. 

▪ De genormeerde toetsen worden in het begin en midden het schooljaar afgenomen.  
▪ De leestoetsen worden aangevuld met bestaand materiaal (AVI).  
▪ De taakleerkracht zal ervoor zorgen dat het tijdstip van afname en de procedure besproken 

wordt op de personeelsvergaderingen. Leerkrachten krijgen tijdig de planning van deze afname 
door de zorgco. 

▪ De zorgco verbetert deze gegevens en bezorgt deze terug aan de leerkracht. De zorgco zorgt ook 
voor de verdere verwerking van de resultaten (per computer).  

▪ Naast deze testen kunnen we de bijhorende werking in verband met analyse en handelen 
verkennen. 

IDP 4 en IDP 6 (evaluatiebox) : Deze worden online afgenomen in het vierde en zesde 
leerjaar. Hiermee peilen we op schoolniveau en leerlingenniveau of we voor Nederlands, 
wiskunde en Wo de leerplandoelen bereiken; Van deze toetsen is er foutenanalyse en 
eventueel bijgestuurd waar nodig. 
 

Leerlingenbesprekingen op Multi-disciplinair-Overleg (MDO) 
 
Soorten:  
overgangsgesprekken, bespreking van alle leerlingen van een klasgroep, bespreking van leerlingen 
met problemen (op basis van gegevens uit het Kindvolgsysteem) 
samenstelling MDO: directeur, klastitularis, zorgcoördinator, externe deskundigen (vb. begeleiding, 
CLB, …) 
 

 
Algemeen : 

Streven naar een evenwichtig ouder-school betrokkenheid 
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- Jaarkalender  via website 
- Overzichtelijke maandkalender 
- Berichtgeving via i-communicatie 
- Infoavonden 
- Hulp bieden bij overgang naar secundair onderwijs. 
- Hulp bieden wanneer naar andere onderwijsvorm moet worden uitgekeken. 
- Duidelijke rapportering van de resultaten, met vermelding van het beoogde doel 

bij elke toets, attituderapport 
- Schoolraad 
- Ouderraad 
- Steunen en bekend maken van initiatieven betreffende vrijetijdsbesteding 
- Vormingsavonden 
- Initiatieven betreffende verkeersveiligheid 
- Bij problemen, van welke aard ook: contact bewerkstelligen met ouders 
- Het schoolteam is steeds bereikbaar voor het bespreken van problemen en zal 

steeds doen wat binnen zijn mogelijkheden ligt om deze op te lossen. 
- Let wel: zorgbreed werken is en blijft de verantwoordelijkheid van het hele 

schoolteam met de klasleerkracht als de eerste verantwoordelijke 

3.16        Leerlingbegeleiding   

De kwaliteit van onderwijs op een school is in hoge mate afhankelijk van een duidelijke visie die 

breed gedragen wordt. De wijze waarop die leerlingenzorg georganiseerd wordt en de invulling van 

de taken van het zorgteam zijn afhankelijk van de doelen die vooropgesteld zijn. 

Kinderen ontwikkelen zich niet allemaal op dezelfde manier. Ook in onze school zijn er kinderen die 

extra aandacht vragen. Deze kinderen stellen heel uitdrukkelijk de school voor de uitdaging om te 

differentiëren, dit wil zeggen het aanbod van de school aan te passen aan de noden en 

mogelijkheden van de kinderen. Het is de taak van ons schoolteam om na te denken over de manier 

waarop de zorg zal aangeboden worden. Het is heel belangrijk dat problemen zeer snel gedetecteerd 

worden en er snel gepaste begeleiding wordt aangeboden. Zorg dragen voor alle kinderen behoort 

tot onze belangrijkste taak op school. 

 

Onder zorgbreedte verstaan wij onze aanpak om de leerkansen van alle leerlingen te maximaliseren. 

Wanneer men aanneemt dat kinderen mogen verschillen, aanvaardt men dat zowel het leertraject 

als het begin - en eindpunt mogen verschillen. Niet alle kinderen moeten op hetzelfde ogenblik en op 

dezelfde leeftijd hetzelfde kunnen. En niet alle leerlingen moeten op het einde van het schooljaar op 

dezelfde wijze geëvalueerd worden. Leerkrachten gaan nadenken over de doelstellingen die ze met 

het ene kind wel en met het andere kind eventueel niet kunnen bereiken, over hun instructiewijze, 

over aangepaste materialen die ze nodig hebben, over hun manier van evalueren. 

 

“Zorg dragen” doen wij niet enkel op cognitief vlak. Wij willen benadrukken dat de emotionele 

ontwikkeling van de kinderen voor ons even belangrijk is als de cognitieve ontwikkeling en het 

ontplooien van algemene attitudes, vaardigheden en talenten. Het welbevinden en de betrokkenheid 

van de kinderen liggen ons zeer nauw aan het hart. Ook hiervoor willen wij “zorg dragen”. Elke 
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leerling, elk personeelslid en elke ouder is mee verantwoordelijk voor het algemeen welbevinden 

binnen onze school. 

 

Ons zorgbeleid wil vernieuwend zijn. Door nascholing, overleg, reflectie (over o.a. beleidsvoerend 

vermogen van de zorg) en inspraak wordt het beleid bijgestuurd en wordt er gewerkt aan onze 

zorgvisie. Zorgbeleid is immers een opdracht voor een heel schoolteam. Het is een gedeelde zorg. 

Het vergt een hart voor de eigenheid van elk kind, heel veel geduld en begrip, coördinatie en 

teamoverleg, collegiale ondersteuning en kansen om deskundiger te worden. Open communicatie is 

een belangrijke drager om dat alles te verwezenlijken. 

 

Onze zorgvisie draagt de waarden van het opvoedingsproject , het zorgvademecum van het katholiek 

basisonderwijs en de opdrachten voor het katholiek basisonderwijs in Vlaanderen. 

Zo past het zorgbeleid in een totaalconcept van de school op opvoeding en onderwijs. 

Een gezamenlijke visie van de school bepaalt de doelen die nagestreefd worden. Het is een 

inspiratiebron en geeft de richting aan van de ontwikkeling van de school. De visie is tevens het 

gezicht van de school naar buiten toe. Een visie is richtinggevend voor de antwoorden op praktische 

vragen waarvoor de school komt te staan en die beantwoord moeten worden. 

Pedagogisch project op onze school 

Wij onderwijzen de aan ons toevertrouwde kinderen in de best mogelijke omstandigheden en dragen 

bij  tot hun opvoeding opdat zij alle kansen zouden krijgen om zich goed voor te bereiden op hun 

toekomst. 

 

 

Onze visie op school 

* Het kind staat centraal 

Elk kind is uniek, heeft gaven en gebreken. Elk kind heeft recht op vorming aangepast aan zijn 

mogelijkheden. Kennis bijbrengen is geen doel op zich, maar wel het leren hanteren van die kennis 

als voorbereiding op hun rol in de samenleving. We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren 

maken, maar we willen er wel voor zorgen dat ze allemaal schitteren.  

 

- We streven naar optimale leer- en ontwikkelingskansen voor alle leerlingen. 

- We zorgen voor de uitbouw van een onderwijspraktijk (= kwaliteitsbeleid) die rekening houdt 

met de onderwijsbehoefte van elke leerling. 

- We zorgen voor een krachtige en veilige leeromgeving. 

- We streven naar het bevorderen van de leer - en ontwikkelingskansen van alle leerlingen.  

- We streven naar het bevorderen van de totale ontwikkeling van het kind. 

- We streven naar het verhogen van het welbevinden en de motivatie om te leren 

- We streven naar sociale cohesie 

*  Door het aanspreken van de naaste ontwikkelingszone, voldoende aanbod en uitdaging bieden aan 

alle leerlingen. 

 

(*) De zone van naaste ontwikkeling (ZNO) is het aanspreken van het kind op een niveau dat net 

buiten bereik is van wat een kind op eigen kracht kan. 
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Wat een kind zelfstandig kan, is de actuele ontwikkeling. Waar een kind hulp bij nodig heeft, is de 

naaste ontwikkeling, dit zijn activiteiten die het kind nog niet zelfstandig kan, maar wel wanneer het 

sociale ondersteuning krijgt bij de uitvoering ervan. 

Als je de zone van naaste ontwikkeling van een kind aanspreekt, doe je dit door (ondersteund) 

aanbod dat net boven het niveau van het kind ligt. Leerkrachten hebben zo kansen om taal- en 

handelingsmogelijkheden van kinderen uit te breiden. 

 

* Wij werken samen 

De leerkrachten zijn opgeleid om te onderwijzen, het zorgteam, de directie en het administratief 

personeel staan in voor de coördinatie, het onderhoudspersoneel voor nette infrastructuur. Het 

schoolbestuur zorgt er voor dat tijdig alle maatregelen getroffen worden opdat de school in de beste 

omstandigheden kan functioneren. Door als team samen te werken, staan wij garant voor een 

kwaliteitsvol onderwijs.  

Opvoeden is echter meer dan onderwijzen alleen. Kinderen opvoeden is vooral samenwerken tussen 

school en ouders. Informatie en communicatie zijn hierbij sleutelinstrumenten. Daartoe worden alle 

mogelijkheden zoals oudercontacten, ouderverenigingen, overleg- en andere structuren ten volle 

benut. Verder hanteren wij ook communicatiemiddelen met de ouders zoals Informat en Gimme. 

* Dynamisch gebruik van alle middelen 

In het kader van onze opdracht gebruiken wij doeltreffend de financiële middelen die de overheid 

ons ter beschikking stelt. Anderzijds wordt ook een kader van opvoedkundige instrumenten 

aangereikt. Op vernieuwingen wordt op een dynamische manier ingespeeld. Wij volgen daartoe de 

richtlijnen die door het Katholiek Onderwijs geboden worden. 

 

3.16.1 Onderwijsloopbaanbegeleiding 
3.16.1.1 Doorstroming en oriëntering 

Er  wordt  heel  zorgzaam  gekeken naar leerlingen die problemen hebben om door te stromen naar 

een volgend leerjaar en bijgevolg de basisdoelen (leerplandoelen) niet beheersen. Deze leerlingen 

worden besproken op het MDO en er vinden een aantal gerichte remediëringsinterventies plaats die 

de leerlingen moeten helpen. De ouders worden ook tussentijds gecontacteerd om het leerproces te 

bespreken. Er is aandacht voor de sterke punten, de werkpunten en de leerstofonderdelen waarmee 

het kind moeilijkheden heeft. In de klaswerking gaat er aandacht naar zowel cognitieve, dynamisch- 

affectieve als psychomotorische aspecten die het kind verder helpen bij zijn/haar ontwikkeling. 

Kindvolgsysteem 

De school hanteert een kindvolgsysteem via i-begeleiding in informat. We maken gebruik van 

gestandaardiseerd testmateriaal en methodegebonden testen om de leerprestaties van alle 

leerlingen nauwgezet op te volgen van de aanvang tot en met het zesde leerjaar. Dit systeem is een 

betrouwbaar instrument om leerproblemen en stoornissen op te sporen. Ons kindvolgsysteem 

bestaat uit LVS, AVI, SALTO, TOETERS en indien wenselijk aangevuld met KONTRABAS. 

LVS-VCLB spelling, wiskunde (Leerling Volg Systeem) 

De LVS-testen zijn standaardtesten spelling, wiskunde die twee tot drie maal per schooljaar worden 

afgenomen bij alle leerlingen van het eerste tot en met het zesde leerjaar. De tests gebeuren 
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klassikaal –individueel van leerlingen die afwezig waren- en worden afgenomen, verbeterd, 

geregistreerd en geanalyseerd door de leerkracht of zorgcoördinator. De afname gaat door op de 

geijkte momenten. Vanuit deze vaststellingen wordt passend gevolg gegeven door het zorgteam 

indien nodig. 

De resultaten worden omgezet in zones en percentielen (zone A tot E en percentiel 0 tot 99). De 

testbundels worden gebundeld bijgehouden in het zorglokaal bevinden. De resultaten van alle 

leerlingen worden ingebracht in de LVS-software, van waaruit ze via Informat worden ingebracht in 

de digitale, individuele  begeleidingsdossiers. 

AVI (Analyse van Individualiseringsvormen) 

We werken met de nieuwe AVI-leestoetsen op school om het technisch leesniveau van alle leerlingen 

(vanaf midden eerste leerjaar) te peilen. De leerlingen worden gedurende hun schoolloopbaan getest 

totdat ze AVI plus behalen of tot wanneer ze onze school verlaten. Het streefdoel is dat leerlingen 

ten laatste in het vijfde leerjaar dit niveau behalen. Dat is het hoogste niveau. De test wordt twee 

keer per jaar klassikaal afgenomen bij de leerlingen. Indien het gewenste niveau niet behaald wordt 

volgens het testprotocol, worden de afwijkende scoorders individueel doorgetest door leden van het 

zorgteam aan de hand van de AVI-leeskaarten zodat een analyse kan gemaakt worden van de 

technische leesvaardigheid van deze leerlingen. De niveaus worden bijgehouden op klaslijsten in de 

zorgmap (zorgcoördinator) en een kopie wordt bezorgd aan de betrokken klasjuf(fen). De resultaten 

worden ook digitaal opgeslagen in het zorgdossier. Het leesniveau wordt via een ‘sticker’ in het 

rapport meegedeeld aan de ouders om zo ook het oefenen thuis met gepast leesmateriaal te 

stimuleren. Het AVI-leesniveau maakt ook deel uit van elk digitaal begeleidingsdossier. 

Salto 

Salto is een verplichte taalscreening bij de overgang van het kleuteronderwijs naar het eerste leerjaar 

van het Nederlandstalige gewoon onderwijs. Aan de hand van de Salto gaan we na of leerlingen 

voldoende taalvaardig zijn om eenvoudige instructie, vragen en mededelingen te begrijpen. Deze 

taalscreening wordt klassikaal afgenomen door de leerkracht. Uit de resultaten blijkt, welke 

leerlingen extra zorg en ondersteuning nodig hebben voor taalvaardigheid. Deze test wordt ook 

afgenomen van alle anderstalige nieuwkomers 

Hierdoor kunnen de leerkrachten en de school beter inspelen op de noden van de leerlingen en 

kunnen de lessen taalvaardigheid bijgestuurd worden. 

Toeters  

(Toets voor Taal- en Rekenvoorwaarden, Schrijfmotoriek en observatie van de werkhouding) 

De toetertest is een schoolrijpheidstest die afgenomen wordt in februari bij alle leerlingen uit de 

derde kleuterklas. De afname gebeurt in kleine groepjes door de kleuterjuf en de zorgcoördinator 

verbetert de werkjes. Volgend op de toetertest wordt een multidisciplinair overleg gepland met het 

CLB om de resultaten te bespreken. Er wordt ook een feedbackmoment georganiseerd door de 

kleuterjuf met de ouders, en eventueel ook met een CLB-medewerker. 

Kontrabas 
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De Kontrabas is een vergelijkbare schoolrijpheidstest met Toeters maar dan op een hoger niveau. De 

afname –eind derde kleuterklas- gebeurt selectief bij die kleuters die zwak scoorden op de Toeters of 

waar nog twijfel bestaat naar schoolrijpheid toe. De ouders zijn vooraf geïnformeerd en worden 

nadien uitgenodigd voor een oudercontact met de klasjuf. 

3.16.1.2 Doorstroming naar het secundair onderwijs 

Basofiche 

Leerlingen die op het einde van het zesde leerjaar de eindtermen bereikt hebben, ontvangen een 

getuigschrift basisonderwijs en stromen door naar het secundair onderwijs. Alle leerlingen die de 

school verlaten na het zesde leerjaar en de leerlingen die doorstromen naar de B-stroom, krijgen een 

BASO-fiche. Hierop staan de algemene kenmerken van het kind beknopt opgelijst. De klasleerkracht 

vult zaken in over de algemene ontwikkeling (zelfbeeld – inzet/motivatie), vaardigheden en 

houdingen (sociaal – handvaardigheid – leren leren – muzische creativiteit – technisch inzicht – 

bewegingsvaardigheid), leergebieden, hulp en begeleiding. De ouders vullen ook een luik in m.b.t. 

buitenschoolse activiteiten. De keuze naar het secundair onderwijs vullen de leerkrachten in 

samenspraak met de ouders en het kind in. 

Werkbundel ‘Op stap naar het secundair’ 

Het CLB voorziet werkbundels voor de leerlingen om de stap naar het secundair onderwijs voor te 

bereiden. De leerkracht begeleidt de leerlingen bij de overgang. Hierin duiden zij de verschillende 

richtingen van het secundair onderwijs, alsook de diverse stromingen worden uitgebreid besproken.  

Infodag CLB 

De ouders worden tevens ook door de school uitgenodigd op een infodag in het centrum van het 

CLB. In januari vindt deze infodag plaats, georganiseerd door het CLB voor alle scholen, waar ouders 

geïnformeerd worden over de diverse studierichtingen. Ouders kunnen op eigen initiatief een 

afspraak maken met het CLB om de overgang naar het secundair onderwijs te bespreken. 

Bezoek aan secundaire scholen 

De  leerlingen worden zelf ook betrokken bij deze overstap. Zo brengen we een bezoek aan het 

secundair onderwijs. Zij stellen de verschillende richtingen/vakken voor aan de leerlingen. Ook in het 

Vrij Technisch Instituut wordt er een techno-dag georganiseerd waarbij de leerlingen kennis maken 

met verschillende TSO en BSO studierichtingen. 

Doorstromen naar de B-stroom 

Leerlingen die op 12-jarige leeftijd problemen hebben met inzichtelijke vakken, krijgen de kans om 

voor het beëindigen van de normale looptijd op de lagere school door te stromen naar de B-stroom. 

Er wordt, door de klasleerkracht, de zorgleerkracht en de zorgcoördinator alles in het werk gesteld 

om voor deze leerlingen een traject te voorzien zodat een overgang zonder problemen kan verlopen. 

De leerlingen kunnen indien gewenst op gesprek bij de zorgcoördinator/ zorgleerkracht en worden 

zowel in als buiten de klas intens begeleid om alle basisvaardigheden, die gewenst zijn voor de B-

stroom, te beheersen. De motivatie en het zelfbeeld van deze leerlingen krijgen de nodige aandacht 

tijdens hun begeleiding. Scholen in de buurt die een 1B richting aanbieden, kunnen bezocht worden 
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eventueel onder begeleiding van de zorgleerkrachten of CLB. Indien nodig worden ouders begeleid 

door ons bij de inschrijving. 

Doorstromen binnen onze eigen school 

Tijdens het schooljaar worden meerdere klas overschrijdende activiteiten georganiseerd met de 3de 

kleuterklas en het eerste leerjaar. Eens in het eerste leerjaar krijgen deze kinderen een meter of 

peter toegewezen uit het zesde leerjaar. Verder vinden er op het einde van het schooljaar ook 

overgangsgesprekken plaats tussen de leerkrachten van de verschillende klassen. Klassen kunnen 

een bezoek brengen aan de klas in het kader van komende schooljaar. 

 

 

3.16.2 Leren en studeren 
3.16.2.1 Preventie en remediëring 

 

Leren en diversiteit 

Door een doordacht en geïntegreerd zorgbeleid  trachten we alle leerlingen op een positieve en 

planmatige wijze te helpen doorheen hun leerproces. Er wordt gestreefd, door een heterogene 

groepsbenadering, naar het zoveel mogelijk stimuleren van leerlingen en hen op een positieve en 

planmatige wijze verdere stappen laten zetten in hun denkontwikkeling. Er gaat in dit hele proces 

aandacht naar het cognitieve, dynamisch-affectieve en psychomotorische luik. 

Deze benadering wordt op regelmatige basis in overlegmomenten besproken. Leerkrachten zoeken 

samen naar gepaste groeperings- en werkvormen. De focus ligt op het integreren van coöperatieve 

werkvormen, de uitbouw van remediëringsacties, het aanwenden van een krachtige leeromgeving en 

het breed evalueren van competenties. 

Taalvaardigheid 

Om te werken aan een taalvaardiger onderwijs wordt er streng op gewaakt het taalbegripsniveau te 

verbeteren. In de onderbouw worden er klasdoorbrekende taalmomenten georganiseerd waarbij 

kinderen ondersteund worden op het vlak van lezen en taalbegrip. Er worden activiteiten 

georganiseerd zoals peer-tutoring en niveaulezen. 

We leven in een multiculturele maatschappij. Dit brengt diversiteit met zich mee die heel verrijkend 

kan zijn, om bijvoorbeeld kennis te maken met andere culturen, maar er kunnen ook problemen door 

ontstaan. Zo zijn er heel wat geïmmigreerde families in ons land die nog steeds de taal van hun land 

van herkomst hanteren binnen het gezin. Dit kan zorgen dat kinderen uit deze gezinnen 

moeilijkheden ondervinden op school. 

Het is nodig dat de school zich gaat bezighouden met de taal van de leerlingen om die te verbeteren. 

Het is zo dat taal niet mag beperkt worden tot de taallessen.  

Naast de taalvaardigheid van anderstaligen willen we ook de taalvaardigheid van álle leerlingen 

verbeteren.  
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We willen dat het taalbeleid begint in de kleuterschool. We willen kleuters op een creatieve manier 

vertrouwd laten maken met het Nederlands. Dit kan ervoor zorgen dat alle leerlingen in het eerste 

leerjaar kunnen starten op een gelijk taalniveau. Dit zorgt er dan op zijn beurt weer voor dat het 

lager onderwijs op een goede manier kan doorlopen worden. Hierbij is het natuurlijk belangrijk dat 

ook de lagere school een goed taalbeleid heeft.  

Een goed taalbeleid zorgt ervoor dat de taalzwakke en anderstalige kinderen de kans krijgen om 

voldoende kennis van de taal te verwerven. Dit resulteert in betere resultaten voor alle vakken. 

(kennis + vaardigheden)  

Onze school kent een laag percentage aan anderstalige kinderen. Toch merken we dat in Aalst de 

populatie anderstaligen stijgt. Bijgevolg werd de voorbije jaren ons taalbeleid sterk uitgewerkt.  

Het vak Nederlands en de schooltaal 

Het is onze bedoeling de onderwijspraktijk aan te passen aan de taalbehoeften van de leerlingen met 

het oog op het bevorderen van hun algemene ontwikkeling en het verbeteren van hun 

onderwijsresultaten. 

Enerzijds komen zowel de geschreven als de gesproken taal aan bod.  Naast het leren foutloos 

schrijven (spelling) en de schriftelijke creatieve communicatie (stellen), het vlot technisch en 

begrijpend lezen, hebben we aandacht voor het sociale aspect in de taal, nl. de mondelinge 

communicatie (spreken en luisteren). Uiteraard hebben we hier voldoende oog voor de sociale 

vaardigheden. 

Anderzijds wordt in ruime mate aandacht besteed aan taalbeschouwing, waarbij wordt nagedacht 

over taalstructuren (woordvorming, betekenis, woordleer en zinsleer) en taalgebruik. 

We volgen en baseren ons hiervoor op het leerplan ZILL : 

Leerlingen dienen hun taalcompetenties niet alleen te ontwikkelen om in de buitenwereld allerlei 

boodschappen te begrijpen en te produceren, maar taalontwikkeling is ook heel belangrijk om in de 

school te kunnen functioneren en tot leren te komen.   

Acties om het Nederlands te optimaliseren:  

Schoolniveau:  

• Leestraining  

- 1ste leerjaar : Per week is er een moment waarbij leerlingen van het tweede leerjaar het 

eerste leerjaar ondersteunt. Ook in de zorg wordt er ingezet op leesbegeleiding in kleine 

groepjes. 

- 2de leerjaar, 3de leerjaar en4de leerjaar:  

- De klasgroep wordt verdeeld volgens het behaalde leesniveau, bepaald adhv de AVI-

toests. De leesbegeleiding gebeurd met ondersteuning van de leerkracht, leesouders en 

zorgjuffen. 

• Taalcoach komt in het begin van het schooljaar langs om onze school te 

ondersteunen. 
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• Jaarlijkse deelname aan de schrijfwedstrijd van het Davidsfonds : De Junior 

Journalist-wedstrijd. (3de graad)  

• Salto – afname 1ste leerjaar + evaluatie en opvolging.  

• Afname en opvolging van AVI: bepalen van het leesniveau.  

In januari en mei wordt in alle klassen het AVI-niveau afgenomen.Op basis van de resultaten wordt er 

gekeken welke leerlingen zwak scoren. Leerlingen die het verwachte niveau niet behalen, krijgen 

extra leesbegeleiding aangeboden.  

• Leesbegeleiding:  

1ste graad: Leerkrachten dienen een zorgaanvraag in voor bepaalde leerlingen die het leesniveau en 

leestempo niet aankunnen in vergelijking met de andere leerlingen.  

Tweemaal in de week kunnen deze kinderen een kort moment uit de klas genomen worden. Ze 

krijgen dan een extra leesbeurt in de zorgklas.  

• Afnemen en opvolging van het LeerlingVolgSysteem voor spelling. 

• De school heeft verscheidende contacten met logopedisten en therapeutische 

centra.  

• We hechten veel belang aan verzorgd en beleefd taalgebruik op school. 

Klasniveau:  

• Elke klas beschikt over een uitgebreide bibliotheek. (volgens AVI niveau)  

• Om de 6 weken wordt er vanuit de stadsbib een boekenbox aangeleverd 

• Actieve deelname aan de jaarlijkse jeugdboekenweek, voorleesweek 

• Jaarlijkse aandacht voor Gedichtendag. 

• We werken met de methode ‘Talent’. 

In de klassen zijn er ook leesboxen gekoppeld vanuit de methode aan de verschillende leesniveaus. 

→ differentiatie  

In alle leerjaren is een remediëringsmateriaal voorzien.  

Alle leerkrachten beschikken over wandplaten en werkwoordschema’s. In elke klas hangen er grote 

schema’s met de regels van de werkwoordspelling of woordenspelling op. De leerlingen grijpen 

hiernaar terug tijdens toetsen en steloefeningen, dit om fouten tot een minimum te beperken.  

• Bezoek aan bibliotheek.  

• De klasleerkracht zorg voor rijke taalleersituaties door middel van een krachtige 

leeromgeving en een gerichte ondersteuning. 

• Het gebruik van het digibord zorgt voor het visueel maken van taal. 
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Kindniveau: 

• Voor leerlingen met een lees-, spelling-, en of taalstoornis wordt een afzonderlijk 

traject uitgestippeld in overleg met zorgco, zorgleerkracht, klasleerkracht, CLB en 

ouders. De redicodismaatregelen worden vastgelegd in een handelingsplan. Dit plan 

wordt uitgeschreven door de zorgteam. Afhankelijk van de noden van de leerling, zet 

de school in op voorleessoftware (Kurzweil 3000). 

• Sterke taalleerlingen krijgen sterk taalwerk als uitbreidingsleerstof. 

• Visie op foutloos schrijven : als school vinden we het belangrijk dat we leerlingen 

ertoe kunnen brengen om foutloos te schrijven.  Het uitgangspunt waar we het 

meest naar streven bestaat erin om hen de juiste attitude bij te brengen bij het 

foutloos schrijven.  We leren hen o.a. gebruik te maken van het woordenboek. 

• Lazergame   

Lazergame is een leestraining die je zowel kunt inzetten bij kinderen die zijn 

vastgelopen in het leesproces als bij aanvankelijke lezers. Lazergame werkt met drie 

trajecten. 

- Traject 1 : oefenen op de letters (met behulp van de lettersteunen) bv. z (zoemen) kinderen kunnen 

een letter die bij een klank hoort makkelijker uit het geheugen oproepen met behulp van de 

lettersteun. 

- Traject 2 : AVI start tot Avi-M4  

- Traject 3 : AVI-E3 tot AVI-E4 

• Het interventieprogramma 'Connect' (Smits & Braams, 2006) 

De Connectprogramma’s 

Connect is een interventieprogramma voor zwakke lezers uit het 1e en het 2e leerjaar. Het totale 

connectprogramma bestaat uit drie afzonderlijke delen, namelijk 'Connect Klanken en Letters' 

(oktober-februari 1e leerjaar) en 'Connect Woordherkenning' (februari-juni 1e leerjaar) en 'Connect 

Vloeiend Lezen' (2e leerjaar). 

Binnen Connect wordt op zeer directe wijze een verbinding gelegd tussen schrijven en lezen. Uit 

onderzoek is gebleken dat dit een positief effect heeft op het leren lezen. 

Connect is geen vervanging van de leesinstructie in de klas, maar een aanvullend interveniërend 

programma voor zwakke lezers. Het programma wordt uitgevoerd door de zorgleerkracht of de 

klasleerkracht. De leerkracht en leerling(en) werken 2 à 3 keer per week in sessies van 20 minuten 

met het programma. Op onze school maken wij gebruik van Connect in het tweede leerjaar aan de 

hand van “vloeiend lezen”. 

Connect Vloeiend lezen 

Connect Vloeiend Lezen is een programma voor kinderen die de aanvankelijke leeshandeling 

beheersen, maar niet komen tot het automatiseren daarvan. De centrale doelen van Connect 

Vloeiend Lezen zijn : leeskilometers maken en het komen tot vloeiend. Lezen. Ter bevordering 
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hiervan, wordt gebruik gemaakt van herhaald lezen. Binnen een connectsessie wordt een tekst 

meerdere malen gelezen. 

Het vreemde taalonderricht op school 

Talenkennis is heel belangrijk in onze samenleving.  

De school kiest ervoor om Frans te initiëren vanaf het 1ste leerjaar. We gebruiken hiervoor de 

methode “Oh là là”.  Het is de bedoeling om kinderen reeds vroeg in contact te brengen met Frans op 

een speelse en muzische wijze. Dit lesmoment valt binnen het vak muzische opvoeding en wordt niet 

geëvalueerd. Het is de bedoeling dat leerlingen van de eerste en tweede graad op een speelse en 

ongeremde manier omgaan met gesproken Frans.  

Vanaf het vijfde leerjaar geven we wekelijks drie lesuren Frans met de nadruk op de communicatieve 

vaardigheid. We streven een kindgerichte benadering na waarbij de spontaniteit en de interesse 

nauwlettend bewaakt worden. We gebruiken hiervoor de methode van de uitgeverij Van In : En 

action.   

De nadruk tijdens onze lessen ligt op spreken, toch verwachten we van de leerlingen dat ze de 

aangeleerde woordenschat foutloos kunnen schrijven.  Het is echter geen maatstaf om een leerling 

in het zesde leerjaar de toekenning van zijn getuigschrift te weigeren. We eisen wel dat ze foutloos 

kunnen kopiëren.   

Anderstaligen op school 

Een aantal algemene uitgangspunten voor anderstaligen 

1. We zijn een Nederlandstalige school en promoten op school Nederlands taalgebruik tussen: 

leerlingen onderling, leerkrachten onderling, leerkracht – leerling, leerkracht – ouder.  

  

2. Briefwisseling gebeurt in hoofdzaak in het Nederlands, maar in geval van onduidelijkheid bieden 

we graag hulp. 

 

3. In zorggesprekken met ouders zijn we als school bereid om in de mate van het mogelijke 

inspanningen te leveren om in een andere taal te spreken. Een moeilijke boodschap overbrengen 

doen we liefst met een tolk die aangereikt wordt door de anderstaligen.  

 

Concrete acties voor anderstalige leerlingen: 

• We promoten Nederlandse TV, films, boeken of DVD’s 

• Een anderstalige leerling krijgt een buddy in de klas om te helpen waar nodig. 

• Anderstalige kinderen worden doorverwezen naar buitenschoolse activiteiten 

(jeugdbeweging, sportclub…). 

• Huiswerkbegeleiding, georganiseerd door Odisee (Aalst). (3de graad)  

• Taalinitiatie  
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We werken op onze school met verschillende programma’s ; 

“TOK ! stapjes 1 en stapjes 2.” 

In TOK! Stapjes brengen we activiteiten en ondersteunend materiaal voor taalzwakkere en 

anderstalige kleuters.  

De nadruk ligt op het verwerven van een beperkte basiswoordenschat die kleuters moeten kennen 

en kunnen gebruiken om zich veilig te voelen en goed te functioneren in hun klasomgeving. Daaraan 

werken we via een rijke belevende waarneming en gevarieerde taalactiviteiten. Daarnaast komen in 

de twaalf thema’s ook andere leergebieden aan bod, zodat kleuters ook voor die domeinen de 

noodzakelijke basis verwerven. 

“Doe de wisk “  

Kleuters taalvaardig maken is een leuke, boeiende uitdaging, zeker als het om specifieke schooltaal 

gaat. Met Doe de wisk oefenen de kleuters op wiskundige begrippen en rekentaal. En dat op een 

speelse, natuurlijke én gedifferentieerde manier. 

De uitgave biedt 18 vrolijke liedjes. Door ze te memoriseren, kunnen de kleuters hun parate kennis 

opbouwen en onderhouden. Doe de wisk is ook geschikt voor taalarme kleuters. 

“Ambrasoft Woordenstart”  

VOOR WIE ? 

Zowel voor kleuters als voor anderstalige kinderen uit het lager onderwijs Dit pakket (bestaande uit 9 

thema’s) kan gebruikt worden in de klas door de klasjuf maar ook in de zorg.  

In de zorg maken we hier gebruik van bij kinderen die Nederlands als tweede taal leren. 

Het is een programma die basiswoorden behandelt die beheerst dienen te worden voor het kind aan 

het aanvankelijk leesonderwijs kan beginnen. Het is een methode die wordt gekenmerkt door een 

duidelijke didactische aanpak waarin de laatste onderwijskundige inzichten zijn verwerkt. 

Ieder anderstalig kind heeft een persoonlijk en individueel werkbestand waarin de vooruitgang kan 

opgevolgd worden. 

Woordenstart is opgebouwd uit verschillende blokken. Elk blok bestaat uit drie thema’s op drie CD-

roms en een prentenboek met daarin de bijhorende verhalen en bijhorende prenten die afgeprint 

kunnen worden om te gebruiken in verschillende spelletjes om spelenderwijs te herhalen. 

HOE? 

Vier fases 

Fase 1 – Het verhaal 

Prentenboek (ook digitaal op computer) met duidelijke en mooie, kleurrijke platen die ontzettend 

veel woordenschat en taal uitlokken. 

Deze fase is de introductie van het nieuwe thema. 

Fase 2 – Bekijken 
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Hier kan je verschillende platen bekijken met heel wat voorwerpen op.  Wanneer je hierop klikt, 

beweegt enkel dat voorwerp en wordt de woordenschat herhaald. Zeer boeiend om te zien en de 

kinderen herhalen spontaan. 

In ‘het museum’ kan je zeer korte verhalen zien waarin elk voorwerp duidelijk wordt uitgelegd. Hier 

valt op dat er aandacht kan besteed worden aan juiste zinsbouw. 

Fase 3 – Oefenen 

In deze fase gaat het kind zelf aan de slag. Er zijn 10 verschillende oefeningen( zoals zoeken welke 

woorden bij elkaar horen, associaties leggen, rijmen, enz.) waarin het kind speels aan de slag gaat 

met de nieuwe woorden.  

Fase 4 - Toetsen 

Nu kan het kind laten zien of hij/zij de woordenschat beheerst. In een leuk spelletje komt Tom langs 

allerlei wezentjes van wie hij opdrachten krijgt. Om die opdrachten goed te vervullen kan hij wel 

wat hulp gebruiken. Gemotiveerd kan het kind nu aan de slag. 

VERWERKING 

Leuke prenten die kunnen afgeprint worden uit de Printstudio. Ze zijn geschikt voor memory, 

domino, kwartetspel of woordkaarten om voorwerpen in huis mee aan te duiden. 

Met wat creativiteit kan je nog heel wat andere verwerkingen creëren en nog heel wat andere 

activiteiten hieromtrent aanbieden. 

IN DE ZORG 

In de zorg werken wij via de vier fases in groep of indien nodig individueel. Bij de kleuters of kinderen 

uit de eerste graad werken we niet enkel op computer maar ook meer met concreet materiaal na 

elke fase. Via spelletjes met concreet materiaal als verwerking na het verhaal en de andere fases gaat 

het bij deze jonge kinderen nog vlotter om al de woordenschat te verankeren. 

Deze aanpak kan ook in de klas worden doorgetrokken. Zo wordt er continu herhaald en valt dit niet 

enkel binnen de momenten zorg. 

Sommige spelletjes zouden kunnen in een soort koffer verwerkt worden om mee te nemen naar 

huis. Zo kunnen ouders ook met hun kinderen meedoen en dit zorgt voor extra motivatie en 

enthousiasme om goed en veel te spreken en de woordenschat te leren beheersen. Zeker voor 

anderstalige kinderen is het een extra stimulans als hun ouders ook Nederlands proberen te spreken. 

De kleuters worden in verschillende groepen ingedeeld: 

- Anderstalige kleuters. 

- Kleuters die onduidelijk, weinig of niet (durven) spreken. 

- Kleuters die iets taalzwakker zijn. Zij kunnen dus wat extra woordenschat en taalmomenten 

gebruiken waarbij nog moet gewerkt worden aan uitspraak, zinsbouw en moeilijkere 

taalinzichten zoals rijmen, lettergepen, enz. 

- Specifieke taalproblemen (meestal individueel). 
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Binnen Ambrasoft Woordenstart wordt bijgehouden wat de kinderen al gedaan hebben, hoeveel 

keer ze een bepaald spel al hebben geoefend en hoe ze hierop hebben gescoord.  

Na elk deel volgt er een evaluatie die tevens wordt doorgegeven in Informat. Na elke ‘sessie 

taalinitiatie’ wordt genoteerd wat het kind deed, hoe het hierop reageert, welke vorderingen plaats 

vinden, wat minder goed gaat, enz. Dit wordt steeds kort door gecommuniceerd naar de klasjuf 

zodat ze hier in de klas tevens kan op verder werken. 

 

• De zorgcoördinator zorgt ervoor dat anderstalige nieuwkomers worden doorverwezen voor 

het project “Taalbubbels” dat ingericht wordt door de stad Aalst. 

WAT ? 

Taalbubbels is een speels taalbad voor anderstalige kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar die in 

Aalst wonen of er naar school gaan. 

DOEL 

✓ Nederlandse taalvaardigheid van anderstalige kinderen verhogen 

✓ Integratie in de stad en de samenleving versterken 

✓ Kinderen met het nodige zelfvertrouwen en zelfredzaamheid een goede start laten 

maken in het Nederlandstalig onderwijs 

✓ De slaagkansen in het onderwijs verhogen en leerachterstand tegengaan 

 

DOELGROEP 

Voor anderstalige leerlingen van 6 tot 18 jaar die :  

- In Aalst wonen en maximaal 3 jaar Nederlandstalig onderwijs volgen 

- In Aalst naar school gaan en maximaal 3 jaar Nederlandstalig onderwijs volgen. 

 

WANNEER? 

Tijdens de schoolvakantie gedurende 10 weekdagen. 

 

OPVOLGING EN ACTIES VAN DE ZORGCOÖRDINATOR 

→ De zorgcoördinator gaat na welke leerlingen in aanmerking komen (= doelgroep-kandidaten).  

→ Van zodra de exacte periode is vastgelegd, informeert en motiveert de zorgcoördinator de ouders 

voor de deelname van hun kind aan Taalbubbels aan de hand van persoonlijk contact 

→ De zorgcoördinator vult samen met de ouders van de doelgroep-kandidaten de inschrijvingsfiche  

in indien gewenst.  
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→ De inschrijvingsfiches worden digitaal verzonden naar taalbubbels@aalst.be  

→ De zorgcoördinator legt expliciet uit dat een inschrijving niet noodzakelijk een deelname betekent 

! Afhankelijk van het aantal inschrijvingen zal er moeten geselecteerd worden. 

→ Tegen eind april krijgt de school een evaluatiefiche voor elk ingeschreven  kind en zal de 

coördinator –samen met de klasjuf indien het kind reeds bij ons school loopt-  voor elke deelnemer 

er eentje invullen. Het betreft info over voorgeschiedenis en capaciteiten.  De begeleiders vullen op 

hun beurt de fiches in tijdens de actieperiode van Taalbubbels. 

→ Begin oktober wordt het functioneren van de kinderen aan de school teruggekoppeld. Deze info 

geeft de zorgcoördinator door aan de klasjuf van het kind en wordt er feedback gegeven over hoe 

het kind het nieuwe schooljaar gestart is. 

Visie rond ‘sterk werk’ 

Ook voor sterke leerlingen wordt een uitdagend pakket en een andere didactische aanpak voorzien. 

Deze aanpak is afgestemd op de noden van hoog/sterk begaafde kinderen. Het zorgt ervoor dat 

leerlingen vroegtijdig worden ondersteund om onderpresteren en demotivatie tegen te gaan. Sterke 

leerlingen hebben ook nood aan onderwijs op maat. Zij hebben bijvoorbeeld minder behoefte aan de 

klassikale instructie en eindeloze herhalingen. Basisoefeningen voor rekenen worden daardoor vanaf 

het vijfde leerjaar (visueel) geschrapt. Hierdoor hebben leerlingen tijd vrij voor “ander” werk. Dit 

ander werk wordt tevens vanaf het vijfde leerjaar verplicht aangeboden.  

Er zijn vaak grote verschillen tussen de snelheid en het gemak waarmee kinderen een vak leren. Om 

hun motivatie vast te houden, is zorg en differentiatie een noodzaak.  

Vanuit onze zorgvisie streven we ernaar zorgbreed te werken. Dit wil zeggen dat we naast de 

aandacht voor zwakke leerlingen ook oog hebben voor de sterke leerlingen.  

Betrokkenheid speelt hierbij een grote rol. Hoe kan een leerling zich nog betrokken voelen wanneer 

hij/zij alleen maar ter plaatse mag trappelen en niets nieuws onder de zon mag zien, wanneer de 

uitdaging niet meer prikkelt..? 

 

Binnen de klas bieden we verdiepingsdifferentiatie aan voor sterkere kinderen. Dit kan zowel voor 

taal als rekenen. Sterke leerlingen krijgen de mogelijkheid om hun kennis te verdiepen in het 

oplossen van problemen, …  

 

Hoe gaan we te werk? 

We maken gebruik van het BHV – model (basis – herhaling – verrijking). 

Alle kinderen krijgen instructie en maken de opdrachten die hierbij horen. Als de basisstof is 

behandeld, wordt er getoetst of de leerlingen de basisstof voldoende begrepen hebben. Op basis 

daarvan krijgen een deel van de leerlingen een herhaalde instructie (deze kinderen beheersen de 

basisleerstof nog niet optimaal) en het andere deel van de kinderen maken verrijkingsoefeningen 

(deze kinderen hebben de basisleerstof goed onder de knie).  

De BHV – aanpak streeft ernaar om enerzijds zoveel mogelijk leerlingen de kans te geven het 

basisniveau te bereiken en anderzijds de capaciteiten en aanleg van snellere leerlingen te benutten 

door hen met meer en diepgaande leerstof en opdrachten uit te dagen.  

mailto:taalbubbels@aalst.be
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Verrijkingsoefeningen  

Voor rekenen werken we met de methode ‘Rekensprong plus’. Deze handleiding biedt kant – en 

klaar materiaal om op verschillende manieren te differentiëren: naar tempo, naar leerstijl en naar 

niveau.  De handleiding beschikt ook over een remediërings – en verrijkingsmap waar de 

leerkrachten heel wat extra materiaal kunnen vinden.  

Naast de verrijkingsoefeningen uit de methode beschikt de zorgklas over extra 

uitbreidingsoefeningen (zie oplijsting onderaan). 

De leerkracht kan in overleg met de zorgcoördinator op zoek gaan naar passend, gevarieerd en 

uitdagend materiaal.  

Er wordt geopteerd om de sterkere leerlingen zo veel mogelijk zelfstandig te laten werken met het 

materiaal. Met een correctiesleutel verbeteren de leerlingen vlot de eigen prestaties. Uiteraard 

controleert de leerkracht nogmaals de oefeningen en geeft hier passend gevolg aan.  

Materiaal zorgklas 

Voor sterke rekenaars 

Sterk rekenwerk 

Uitgeverij: Van In  

Er wordt gewerkt met creatieve oefeningen omtrent probleemoplossend denken en vraagstukken.  

→ werkboeken voor alle klassen van het 1ste tot en met het 6de leerjaar.  

Somplex  

Uitgeverij: Abimo  

→ werkboeken voor alle klassen van het 1ste tot en met het 6de leerjaar. 

Contractwerk 

Uitgeverij: Wolters Plantyn) 

→ werkboeken voor 1ste tot en met 3de leerjaar. 

Kant en klaar plus  

Uitgeverij: Abimo 

→ Aanwezig voor 5de en 6de leerjaar.  

Krak 

→ voor de lagere school voor snelle en goede rekenaars 

Kienrekenen :  

Uitgeverij: Van In 

→ Voor snelle en goede rekenaars 

Uitgeverij:Die Keure 

→ voor de lagere school: wiskundeaanbod voor hoogbegaafde leerlingen. 

Zowel voor taal als rekenen 
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Plustaak 

Uitgeverij: Delubas 

✓ Verschillende vakgebieden: 

• Rekenen: 1ste tot en met 6de leerjaar 

• Taal: 3de tot 6de leerjaar 

• Taal/lezen: 1ste tot 3de leerjaar 

Kinheim werkgidsen –  

Verrijking en verdieping voor de leerlingen die meer uitdagingen willen. Deze zijn opgesplitst in 

deelthema’s. 

Kangoeroemap (2e graad) 

De kangoeroemap is er voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. De leerstof in de klas wordt 

gemakkelijk verwerkt waardoor deze leerlingen niet leren om een inspanning te leveren en soms 

interesse en motivatie verliezen. 

Leerlingen maken vanuit de rekenmethode eerst de verdiepingsleerstof. Indien ze hier onvoldoende 

in uitgedaagd worden, wordt er vervolgens eerst Sterk Rekenwerk opgestart. Wanneer ook het Sterk 

Rekenwerk onvoldoende uitdaging biedt, wordt eventueel de kangoeroemap ingeschakeld. Het 

opstarten van een kangoeroemap gebeurt steeds in samenspraak met de leerkracht, rekening 

houdende met de LVS-resultaten van de leerling en zijn/haar werkhouding (niet iedere sterke leerling 

kan deze zelfstandige uitdaging immers aan). Er wordt steeds een proefperiode doorlopen van 1 

maand, waarna geëvalueerd wordt of de leerling de werkdruk aankan. 

Leerlingen die bovenstaand verdiepingsproces reeds doorlopen hebben, starten het volgende 

schooljaar meteen met een kangoeroemap. 

 

De kangoeroemap wordt zorgvuldig samengesteld door het zorgteam, a.d.h.v. beschikbare 

materialen voor sterke rekenaars. De nadruk ligt steeds op procesevaluatie i.p.v. productevaluatie: 

leerlingen proberen de oefening eerst zelfstandig op te lossen, maar mogen wanneer ze vastlopen 

(indien mogelijk) overleggen met een klasgenoot die ook in deze map werkt. 

Eurekaklas 

De zorgleerkracht haalt de kangoeroemappen op en kijkt na of de leerling zich voldoende heeft 

ingezet om die week aan te sluiten in de Eurekaklas, die 1 keer per week doorgaat onder begeleiding 

van de zorgleerkracht. 

Het accent in de eurekaklas ligt op het verwerven van leervaardigheden. Binnen onze eurekaklas 

zoeken we naar datgene dat de leerling nodig heeft om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. 

Binnen het cognitieve bieden we vooral deze uitdagingen aan, waarbij we tegemoet willen komen 

aan de sterke exploratiedrang en de snelgroeiende leerhonger van deze leerlingen. Dit gebeurt onder 

meer door het uitwerken van projecten op maat. 

Daarnaast is het erg belangrijk om deze leerlingen met elkaar in contact te brengen. Zo ontdekken ze 

de mogelijkheden om om te gaan met gelijkgestemden en samen in groep te leren. Op die manier 
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proberen we zo ruim mogelijk tegemoet te komen aan de sociaal – emotionele ontwikkeling van 

deze kinderen. Leren omgaan met hun anders zijn en tegelijkertijd ontdekken dat er nog kinderen 

zijn die anders zijn gebeurt door filosoferen, strategiespelen en smartgames. 

Een greep uit onze activiteiten: 

Themawerk en het uitbouwen van projecten 

Het uitwerken en uitdiepen van een bepaald thema, a.d.h.v. Kinheim). 

Experimenteren en onderzoeken 

Deze kinderen zijn erg leergierig en zitten vaak vol vragen. Zelfontdekkend leren en experimenteren 

biedt dan ook een grote uitdaging om tot antwoorden te komen. Bij deze activiteiten wordt vaak het 

geduld en het doorzettingsvermogen van deze kinderen aangewakkerd. Wij trachten hen de correcte 

mindset aan te leren ‘ik kan het nog niet’. 

Spelend leren 

Heel wat rekenknappe en visueel – ruimtelijk ingestelde kinderen vinden hun uitdaging in onder 

andere denkspelen. Ook samenspel, omgaan met winnen en verliezen gebeurt via uitdagende 

gezelschapsspelen zoals schaken. Daarnaast worden ook spelen gespeeld die beroep doen op de 

creativiteit en taalvaardigheid van de leerlingen. 

Continuüm van zorg 

Zorg op onze school is een verantwoordelijkheid van al participanten: de leerkracht, de 

zorgcoördinator, de zorgleerkrachten, de directie, het CLB en de ouders. Wij streven naar een 

geïntegreerd zorgbeleid, waarbij verantwoordelijkheid, overleg en transparantie belangrijke 

kenmerken zijn. 

 

Voor onze visie en structurele aanpak baseren we ons op het zorgcontinuüm: 

 

Het is een structuur voor de leerlingenzorg. 
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Het verduidelijkt voor alle betrokkenen welke maatregelen er genomen worden: 

- voor alle leerlingen. 

- voor de leerlingen met specifieke noden. 

- leerlingen voor wie de extra zorg binnen de school voldoende is. 

- leerlingen voor wie de hulp van het CLB ingeroepen wordt. 

We onderscheiden 4 fasen: 

* Fase 0 = brede basiszorg. 

Onderaan in de zorgpiramide staat de brede basiszorg. Zoals een ouder zorgt voor zijn kind, zo 

zorgen de leerkrachten voor hun leerlingen, rekening houden met de verschillen. Onze leerkrachten 

zijn de spilfiguren van zorg. 

Ze creëren van bij de start een aanbod waar zoveel mogelijk leerlingen voordeel uit halen. 

Leerkrachten gebruiken uitdagende methodes, leermiddelen... rekening houdend met de te bereiken 

doelen. Het is belangrijk om precies te weten wat een kind 'moet' kennen, en wat het 'mag' kennen. 

Het doel is dat zoveel mogelijk kinderen de eindtermen kunnen behalen. 

Een veilig klasklimaat creëren is daarbij een noodzaak. 

- Het is de basis van alle onderwijs. 

- Het bepaalt het welbevinden van de kinderen. 

- Kinderen ontwikkelen een positief zelfbeeld. 

- Het kan preventief werken op pestgedrag. 

- Zowel kinderen als leerkrachten voelen zich beter. 

Via spontane en ook gerichte, systematische observaties en toetsen volgen de leerkrachten 

leerlingen op. Op basis daarvan worden interventies ondernomen in de klas. Ook bij evaluatie wordt 

rekening gehouden met het unieke van iedere leerling. Evaluatie is immers bedoeld om een zicht te 

krijgen op de vorderingen in de ontwikkeling van elke leerling. Het accent ligt op het proces, op wie 

leerlingen geworden zijn en niet alleen op wat ze op een bepaald ogenblik kennen en kunnen.  

Differentiatie is een basishouding. Het gaat erom zo veel mogelijk leerlingen zo ver mogelijk te 

brengen in hun ontwikkeling (differentiatie in de taak, het materiaal, het tempo en de hoeveelheid...) 

Differentiatie mag met andere woorden het leerpotentieel niet aantasten: de lat hoog voor 

iedereen!  

Daarnaast werkt het team in deze fase ook aan de uitwerking van pedagogische projecten i.v.m. 

leren leren, sociale vaardigheden, evaluatie, muzische vorming,... Deze projecten zorgen mee voor 

een stevige brede basiszorg die elk kind ten goede komt. 

Er vinden heel wat overlegmomenten (tussen directie, leerkrachten, ouders, leerlingen, andere 

betrokkenen ) plaats gedurende het schooljaar, zowel informeel als formeel:  

informele overlegmomenten: 

• niet geplande overlegmomenten 
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• spontaan onder leerkrachten, zorgteam …. 

• vaak evenveel effect als georganiseerde overlegmomenten 

• soms voortvloeiend vanuit geplande samenwerkingsverbanden  

formele overlegmomenten: 

• vooraf vastgelegde overlegmomenten zoals MDO, zorgoverleg, overgangsgesprekken,  

kindcontacten 

• personeelsvergaderingen 

• klasbespreking, kindgesprekken... 

Het opvolgen van kinderen en hun ontwikkeling op elk gebied is essentieel. Opvolging gebeurt naast 

de dagelijkse observaties en toetsing (al dan niet genormeerd) ook systematisch via volgsystemen. 

Deze zijn ook opgenomen in ons leerlingvolgsysteem in Informat. 

* Fase 1= verhoogde zorg voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben 

Als de ontwikkeling van een kind niet loopt zoals verwacht, ondanks alle zorg die wordt geboden in 

fase 0, worden er in overleg stappen gezet om het ontwikkelingsproces een stimulans te geven. 

Kinderen die zo'n specifieke aanpak nodig hebben worden besproken op het multidisciplinair overleg 

(MDO). Om een duidelijk beeld te krijgen van de noden organiseren we gestructureerd drie maal per 

jaar een MDO. 

 

In onze school wordt gewerkt volgens de principes van het Handelingsgericht werken (HGW). HGW 

gaat om een systematisch, planmatig en helder pedagogisch-didactisch handelen in een school, 

uiteraard na overleg met het schoolteam. 

HGW heeft pluspunten voor de school. Ze is gericht op het formuleren van haalbare en bruikbare 

adviezen voor de klaspraktijk en heeft oog voor de ondersteuningsbehoeften van de leerkrachten en 

leerlingen. Als de leerkracht het zorgprobleem niet alleen aankan, moet zij/hij voor ondersteuning 

kunnen terugvallen op het zorgteam. 

Gedetailleerde omschrijving aan de hand van HGW:  

1. Onderwijsbehoeften staan centraal; 

2. Het gaat om afstemming en wisselwerking; 

3. De leerkracht doet ertoe; 

4. Positieve aspecten zijn van groot belang. 

5. We werken constructief samen; 

6. Ons handelen is doelgericht; 

7. De werkwijze is systematisch en transparant. 

Het zorgteam (=directie, zorgcoördinator, zorgleerkracht(en) en CLB) heeft een ondersteunende rol 

op niveau van de leerlingen en de leerkracht. Het specifieke probleem (noden en/of behoeften) 
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wordt niet enkel besproken, maar er wordt ook naar oorzaken/oplossingen gezocht. Samen wordt 

een begeleidingsplan opgesteld, waarbij de draagkracht van alle partijen niet overschreden wordt. 

De leerkracht blijft in dit geheel wel de centrale figuur. 

* Fase 2 = uitbreiding van de zorg 

Als de schoolinterne expertise ontoereikend is om de leerling verder te brengen in zijn ontwikkeling 

bespreken we de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling op het MDO. Het CLB beslist samen 

met school en ouder, op basis van wat er gebeurde in fase 0 en 1, welke stappen verder kunnen 

gezet worden. 

Doel: kinderen met specifieke onderwijsnoden zorg bieden. 

- Taak van alle leerkrachten + zorgteam 

- Handelingsgericht werken 

- Extra instructie, ondersteuning 

o Analyseren diagnostisch onderzoek (taak van CLB / kernteam) 

o MDO (= multidisciplinair overleg, rol van het CLB) 

- Bijsturen van het begeleidingsplan 

- Begeleidingsplan uitvoeren in en/of buiten de klas. 

- Ouders informeren en met hen (en eventueel andere externen) samenwerken. 

Verduidelijking 

- leerprobleem (omgevingsfactoren, zwakke verstandelijke aanleg, lichamelijke handicap) 

- leerstoornis (biologische oorzaak, vaak hardnekkig en blijvend) 

- ontwikkelingsstoornis (gedragsstoornis, angststoornis, functiestoornis) 

- diagnose van leer- en ontwikkelingsstoornissen is de taak van externen (logopedisten, 

centra voor ontwikkelingsstoornissen enz…) 

na diagnose: zij geven tips voor begeleiding van stoornissen in de klas. Zorgteam 

ondersteunt.  

- ouders: begrip en geduld tonen in hun aanvaardingsproces 

- meerdere contacten kunnen nodig zijn om tot een vlotte samenwerking te komen. Het is niet 

onze taak om een diagnose te stellen. We hebben wel als taak om deze signalen te 

bespreken op het MDO en hierna worden de ouders ingelicht. De zorgco kan hier de 

klasleerkracht en de ouders bijstaan in het op zoek gaan naar informatie over specifieke 

leerstoornissen. 

- In onze school trachten we de kinderen te begeleiden binnen de klas of bij bijzondere nood in 

de zorgklas. Ook kan de klasleerkracht binnen de klas werken met aangepaste maatregelen. 
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Om leerlingen optimaal te ondersteunen werkt onze school samen met verschillende partners en 

instanties.  

 

Enkele voorbeelden van deze schooloverstijgende zorg lees je hier: 

-            Ondersteuningsnetwerk : 

 Vanaf 1 september 2017 trad een nieuw ondersteuningsmodel in werking om scholen basis 

en secundair onderwijs te ondersteunen in het omgaan met leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften. 

Het ondersteuningsmodel is georganiseerd volgens twee sporen: 

• Ondersteuning van scholen voor gewoon onderwijs met leerlingen met een (gemotiveerd) 

verslag type basisaanbod, type 3 (emotionele of gedragsstoornis) of type 9 

(autismespectrumstoornis). Hiervoor worden de scholen gewoon onderwijs ondersteund 

door het ondersteuningsnetwerk. Elke school gewoon onderwijs bepaalt in welk regionaal 

ondersteuningsnetwerk wordt aangesloten. Voor onze school is dit het WAN-team 

(Wetteren-Aalst-Ninove). 

• Ondersteuning van scholen voor gewoon onderwijs met leerlingen met een (gemotiveerd) 

verslag type 2 (verstandelijke beperking), type 4 (motorische beperking), type 6 (visuele 

beperking) of type 7 (auditieve beperking of spraak- en/of taalontwikkelingsstoornis). 

De ouders hebben het recht om een voorkeur te geven vanuit welke buitengewone school 

de ondersteuning komt. 

Er zijn drie krachtlijnen voor de ondersteuning van type 2/4/6/7 in het Katholiek Onderwijs 

Vlaanderen: 

- Vereiste expertise is expertise uit een school BuO van het overeenkomstige type 

- Ondersteuning is gericht op leerling, leraar én team 

- De ondersteuning is flexibel en op maat 

Hoe ziet de ondersteuning eruit ? 

De onderwijsbehoeften van de leerling zijn altijd het vertrekpunt: wat heeft dit kind nodig om te 

leren? En wat heeft de leraar nodig om dit kind te begeleiden zodat het tot leren komt? School, 

ouders en CLB beslissen samen of extra ondersteuning nodig is. Zo ja, bepalen ze ook de beste vorm: 

ondersteuning voor de leerling en hoeveel, begeleiding van de leraar of het team, aanmaak van 

lesmateriaal … 

School, ouders en CLB bepalen zelf wanneer de ondersteuning begint en eindigt, en ook hoeveel uren 

die bedraagt. Dat doen ze via regelmatig overleg en een jaarlijkse evaluatie. Het aantal uren 

ondersteuning kan tijdens het schooljaar wijzigen, afhankelijk van de ondersteuningsnood van 

leerling en/of leraar. De ondersteuning duurt zo lang als nodig en niet langer. 

Het plan van aanpak komt in een gemotiveerd verslag, uitgereikt door het CLB, dat de leerling 

toegang geeft tot ondersteuning. Vanaf schooljaar 2018-2019 is een medische diagnose geen 
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voorwaarde meer voor de opmaak van een gemotiveerd verslag, maar kan het onderzoek naar de 

medische problematiek nog wel een onderdeel zijn van het Handelingsgericht Diagnostisch traject. 

Vanaf het schooljaar 2018-2019 hoeft een leerling ook niet langer 9 maanden buitengewoon 

onderwijs gevolgd te hebben om een gemotiveerd verslag type basisaanbod en ondersteuning te 

krijgen. 

Wat is de opdracht van een ondersteuner ? 

De werkgever van een ondersteuner is het buitengewoon onderwijs, maar de werkplaats is het 

gewoon onderwijs. De opdracht van de ondersteuner bestaat uit het bieden van leraargerichte- en 

leerlinggerichte ondersteuning in de scholen voor gewoon basis- en secundair onderwijs. 

- Trajectbegeleiding CLB 

Het CLB werkt met verschillende teams die elk een eigen expertise hebben, nl. een team 

schoolcontactpersonen en twee teams trajectbegeleiders. De contactpersonen richten zich op het 

ondersteunen en versterken van zorgteams en leerkrachten op school. De trajectbegeleiders leggen 

de focus op individueel onderzoek en begeleiding van kinderen, jongeren en hun ouders. 

Voor elke school is er een CLB-contactpersoon: een medewerker die regelmatig op school komt, 

deelneemt aan de leerlingenbespreking en nauw contact houdt met de directeur, de zorgcoördinator 

en de betrokken leerkrachten. 

Bedoeling is dat deze contactpersoon de zorgvragen die aangemeld worden, beluistert en mee helpt 

denken met het zorgteam op school over mogelijke hulpmiddelen en aanpassingen. Ook de ouders 

en de leerling zelf kunnen de contactpersoon aanspreken om vragen te stellen of hun zorgen te 

delen. 

Wanneer besloten wordt dat de zorgvraag verder onderzocht moet worden of dat bijkomende hulp 

nodig is, kan de contactpersoon beroep doen op een team van trajectbegeleiders binnen het 

centrum om een zorgtraject met de ouders en de leerling op te starten. Dit wordt vooraf met de 

leerling en zijn ouders besproken. 

De CLB-trajectbegeleider, die nauw met de contactpersoon samenwerkt, zal dan verder met de 

leerling, zijn ouders en de leerkracht aan de slag gaan. Bedoeling is samen een antwoord of oplossing 

te vinden waarmee de betrokkenen verder vooruitgeholpen zijn. Het onderzoeks- of 

begeleidingstraject wordt beëindigd wanneer CLB samen met ouders, leerling en school mogelijke 

adviezen naar aanpak of toeleiding naar mogelijke hulp besproken heeft. 

- Revalidatie: Het is een medische term die herstel betekent, of letterlijk weer valide worden 

na een ongeval of medische ingreep. Het revalidatieproces kan behoorlijk ingewikkeld zijn, en zowel 

lichamelijke als psychische aspecten omvatten. Vandaar dat een gespecialiseerde revalidatiearts de 

multidisciplinaire behandeling coördineert en de juiste disciplines voorschrijft: kinesitherapie, 

ergotherapie, logopedie, psychotherapie, maatschappelijk werk, en verder hulp van bv. een 

revalidatietechnicus, orthopedisch schoentechnicus, orthopedisch instrumentmaker, cognitief 

trainer, revalidatieverpleegkundige, bewegingsdeskundige en/of pedagoog. 

- Huiswerkbegeleiding (georganiseerd door Odysee, Dômo, leerKRACHT Aalst… 
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* Fase 3 van het zorgcontinuüm 

We moeten er goed over waken dat alle te nemen maatregelen voor alle betrokkenen haalbaar zijn. 

Bovendien is het belangrijk dat het kind nog steeds actief participeert in ons onderwijsgebeuren en 

dat er nog leerwinst is. 

Wanneer de noden van de leerling wijzigen en de school de aanpassingen die de leerling nodig heeft, 

niet meer kan aanbieden, is een overstap naar school op maat mogelijk. 

Het is onze taak om in overleg met de ouders naar de meest zinvolle onderwijsoplossing te zoeken, 

dit gebeurt steeds in samenspraak en in aanwezigheid van het CLB. 

Ook gaan ouders vaak een aanvaardingsproces door. Het is belangrijk om ze te ondersteunen en hen 

te begeleiden in het maken bv. de schoolkeuze. We kunnen de drempel verlagen door met hen mee 

op stap te gaan, scholen te gaan verkennen...Het CLB coördineert deze overstap en begeleidt 

intensief alle betrokkenen (kind, ouders, schoolteam). Voor verdere info hierover zie M- decreet. 

3.16.3 Psychisch en sociaal functioneren 
3.16.3.1 Socio-emotionele ontwikkeling 

Per rapportperiode worden sociale vaardigheden van leerlingen nauwgezet opgevolgd door de 

leerkracht (zowel in de klas, als tijdens turnlessen, op de speelplaats,…). Tijdens die perioden kunnen 

leerlingen werken aan vooropgestelde streefdoelen (cf. leergebiedoverschrijdende eindtermen). 

Leerlingen worden in team grondig opgevolgd. Ook de mening en zienswijze van de leerling zelf is 

essentieel bij het beoordelen van sociale vaardigheden. Hierdoor zijn we van mening dat leerlingen 

zichzelf ook mogen evalueren (zelfevaluatie). Interessant is het als leerkrachten en leerlingen samen 

zitten om dit te bespreken in een co-evaluatie. 

Leerlingen die op sociaal-emotioneel vlak problemen ondervinden op school worden extra begeleid 

in de (zorg)klas. Vaak gaat het om kinderen die moeilijk functioneren in de klasgroep, problemen 

hebben op sociaal-emotioneel vlak, opgevoed worden in een onevenwichtige thuissituatie, hoog- 

sensitieve leerlingen, leerlingen die gepest worden of zelf pester zijn… Deze leerlingen krijgen zowel 

in de klas als in de zorgwerking een op maat gerichte begeleiding en hierbij kan ook het CLB 

ingeschakeld worden. 

Een sociogram 

Welbevinden en betrokkenheid 

Om sociale relaties en verbindingen die in een klasgroep spelen zichtbaar te maken, kan een 

sociogram afgenomen worden. Een sociogram bestaat uit een aantal gerichte vragen waarvan de 

antwoorden later in een grafiek kunnen worden omgezet. Hierin wordt dan de aantrekking en 

afstoting tussen leerlingen weergegeven. 

Het welbevinden (emotioneel welbevinden) en de betrokkenheid (klasbetrokkenheid) van alle 

leerlingen vanaf derde kleuterklas tot en met zesde leerjaar wordt ook gepeild via enquêtes op 

leerlingen- en op ouderniveau. Nadien worden deze gecentraliseerd en wordt er passend gevolg aan 

gegeven.  

Hoe gaan we te werk?  



 

86 

Infobrochure, pedagogisch project en schoolreglement VBS DE VLIEGER 2019-2020 

V
B

S D
e V

lieger - laat je kin
d

 sch
itteren

! 

Onze school neemt jaarlijks binnen de lagere school een sociogram af waar nodig (bv bij 

pestproblematiek of nieuwe klasverdeling). Dit gebeurt digitaal via het programma sometics. 

(www.sometics.com/nl/sociogram.html)  

De zorgcoördinator of zorgjuf maakt voor elke klas een account aan met een paswoord. Alle 

leerlingen worden per klas ingegeven en de test krijgt een naam. Elke klas krijgt dezelfde vragen (vier 

vragen): 

1. Met wie zou je graag willen spelen? 

2. Met wie zou je niet zo graag willen spelen? 

3. Met wie zou je graag willen werken? 

4. Met wie zou je niet zo graag willen werken? 

Als de hele groep de vragen heeft beantwoord, wordt er een analyse gemaakt van het 

"speelgedeelte" en "werkgedeelte". Deze analyse geeft per gedeelte weer: persoon tot persoon en 

groep. 

 

En nu…?  

Het sociogram kan helpen bij het onderkennen van hiërarchie, de leiders en de kinderen die sociaal 

geïsoleerd zijn. De klasleerkracht zou het echter ook kunnen gebruiken om juist die personen met 

elkaar te laten samenwerken die in eerste instantie geen aantrekkingskracht tot elkaar voelen. 

Hierdoor kan iedereen leren waar de positieve (sterkere) kanten van een ander ligt. 

Wanneer de leerlingen naar een volgend jaar gaan, kan de nieuwe klasleerkracht het overzicht 

raadplegen in Informat. Zo kan de klasleerkracht zien hoe de leerlingen binnen de groep liggen.  

Om negatieve resultaten weg te werken, kan er gewerkt worden aan de sociale vaardigheden. We 

denken hierbij dan aan het grote babbelspel, het spel kikkerbecool, en nog zoveel anderen.  

Onze visie rond pesten 

Pesten is een veelvoorkomend gedrag bij kinderen. Omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen zich 

goed voelt op onze school, willen we het pesten preventief en concreet aanpakken.  

 

Een kind dat gepest wordt, is meestal niet in staat op de situatie zelf te veranderen. Het durft ook 

niet de stap te zetten naar de volwassenen om te zeggen dat het gepest wordt. Daarom is het 

absoluut nodig om in te grijpen en je kind te helpen. 

Daar pestgedrag niet alleen schadelijk is voor de slachtoffers, maar ook voor de pesters, is het 

belangrijk dat ook de pesters wordt duidelijk gemaakt dat hun gedrag niet wordt getolereerd.  

 

Ook kinderen die als ‘toeschouwers’ worden beschouwd lijden onder pesten. Uit angst voor de 

pesters gaan ze soms zelfs meedoen aan de pesterijen. 

Wij dulden geen pestgedrag in onze school en vinden het belangrijk dat heel de school dit ernstig 

neemt. 

http://www.sometics.com/nl/sociogram.html
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Met dit stappenplan hopen we dat alle partijen (school, ouders, leerlingen) weten hoe te reageren 

als een pestprobleem zich voordoet en hopen wij zo een aangename leer – en leefruimte te creëren.  

Een goed klas- en schoolklimaat 

Om pestgedrag te voorkomen moeten er op preventief vlak een aantal zaken ondernomen worden. 

Zo bouwen we in onze school aan een goed klas- en schoolklimaat. Een klas en een school waar 

iedereen zich goed voelt. Er wordt binnen de klasgroep gewerkt aan de sociale vaardigheden.   

Op onze school heerst er een open sfeer, een goed persoonlijk contact tussen leerling, leerkracht en 

ouders en een aangename studie-, werk- en leefomgeving. 

In het begin van het schooljaar maakt elke leerkracht met de leerlingen klas – en schoolafspraken. 

Een belangrijke afspraak is dat onze school een plaats is waar iedereen erbij hoort en waar 

pestgedrag niet thuishoort.  

Enkele gedragsregels waaraan de kinderen zich moeten houden:  

-           doe niets bij een ander kind wat je zelf niet wilt hebben. 

-           kom niet aan een ander, als een ander dat niet wil. 

-           we noemen elkaar bij de voornaam en gebruiken geen scheldwoorden  

-           als je kwaad bent, doe je een ander kind geen pijn. Als een ander kind jou pijn                                             

            doet, zeg je dat je dat niet wil. Helpt dit niet  dan ga je naar de juf of meester 

-           uitlachen, dingen afpakken of kinderen uitsluiten doen we niet. 

-           niet zomaar klikken, alleen als de bovenstaande punten aan de orde zijn of als er  

gevaar is. 

-           als je met opzet iets stuk maakt van iemand anders moet je dit ook vergoeden 

-           deze regels gelden op school, ook na schooltijd. 

 

De leerkracht verzorgt de eerstelijnszorg. Er wordt duidelijk gemaakt dat leerlingen altijd bij de 

leerkracht terecht kunnen met hun problemen. Melden is niet hetzelfde als klikken. Alle leerlingen 

zijn eigenlijk verantwoordelijk om een pestprobleem aan te kaarten. In het begin van het schooljaar 

maakt elke leerkracht met de leerlingen duidelijke klas- en schoolafspraken.  

Spelmateriaal 

Op de speelplaats voorzien we voldoende spelmaterialen. Het gaat hier om sportterreinen (basket en 

voetbal) alsook spelkoffers waar heel wat materiaal inzit zodat leerlingen zich minder of niet vervelen 

tijdens de speeltijd.  

Klas- en schoolactiviteiten 

In de loop van het schooljaar worden er verschillende klas- en schoolactiviteiten 

georganiseerd waarbij veel aandacht gaat naar een goede groepssfeer. We 

denken hierbij aan daguitstappen, sportdagen, vieringen, meerdaagse uitstappen,.. 
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Projectweek 

Jaarlijks wordt een  week rond “pesten” georganiseerd.  

De school beschikt ook over een “anti-pestkoffer’. Deze koffer bevat materiaal om mee aan de slag te 

gaan in de klas.  

Melden van pestgedrag 

Wanneer er gepest wordt, moet dit ook gemeld worden. Dit kan door het slachtoffer of de ouders, 

maar ook door andere leerlingen die weet hebben van het pesten. Komen vertellen dat iemand 

gepest wordt, is niet hetzelfde als “klikken”. Het is ieders plicht om mensen in nood te helpen. 

Wanneer de school echter geen weet heeft van het pesten kan hier ook niet voor opgetreden 

worden. Daarom is het van belang dat de leerkracht op de hoogte gesteld wordt. 

Opeenvolgende stappen die ondernomen worden bij pestgedrag: 

- Leerlingen worden op het moment van het pesten door de leerkracht van toezicht 

onmiddellijk aangesproken. De leerkracht van toezicht licht de klasleerkracht(en) in.  

De klasleerkracht praat met beide partijen (of klasgesprek) en probeert het binnen de klas op 

te lossen. 

- Wanneer de klasleerkracht het pestgedrag niet kan oplossen, wordt de zorgcoördinator 

aangesproken. Zij is de vertrouwenspersoon van de school. Zij maakt gebruik van een 

gebeurtenissenrapport. Dit rapport laat de leerling nadenken wie wat gedaan heeft, hoe het 

anders kan en hoe de anderen het beter zouden kunnen doen. Het is de bedoeling dit 

schriftelijk te noteren. Voor kleuters wordt er gebruik gemaakt van en 

pictogebeurtenissenrapport. 

- Als een leerling in een korte periode drie maal door een leerkracht die toezicht houdt, wordt 

terecht gewezen op pestgedrag, krijgt hij/zij een taak, aangepast aan de gemaakte fout.  

- Wanneer het pesten niet ophoudt na deze ondernomen stappen, worden de ouders van de 

pester(s) en het slachtoffer op de hoogte gesteld. Het is belangrijk dat er gepraat wordt over 

het probleem. Het slachtoffer moet zich begrepen voelen en de pester moet weten dat dit 

gedrag niet kan.  

- CLB wordt ingeschakeld.  

- Indien dit niet het gewenste resultaat geeft, volgt een schorsing. 

Adviezen ouders 

Tot slot willen we nog enkele adviezen aan de ouders meegeven. 

- Overleg met leerkracht en/of directie 

Overleg met de leerkracht en/of directie. Het is niet de bedoeling dat ouders op school, aan 

de poort of op weg naar school/huis eigenhandig het probleem willen oplossen, dit kan het 

pestgedrag verergeren. 

- Reik informatie aan de school aan 
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De inbreng van de ouders voor het pestgedrag blijft beperkt tot het aanreiken van informatie 

en tot het steunen van de aanpak van de school. Neem eerst contact op met de school 

alvorens in contact te treden met de ouders van andere partijen. De emotionele 

betrokkenheid kan bij uw eigen kind soms te groot zijn om een juist inzicht te krijgen. 

- Praat met uw kind 

Praat met uw kind over het probleem en maak duidelijk dat je achter de aanpak van de 

school staat. Geloof samen met uw kind dat er een einde aan het pesten zal komen. 

- Laat uw kind het pesten melden 

Stimuleer uw kind om het pesten te melden aan de leerkracht. Pas als dit niet lukt, neemt u 

zelf contact op met de school. 

- De school is niet verantwoordelijk voor buitenschools pesten 

Als pesten niet op school gebeurt, maar op straat of in een hobbyclub, probeert u contact op 

te nemen met de ouders van de andere partij om het probleem bespreekbaar te maken. Een 

school mag immers niet verantwoordelijk gesteld worden voor conflicten buiten haar eigen 

muren. Toch kan het geen kwaad om ook hiervan de school op de hoogte te stellen. Vaak 

breidt het pestgedrag uit naar andere locaties, sociale media… 

- Zorg voor een goed voorbeeld 

Geef als ouder zelf het goede voorbeeld hoe je een conflict kan oplossen. 

- Kom op voor jezelf en anderen 

Stimuleer uw kind om op een goede manier voor zichzelf op te komen, maar ook voor 

anderen. 

- Neem het recht niet in eigen handen 

Stimuleer uw kind niet het recht in eigen handen te nemen en zeker niet op een 

gewelddadige manier. 

Leerling- en ouderparticipatie 

De kinderclub is een initiatief voor leerlingen van het eerste tot het zesde leerjaar. Zij bedenken 

allerlei acties op school- en klasniveau en kunnen voorstellen doen naar de leerkrachten en directie 

toe.. 

De leerlingen van de kinderclub organiseren ook  allerlei activiteiten op de school; speelgoedkoffers – 

een carnavalsfuif – de Vlieger got talent.  

Om geld in te zamelen organiseren zij op eigen initiatief (en ondersteund door enkele leerkrachten 

van de school) een filmavond.  

Elke jarige wordt in de bloemetjes gezet tijdens het schoolmoment. Jarigen mogen ook bij de directie 

langs komen voor een geschenkje. 

Op het einde van het schooljaar worden leerlingen bevraagd in een tevredenheidsenquête. Hieraan 

worden acties gekoppeld. 
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Op het initiatief van leerlingen vinden er ook bepaalde didactische werkvormen plaats; o.a. peer- 

tutoring, voorleesinitiatief in het eerste leerjaar, samen knutselen,… 

De ouders worden heel nauw betrokken bij de opvolging van hun kinderen. Er vinden verschillende 

tussentijdse gesprekken plaats, wanneer we merken dat een leerling moeilijkheden heeft op 

bepaalde leergebieden of op sociaal-emotioneel vlak. De oudergesprekken zijn gericht op het 

bespreken van de evolutie die het kind maakt, de aanpak op school en de afstemming tussen de 

werking op school en de situatie thuis. Wanneer leerlingen anders geëvalueerd worden dan hun 

klasgenoten worden ouders ook meermaals uitgenodigd om de evolutie van hun kind nauwgezet te 

bespreken en op te volgen. Wanneer leerlingen problematisch afwezig blijken te zijn, worden ouders 

eveneens uitgenodigd voor een gesprek. 

De ouders worden tevens ook betrokken bij extra-muros en andere activiteiten zoals niveaulezen, 

knutselactiviteiten,… 

3.16.4 Preventieve gezondheidszorg 
Onze school heeft een samenwerkingsverband afgesloten met het Vrij CLB Aalst. Het CLB werkt 

multidisciplinair, onafhankelijk, gratis en discreet. Zowel leerlingen, ouder(s) als de school kunnen 

het CLB om hulp vragen.  

Het CLB werkt op verschillende vlakken samen met de school, maar behoort er niet toe. Je kan dus 

gerust onafhankelijk van de school bij hen terecht, maar enkel  bij het CLB dat samenwerkt met de 

school waar jouw dochter/zoon ingeschreven  is. Bij schoolverandering behoudt het CLB zijn 

bevoegdheid en verantwoordelijkheid tot de inschrijving in een school die onder de 

verantwoordelijkheid van een ander CLB valt. 

De school en het CLB wisselen op overlegmomenten relevante gegevens uit die voor de begeleiding 

op school nodig zijn. Dat gebeurt binnen de grenzen van de deontologie, de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer en het beroepsgeheim van de CLB-medewerker. Je kan aangeven welke 

informatie wel of niet mag uitgewisseld worden. 

 

De CLB-begeleiding situeert zich op de volgende 4 domeinen: onderwijsloopbaanbegeleiding, leren 

en studeren, preventieve gezondheidszorg en psycho-sociaal functioneren. Uiteraard kan je ook met 

andere vragen aankloppen bij het CLB.  

Onderwijsloopbaanbegeleiding  

Het CLB geeft informatie over opleidingen en het aanbod van scholen. Ook het wegwijs maken in de 

verschillende studierichtingen hoort hierbij. Het CLB ondersteunt de studiekeuze. Hierbij werkt het 

op maat van de leerling.  

Ook voor bv. vragen rond het getuigschrift, een overstap naar het buitengewoon onderwijs en 

trajectbegeleiding kan je bij het CLB terecht.  

Leren en studeren  

Bij het CLB kan je terecht met vragen over studiemethode, leerproblemen (bv dyslexie, dyscalculie, 

…), studiemotivatie enz. Het CLB gaat samen met de leerling na wat er moeilijk loopt op school en 

zoekt samen met de leerling, zijn ouders en de school naar oplossingen.  
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Preventieve Gezondheidzorg  

Binnen de preventieve gezondheidszorg volgt het CLB de groei en ontwikkeling van alle leerlingen op. 

Het meest gekend hierbij zijn de gratis medische onderzoeken (zie ook verder) en de vaccinaties. Ook 

bij besmettelijke ziekten geeft het CLB advies en begeleiding.  

De leerling en zijn ouders kunnen ook zelf met een gezondheidsvraag terecht bij het CLB. Dat kan bv. 

gaan over veilig vrijen, eetproblemen, verslaving en slaapgewoonten.  

Psycho-sociaal functioneren  

Wanneer een leerling zorgen heeft op school, thuis of bij vrienden kan hij/zij hiervoor terecht bij het 

CLB. Het CLB begeleidt bv. vragen rond pesten, verdriet na het overlijden van een familielid of kennis, 

problemen thuis, opvoedingsaanpak en faalangst of stress … 

 

 

Contactgegevens: 

 

Vrij CLB Aalst 

Adres: Langestraat 12, 9300 Aalst  

Tel:  053/78 85 10 

Fax: 053/78 55 97 

www.vclbaalst.be  

info@vclbaalst.be 

 
Wanneer kan je het CLB bereiken? 

Het CLB is open: 

- Alle werkdagen, van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u30, op maandag  tot 19u (op 

schooldagen) 

- Op afspraak 

 

Het CLB is gesloten: 

- Van 15 juli tot en met 15 augustus 

- Tijdens de kerstvakantie (met uitz. van de eerste en de laatste dag) en  de paasvakantie (met 

uitz. van de eerste 2 dagen) 

- Op 31 okt, 24 feb. en 22 mei (zie www.vclbaalst.be) 

 

Het CLB is algemeen ook te bereiken op de chat via www.clbchat.be op: 

- maandag, dinsdag en donderdag van 17u tot 21u en elke woensdag van 14u tot 21u 

- tijdens de herfst-, krokus- en paasvakantie 

- in de kerstvakantie, behalve van 24/12 tot en met 1/1 

- in de zomervakantie, tot 14 juli en vanaf 16 augustus 

http://www.vclbaalst.be/
mailto:info@vclbaalst.be
http://www.vclbaalst.be/
http://www.clbchat.be/
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De chat is op officiële feestdagen gesloten 

 

 

3.17 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 onderwijs gerelateerde 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 

onderwijs gerelateerde behoefte waarvoor een handelingsgericht advies is gegeven, 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 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. Indien er op het moment van de 

aanvraag tot afwezigheid nog geen handelingsgericht advies werd gegeven voor de leerling, 

kunnen het handelingsgericht advies en dit advies van het CLB gelijktijdig afgeleverd worden; 
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• 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. 

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. 

3.18          Privacy  

3.18.1.1 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 

leerlingenbegeleiding (zie punt 16).   

De gegevens van je kind verwerken we hierbij met Informat. 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 contact opnemen met de directie. 

3.18.1.2 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. 
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Als ouder kan je deze gegevens – op je verzoek - inzien. Je kan je tegen de overdracht van deze ge-

gevens 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. 

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

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

en dergelijke. Met die opnames willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke 

wijze informeren over onze 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 

toestemmingsformulier 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 jouw toestemming nog intrekken. Je kan hiervoor contact opnemen met de directeur 

Coppens Patrick. 

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. 

 

3.18.1.4 Recht op inzage, toelichting, 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.  

3.18.1.5 Bewakingscamera’s  

Wij kunnen gebruik maken van bewakingscamera’s. De plaatsen die onder camerabewaking staan 

worden duidelijk aangeduid met een pictogram. . Als je kind gefilmd werd, mag je vragen om die 

beelden te zien. Je geeft hierbij voldoende gedetailleerde aanwijzingen. Zo kunnen we de betrokken 

beelden vlot vinden. 
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3.19          Participatie 

3.19.1.1 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. 

3.19.1.2 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.  

Na kandidaatstelling wordt een ouder lid van de ouderraad. Iedere ouder op onze school wordt ook 

uitgenodigd voor de vergaderingen tijdens het schooljaar. 

3.20  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/voorzitter schoolbestuur. 

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 
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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; 

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. 

mailto:klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen
http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/
http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/


 

97 

Infobrochure, pedagogisch project en schoolreglement VBS DE VLIEGER 2019-2020 

V
B

S D
e V

lieger - laat je kin
d

 sch
itteren

! 

3.20           Infobrochure onderwijsregelgeving 

De school stelt jou als ouder bij inschrijving in kennis van de ‘infobrochure onderwijsregelgeving’ ( zie 

website VBS De Vlieger). 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 de communicatie naar ouders i-communicatie 

(Informat). 

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

 


