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SCHOOLREGLEMENT 
 

1. Getuigschrift basisonderwijs 
 
Informatie omtrent het getuigschrift basisonderwijs kan je terugvinden in de infobrochure 
onderwijsregelgeving. (artikel 7, pagina 15) 
 

2. Onderwijs aan huis 
 
Informatie omtrent onderwijs aan huis kan je terugvinden in de infobrochure onderwijsregelgeving.  
(artikel 5, pagina 12) 
 
 
 
 
 

3. Afwezigheden 
 
 Informatie omtrent afwezigheden kan je terugvinden in de infobrochure onderwijsregelgeving.  
(artikel 4, pagina 7-12) 
 
 
 
 
 
 

4. Te laat komen 
 
Te laat komen stoort het klasgebeuren. Ouders, van zowel kleuters als lagere schoolkinderen, zien er 
op toe dat hun kind tijdig op school toekomt. Wie te laat komt, belt aan aan de voordeur. 
 

5. Huiswerk, agenda’s en rapporten 
 
De leerlingen in de lagere school krijgen lessen en huistaken; deze staan genoteerd in de (digitale) 
schoolagenda. De schoolagenda wordt minstens 1 keer per week door de ouder getekend. Hij is het 
communicatiemiddel bij uitstek tussen ouders en leerkrachten; zo kunt u als ouders in de mate van het 
mogelijke het werk van uw kinderen volgen. 

Onze kleuters hebben een heen- en weermapje, zodat u hun 
werk in de klas goed kunt volgen. 
Op geregelde tijdstippen worden de rapporten meegegeven. 
Hierop staan de quoteringen van de toetsen die de leerlingen 
gedurende die periode gemaakt hebben.  
Over muzische opdrachten en bewegingsvaardigheden wordt 
een waardering neergeschreven. Ook over mediakundige 
vaardigheden. 
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Op elk rapport zetten wij ook een bepaalde leefhouding voorop waarbij de leerkracht ook een woordje 
uitleg schrijft.  
 
 

6. Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning die niet afkomstig is van de Vlaamse 
Gemeenschap en de rechtspersonen die daarvan afhangen (reclame- en 
sponsorbeleid). 
 
Informatie hieromtrent kan je terugvinden in de infobrochure onderwijsregelgeving. (artikel 9, pagina 18) 
 

7. Bijdrageregeling (ouders) 
 
Voor scholen van het gesubsidieerd basisonderwijs kan geen direct of indirect inschrijvingsgeld 
gevraagd worden. Evenmin kunnen er bijdragen worden gevraagd voor materialen die gebruikt worden 
om de eindtermen te realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven. De overheid bepaalt de lijst 
met materialen die kosteloos ter beschikking moeten worden gesteld om de eindtermen te realiseren of 
de ontwikkelingsdoelen na te streven. 
Informatie hieromtrent kan je terugvinden in de infobrochure onderwijsregelgeving. (artikel 8, pagina 17) 
Bij verlies of beschadiging van hierboven vermeld materiaal kunnen de door de school gemaakte kosten 
voor de aankoop van nieuw materiaal verrekend worden aan de ouders. Vanzelfsprekend verwachten 
we van alle deelnemers een sportieve houding. Respectvol omgaan met elkaar geeft onze school een 
mooie uitstraling. 
 
Onze school hanteert de maximumfactuur. Voor het schooljaar 2023-2024 bedraagt deze: 
 

Jongste en oudste kleuters Per schooljaar € 50 

Lagereschoolkinderen Per schooljaar € 95 

Meerdaagse uitstappen Volledige schoolcarrière € 450 

 
Het schoolbestuur kan wel, na overleg binnen de schoolraad, een bijdrage vragen voor: activiteiten die 
niet noodzakelijk zijn voor het realiseren van de eindtermen, maar een meerwaarde bieden aan het 
onderwijs; verplichte materialen die niet begrepen zijn in de lijst van de overheid, maar het onderwijs 
verlevendigen; diensten die de school aanbiedt zonder verplichting en voor gebruik van materialen niet 
kosteloos kunnen aangeboden worden. In bijlage vind je een overzicht van de mogelijke onkosten. De 
prijzen gelden behoudens prijswijzigingen van leveranciers of dienstverleners. 
 
Onze school werkt met schoolrekeningen. Domiciliëren kan niet. Gelieve steeds met bijgevoegd 
overschrijvingsformulier stipt te betalen. Er worden geen voorschotten gevraagd. Bij laattijdige betaling 
worden er wel extra kosten aangerekend. 
Indien u problemen ondervindt met het betalen kunt u contact opnemen met de directeur. Het is de 
bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over aangepaste betalingsmodaliteiten. We verzekeren 
een discrete behandeling van uw vraag. 
Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. 
Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. Als ouders 
het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een identieke 
schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige 
resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.  
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8.  Lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen 
 
De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen maken integraal deel uit van ons aanbod. Alle kinderen 
moeten eraan deelnemen. Het eerste leerjaar zwemt gratis. Bij het zwemmen dragen de jongens een 
aansluitende zwembroek, een loshangende short is niet toegelaten. 
Wie zijn zwemgerief thuis vergeet, kan een zwempak/broek en handdoek huren tegen de prijs van € 
1,00. 
Niet-zwemmers, vergezeld van een schriftelijke reden van de ouders, blijven op school.  
 
Tijdens de lessen bewegingsopvoeding dragen de leerlingen van de lagere school een turnpak dat 
bestaat uit een T-shirt met de naam van de school, een donkerblauw broekje, witte kousen en 
sportschoenen.  
Alles wordt genaamtekend en opgeborgen in een turnzak. Deze wordt regelmatig meegenomen naar 
huis om te wassen. Wij bieden de mogelijkheid om het gymt-shirt met logo op school aan te kopen 
tegen de prijs van € 10,00. Deze T-shirt wordt dan ook gebruikt bij buitenschoolse activiteiten zoals de 
scholencross, sportdag e.a. 
 
Om praktische en veiligheidsredenen tijdens de gymles: 

- worden lange haren bijeen gebonden in een staartje 
- geen juwelen (horloges, lange oorringen, ringen, …)  

 
Naschoolse sport 
De leerlingen van de lagere school kunnen deelnemen aan een aantal activiteiten ingericht door de 
Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS). Op woensdagnamiddagen worden uiteenlopende sportactiviteiten 
georganiseerd zoals: scholencross, ringstick, swimmathon, … Bepaalde klassen kunnen na schooltijd 
deelnemen aan de Sportsnack. 
Vanzelfsprekend verwachten we van alle deelnemers een sportieve houding. 
Respectvol omgaan met medesporters en begeleiders geeft onze school een mooie uitstraling.  
 

9.  Eén of meerdere schooluitstappen (extra-muros activiteiten) 
 
Voor deelname aan een extra-muros activiteit is de schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Het 
streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros activiteiten.  
Bij ééndaagse uitstappen geldt de ondertekening van dit schoolreglement als principiële toestemming 
voor deelname aan die ééndaagse uitstappen.  
Indien de ouders de toestemming bij een ééndaagse extra-muros activiteit weigeren, dienen zij dat 
vooraf aan de school te melden.  
Bij een meerdaagse extra-muros activiteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders 
vereist. 
 

10. Schoolverzekering  
 
10.1. Kinderen 
Alle kinderen zijn verzekerd voor ongevallen die gebeuren: 

- tijdens de lesuren 
- tijdens de buitenschoolse activiteiten in schoolverband (bijv. SVS, …) 
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- op weg naar en van de school (kortste en/of veiligste heen- en terugweg, binnen het normale 
tijdsbestek)  
 

De schoolverzekering betaalt de medische kosten die niet door de mutualiteit worden terugbetaald en 
die het gevolg zijn van lichamelijk letsel opgelopen bij een schoolongeval. De schoolverzekering dekt 
enkel lichamelijk letsel. Géén materiële schade. Beschadigde kledij, brillen en schoolmateriaal worden 
niet vergoed. 
De school kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging of diefstal 
van persoonlijk materiaal. Waardevolle voorwerpen worden beter thuisgelaten.   
 
De ongevalsaangifte is te verkrijgen op school en dient door de ouders en de behandelende 
geneesheer te worden ingevuld en zo snel mogelijk terugbezorgd op het secretariaat. (zie bijlage 4) 
 
10.2. Vrijwilligers 
De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. (fruit- en 
leesmoekes, begeleiding bij uitstappen, …) De nieuwe wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van 
de vrijwilligers verplicht de scholen om de vrijwilligers te informeren over een aantal elementen. Omdat 
elke ouder een schoolreglement ontvangt en voor akkoord ondertekent, kiest de school ervoor om deze 
nota in het schoolreglement op te nemen. Op die manier is elke ouder op de hoogte. 
 
A) Verplichte verzekering 
De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, 
met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilligers. Het 
verzekeringscontract werd afgesloten bij het Interdiocesaan Centrum voor verzekeringen te Brussel. 
De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat. 
 
B) Vergoedingen 
De activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht. De organisatie voorziet in geen enkele 
vergoeding voor vrijwilligersactiviteiten. 
 
C) Aansprakelijkheid 
De school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten 
van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van vrijwilligerswerk de school of derden 
schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog of zware fout. Voor zijn lichte fout is hij 
enkel aansprakelijk als die hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt. 
 
D) Geheimhoudingsplicht 
Een vrijwilliger gaat discreet om met wat hem/haar wordt toevertrouwd. 
 

11. Zittenblijven en vormen van klasgroepen 
 
De klassenraad beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of een 
leerling kan overgaan naar een volgende klasgroep. Hierbij worden de ouders uiteraard ook betrokken. 
De genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling 
toegelicht.   
Het is de klassenraad die beslist in welke klasgroep een leerling, die in de loop van zijn schoolloopbaan 
van school verandert, terechtkomt. 
Klasgroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. (Bijvoorbeeld in de 
kleuterschool na een instapdatum) 
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Indien de school het nodig acht voor het welbevinden van de kinderen en een optimale klaswerking 
kunnen klasgroepen gemengd worden. (Bijv. kliekjes, gedrag, aantal jongens & meisjes, niveau, …) 
 
 
Inspraak van ouders: 
Het samenstellen van de klasgroepen is de taak van directeur, zorgcoördinator en klasleerkrachten. 
 
 
 

12. Veiligheid 
 
Onze school doet reeds enkele jaren inspanningen om de schoolomgeving veiliger te maken en nam 
hiervoor reeds een aantal initiatieven. 
We willen onze kinderen zo veel mogelijk stimuleren om op een veilige manier per fiets of te voet naar 
school te komen. Wij schenken hier bewust aandacht aan in onze lessen en organiseren af en toe een 
prikactie, waaronder de actie ‘Helm op, fluo top’.   
We hebben in schooljaar 2016-2017 geïnvesteerd in een mooie en ruime fietsenstalling.   
Bij fietsen in school – en/of klasverband is het dragen van een fietshelm en een hesje verplicht. 
Fietsbegeleiders zijn altijd meer dan welkom.  
Onze school heeft een brandevacuatieplan. In geval van nood worden al onze kinderen geëvacueerd 
naar het dorpsplein. Omwille van de veiligheid mag geen enkel kind zelf weggaan of meegenomen 
worden uit de rij tijdens een eventuele evacuatie.  
 

13. Medicatie 
 
Wanneer een kind ziek wordt op school, dan zal de school geen medicatie toedienen op eigen initiatief.  
Wel zullen de ouders of een ander opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd 
worden de leerling op te halen.  
 
In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan een kind.  
Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en 
toedieningsvorm bevat. 
(zie bijlage 5) 
 

14. Roken 
 
Er geldt een algemeen rookverbod (waaronder ook elektronische sigaretten en andere varianten) dat er 
voor zorgt dat onze school 24u. op 24 u. en 7 dagen op 7 rookvrij is. Dit rookverbod geldt voor iedereen 
die een school betreedt, zowel leerlingen, schoolteam, ouders als bezoekers. 
 

15. Fruit, koeken, frisdrank en snoep - verjaardagen 
 
We willen onze kinderen aansporen om gezonde tussendoortjes te nemen en water te drinken.  
Snoep en kauwgom kunnen niet op school. 
 
Elke donderdag houden we in elke klas een FRUITDAG. De kinderen brengen die dag alleen fruit mee 
voor zowel in de voor- als de namiddagspeeltijd (geen koeken) als ze niet aan de Oog voor lekkers - 
project deelnemen. 
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Onze school neemt deel aan het Oog voor lekkers– project. Voor een klein bedrag kan uw kind 
gedurende het hele schooljaar op donderdagvoormiddag genieten van een lekker stuk fruit of groente 
op school. 
De fruithandelaar zorgt voor een variatie van vers kwaliteitsfruit en –groenten. Het project start oktober-
november van elk schooljaar en loopt gedurende 30 weken.  
 
Tijdens het schooljaar zullen we extra aandacht besteden aan gezonde voeding en zullen we 
inspanningen doen om de leerlingen te stimuleren meer groente en fruit te eten. 
 
Als je kind jarig is, vragen we je geen snoep of geschenkjes voor de klas mee te geven. Ook de 
leerkracht trakteert de kinderen niet. We kunnen verjaardagen op een veel leukere manier vieren: we 
zingen een lied, verjaardags-T-shirt, … 
 
Samengevat: 

- Kraantjeswater kan op school à volonté gedronken worden.  
Een tip: geef het water mee in een drinkbus.  

- Snacks: op donderdag houden we onze fruitdag. Dan wordt het fruit aangeboden door onze 
school. Op andere dagen hebben de kinderen in de voormiddag de keuze tussen 
fruit/groente/boterham en in de namiddag mogen de kinderen een koek meebrengen van thuis 
zonder chocolade aan de buitenkant.  
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er de mogelijkheid om een warme maaltijd 
te gebruiken. Wie liever zijn lunchpakket meebrengt, kan ook eventueel soep verkrijgen.  

 
 
 

16. Op school is het fijn als er afspraken zijn 
 
*Ik ben voornaam en beleefd 
 
- Ik kleed mij netjes om naar school te komen. 
- Mijn persoonlijke bezittingen (schooltas, gymkledij, broodtrommel…) laat ik NAAMTEKENEN om 

verlies tegen te gaan. 
- Wanneer ik op school iets vind, breng ik dit naar de directeur; daar kunnen de gevonden voorwerpen 

worden afgehaald. 
- Ik draag zorg voor mijn eigen schoolgerei, maar ook voor dat van mijn medeleerlingen en dat van de 

school (zoals handboeken, banken, stoelen, toiletten, gymmateriaal, speeltuigen…). 
- Ik houd mij aan de afspraken in de klas en op school. 
- Ik verzorg mijn taal en spreek de leerkrachten en medeleerlingen beleefd aan. 
- Ik groet de personen die ik ontmoet. 
- Als ik hulp nodig heb, ga ik bij de leerkracht op de speelplaats. 
- Ik zal niemand opzettelijk pijn doen. 
- Tijdens het eten verzorg ik mijn houding. Ik maak geen onnodig lawaai aan tafel. 
- Ik verontschuldig mij wanneer het nodig is. 
- Een gsm staat uit en blijft in de boekentas.  
 
*Ik speel fijn op de speelplaats 
 
- Ik vermijd ruw spel. 
- Bij vrijwillige beschadiging dient de rekening betaald te worden. 
- Tijdens de speeltijd, middagpauze en na schooltijd loop ik niet in de gangen. 
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- Bij brutaal spel en onbeleefd gedrag volgt een overleg met de betrokken leerkracht, directeur en 
ouders om de sanctie te bespreken. 

- Bij het spel ben ik eerlijk en rechtvaardig. 
- Bij goed weer hangen er bordjes aan het raam in het tweede leerjaar. De aangeduide klassen 

mogen dan voetballen, basketten of kubben.  
 
*Ik heb oog voor orde en netheid 
 
-  Na het belteken laat ik niets rondslingeren.  
-    Ik draag zorg voor mijn kledij, stop brooddozen en drankflesjes in de klasbroodbak.  
De belangrijkste afspraken worden door middel van pictogrammen aangebracht en steeds opnieuw bij 
de leerlingen herhaald. Onze afspraken voor op en rond de speelplaats met de pictogrammen voor het 
lager zijn : 
 

 

1ste bel = klasrij voor kleuters en L1. 
L2 – L6 stappen rustig en zelfstandig naar de klas. 
 

 

Ik speel niet in de gangen, toiletten of fietsenstalling. 
 

 

Rode vlag = niet op speelweide. 
 

 

Zachte ballen tot 5cm mogen op de speelplaats. 
 

 

Bij regen speel ik onder het afdak. 

  

 
 

Ik gooi vuilnis in de juiste vuilnisbak. 
Geen snacks op de speelweide.  
 

  
Onze kleuters hebben dezelfde afspraken maar werken met aangepaste pictogrammen.                   
 

17. Kledij en juwelen  
 
Voor de veiligheid van je kind(eren) en de andere leerlingen vragen we je om hen zo weinig mogelijk 
juwelen te laten dragen, zeker wat de gymles betreft. De school of derden kunnen niet aansprakelijk 
gesteld worden voor mogelijke schade of verlies. 
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Wat de kledij betreft, rekenen we op de “wijsheid” van de ouders. De kledij die kinderen tijdens de 
vakantie of in hun vrije tijd dragen is meestal niet dezelfde dan de kledij die men op school draagt. 
Hoofddeksels worden niet toegelaten in de klas en in de eetzaal, … Concrete afspraken hierrond delen 
we mee op de infoavonden en op de maandkalender.  
 
Zomerregeling bij warme temperaturen: 
Toegelaten: T-shirts met spaghettibandjes, shorts, schoenen of sandalen met minstens een riempje aan 
de hiel (geen slippers dus). 
Niet toegelaten: blote buiken, te korte rokjes, shorts of kleedjes. 
 

18. Verboden voorwerpen op school  
 
iPod & tablet, mp3-speler, elektronische spelletjes, messen, … 
 
Bij voorkeur blijft een gsm thuis. Leerlingen kunnen – indien nodig - telefoneren op het secretariaat en 
ouders kunnen de school telefonisch bereiken. 
Een gsm dient steeds in de schooltas te zitten. Een gsm in gebruik wordt afgenomen en wordt die dag 
bewaard door de leraar of directeur en kan ’s avonds terug meegenomen worden naar huis. Bij 
herhaling worden de ouders verwittigd. 
 

19. Orde- en tuchtmaatregelen 
 
Het orde- en tuchtreglement is een middel om de goede gang van zaken in onze 
opvoedingsgemeenschap te vrijwaren. 
Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan er een 
ordemaatregel worden genomen en/of kunnen er meer bindende gedragsregels worden vastgelegd in 
een geschreven begeleidingsplan. 
 
Mogelijke ordemaatregelen zijn: 
 

 een strafwerk 

 een tijdelijke verwijdering uit de les gevolgd door aanmelding bij de directeur 

 een gele kaart:  een verwittiging 

 een rode kaart: * bij fysiek geweld d.w.z. dat ik iemand opzettelijk pijn doe 
                                * bij verbaal geweld d.w.z. dat ik scheldwoorden/gebaren gebruik 
                                * bij opzettelijke vernieling 
 
Deze ordemaatregelen kunnen genomen worden door elk personeelslid van de school in samenspraak 
met de directeur. 
Wanneer het gedrag van de leerling werkelijk een probleem betekent voor het verstrekken van het 
onderwijs en/of het opvoedingsproject van de school in het gedrang brengt, kan er een tuchtmaatregel 
genomen worden. 
 
Mogelijke orde – en tuchtmaatregelen kan u nalezen in de infobrochure onderwijsregeling.  
(artikel 6, pagina 13-15) 
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20 School en echtscheiding 
 
In het belang van het kind zijn wij ernstig bezorgd en doen we er alles aan om bij echtscheidingen of 
betwistingen neutraal te blijven t.o.v. beide ouders. De school is geen betrokken partij en wij zullen ons, 
in geval van betwisting, houden aan de laatste juridische uitspraak. Omwille van de goede zorg voor het 
kind, willen wij de school als neutrale plek bewaren.  
Bij elke beslissing omtrent het kind baseren wij ons als school op het “vermoeden van instemming”, 
door de andere ouder. 
Omwille van de goede zorg voor het kind stellen wij een duidelijke communicatie omtrent de praktische 
regelingen (o.a. contactregeling) op prijs van bij de inschrijving. 

 

21 Engagementsverklaring 

 
Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. 
Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel de 
volle steun van de ouders. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse 
afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten.  
Ouders en school zullen op afgesproken momenten de engagementen en het effect ervan evalueren. 

21.1. Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders 

We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op de 
werking van de school. Daarvoor plannen we bij het begin van elk schooljaar een infoavond in de klas 
van uw kind. U kan er kennis maken met de leerkracht van uw kind en met de manier van werken. 
We willen u op geregelde tijden informeren over de evolutie van uw kind. Dat doen we schriftelijk 5 keer 
per schooljaar in het rapport. 
We organiseren ook geregeld individuele oudercontacten. Wie niet op het oudercontact kan aanwezig 
zijn, mag een gesprek aanvragen op een ander moment. 
Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak dan kan u op elk moment zelf een 
gesprek aanvragen met de leerkracht van uw kind. Dat doet u telefonisch, per mail of via de 
klasagenda. 
Wij verwachten dat u zich als ouder, samen met ons, engageert om nauw samen te werken rond de 
opvoeding van uw kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact. 
In sommige gevallen is een bijkomend of aanvullend oudercontact nodig. Ook hier verwachten wij dat er 
ingegaan wordt op onze uitnodiging(en) tot oudercontact en/of met aanwezigheid van het CLB. 
Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien u niet op de 
geplande oudercontactmomenten kan aanwezig zijn. 
Wij verwachten dat u met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. uw kind. 
Wij engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van uw 
kind. 

21.2. Aanwezig zijn op school en op tijd komen 

De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de 
schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar. 
 
- Wat de schooltoelage betreft, ontvangt u jaarlijks de infobrochure. 
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- Leerlingen die zes jaar oud zijn kunnen worden toegelaten tot het gewoon lager onderwijs als ze het 
voorgaande schooljaar 250 halve dagen aanwezig waren in een Nederlandstalige school (voor 
vijfjarigen zijn dat 185 halve dagen). Wanneer ze aan die voorwaarde niet voldoen, kunnen ze,  
als ze slagen voor een proef die hun kennis van het Nederlands nagaat, worden toegelaten. Deze 
proef wordt afgenomen door het CLB. 

 
Daartoe moeten wij de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het 
CLB. 
Wij verwachten dat uw kind dagelijks én op tijd op school is. Wij verwachten dat u ons voor 9 uur 
verwittigt bij afwezigheid van uw kind. 
Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. U 
kan zich niet onttrekken aan deze begeleiding. 
U kan steeds bij ons terecht bij problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken, 
indien gewenst, samen met het CLB. 

21.3. Individuele leerlingenbegeleiding 

Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt onder meer in dat we gericht de evolutie van uw kind 
volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem. 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, kun je dit melden aan de directeur. We gaan dan 
samen met jou na welke aanpassingen nodig zijn. De school kan ook zelf aanpassingen voorstellen op 
basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal 
afhangen van wat je kind nodig heeft en wat wij als school kunnen organiseren.  
We zullen in overleg met u als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van uw kind zal 
georganiseerd worden. Daarbij zullen we aangeven wat u van de school kan verwachten en wat wij van 
u als ouder verwachten. 
Wij verwachten dat u ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en 
naleeft. 

21.4. Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal 

Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. Dit 
kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij als school engageren er ons toe 
alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling. 
Wij verwachten van de ouders dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij 
het leren van Nederlands.  
 
Dit kan onder meer door: 
- zelf Nederlandse lessen te volgen (zie lijstje met cursusaanbod in de regio); 
- uw kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen (zie lijstje met het aanbod in de regio); 
- uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging; 
- uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige sportclub; 
- uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige cultuurgroep; 
- uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige academie (muziek, woord, plastische 

kunsten,…); 
- uw kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programma’s te laten kijken en er samen met hem over 

te praten; 
- uw kind dagelijks naar Nederlandstalige radioprogramma’s te laten luisteren; 
- uw kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen; 
- elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig boek; 
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- geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en er uit voor te lezen of ze uw kind 
zelf te laten lezen; 

- binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met uw kind, met andere 
kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders; 

- uw kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met Nederlandstalige vriendjes; 
- uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten; 

- uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige taalkampen. 
 


