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Qworzó is een gemeentelijke 
basisschool voor kinderen van 2,5 

tot 12 jaar.  We horen bij het    
officiële onderwijsnet en we staan 

open voor alle kinderen, welke 
levensopvattingen hun ouders 

ook hebben. 

Qworzó 
Markt 17 

2330 Merksplas 

014 63 34 93 

info@qworzo.be 

www.qworzo.be 

facebook.com/qworzo 

instagram.com/qworzomerksplas 

 

directie: 

Bea Mertens 

Gemeente Merksplas 

verantwoordelijke uitgever 

Frank Wilrycx, Markt 1, 2330 Merksplas 

 

Wijsheid 

Wijs is anders dan geleerd 

nee… geleerd is niet verkeerd 

maar wijs, dat is heel and’re koek 

minder hersens… minder boek 

wijsheid is voor ‘t grootste part 

iets méér denken met je hart. 

Toon Hermans 

Deze brochure vertelt je over  het reilen en zeilen 
van de school waar je voor koos: Qworzó, de gemeente-
school van Merksplas. 

Je kan er in lezen wie er allemaal mee te maken heeft en 
hoe de school in elkaar zit om alles vlot te laten lopen. 
Tussen alle regels door hopen we dat je de sfeer van onze 
school proeft. 

Maar vooral vind je hier ook een hoop afspraken: als ou-
ders, kinderen en leerkrachten ze kennen en toepassen, 
werkt alles een stuk makkelijker.  

De brochure bestaat uit drie delen: 

 het pedagogisch project (vanaf pag. 3) 

 het schoolreglement (pag. 11) 

 de infobrochure (pag. 47) 

Enkel wat decretaal is opgelegd, wordt nog opgenomen 
in het deel ‘schoolreglement’. De overige afspraken staan 
in de infobrochure. 

Deze brochure werken we elk jaar bij. Wat je hier leest, 
kan iets anders zijn dan vorig jaar. Onze school leeft im-
mers, en daardoor verandert er elk jaar ook heel wat. 
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PEDAGOGISCH PROJECT 
zoals door de gemeenteraad goedgekeurd op 16 september 2013 en gewijzigd op 27 juni 2022  

Onze school is een basisschool die behoort tot 
het officieel gesubsidieerd onderwijs. Het 
schoolbestuur is het gemeentebestuur van 
Merksplas. De organen van het schoolbestuur 
zijn het college van burgemeester en schepe-
nen enerzijds en de gemeenteraad anderzijds. 

Als openbare instelling staat onze school open 
voor alle kinderen, welke ook de levens- 
opvatting van de ouders is. De vrije keuze van 
de cursus godsdienst of niet-confessionele ze-
denleer is gewaarborgd. 

Het onderwijs dat binnen onze school door de 
leraren wordt aangeboden past in het kader 
van richtlijnen, vastgelegd door het gemeente-
bestuur in een door haar erkend pedagogisch 
project. Dit pedagogisch project werd goedge-
keurd in de gemeenteraad van 16 september 
2013. Dit pedagogisch project staat in de 
schoolbrochure onder de titels: onze visie, si-
tuering, onze ideeën over kleuteronderwijs en 
onze ideeën over de lagere school. 

 

 

 

Het bepaalt de aard van het onderwijsaanbod 
binnen onze school. Van de leraren wordt ver-
wacht dat ze volgens de richtlijnen van dit pe-
dagogisch project onderwijs verschaffen. Alle 
andere participanten worden verondersteld 
dezelfde opties te onderschrijven (of het peda-
gogisch project te respecteren). De ouders die 
hun kind in Qworzó willen inschrijven, kunnen dat 
enkel als ze schriftelijk akkoord gaan met het pe-
dagogisch project. 

Beslissingen inzake gemeentelijk onderwijs, 
rekening houdend met de vigerende onder-
wijswetgeving, behoren tot de bevoegdheid 
van de gemeenteraad. Het gemeentebestuur 
als schoolbestuur, heeft dus een verregaande 
autonomie inzake vormgeving en inhoud van 
haar gemeentelijk onderwijs. Het pedagogisch 
project geeft vorm aan deze autonomie. Het is 
een uitermate belangrijk gegeven en een voort-
durende verantwoordelijkheid van een demo-
cratisch verkozen gemeenteraad. 

Het leerplan van OVSG (Onderwijssecretariaat 
van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse 
Gemeenschap) geldt als basis voor het berei-
ken van de ontwikkelingsdoelen en eindter-
men in de onderscheiden klassen. 
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Iets meer denken met je hart ... 

In onze school vertrekken we vanuit het wel-
bevinden van ieder kind. We maken tijd voor 
hun emotionele ontwikkeling en welzijn. Pas 
als kinderen positief in het leven staan, ko-
men ze tot het echte leren. Bij het aanbren-
gen van nieuwe leerstof vertrekken we van-
uit hun leefwereld. We zetten het spelend 
leren en het actief, samen leren centraal zo-
dat iedereen de kans krijgt om zich optimaal 
te ontplooien. 

 

Een gezonde geest in een gezond 
lichaam 

Aan sport en lichaamsbeweging hechten we 
veel belang. Tijdens en buiten de schooluren 
organiseren we extra sportactiviteiten. We 
moedigen alle kinderen aan om hieraan deel 
te nemen. Daarnaast geven onze dans- en 
fietslessen een meerwaarde aan de motori-
sche ontwikkeling. 

Ook aan gezonde voeding schenken we aan-
dacht. De wekelijkse fruitdag geeft ons de 
gelegenheid om kinderen gezonde eetge-
woonten aan te leren. 

 

Openheid tussen leerlingen,    
leerkrachten en ouders 

Hier streven we voortdurend naar. We ne-
men de tijd voor formele en informele ou-
dercontacten. Ouders en leerkrachten krij-
gen zo de kans om het kind nog beter te le-
ren kennen. 

 

 

Ouders en kinderen werken actief mee aan 
het leren en leven op onze school. Hun stem 
inspireert ons vaak om samen op weg te 
gaan. Leerkrachten, directie, leerlingen en 
ouders bouwen zo aan een school, waar ieder 
kind zich thuis voelt, waar kinderen opgroei-
en in positieve omgang met elkaar en waar 
er samen geleefd wordt. 

 

Een leuke school  
maken we samen 

De warme samenwerking van ons hecht leer-
krachtenteam bevordert het groepsgevoel bij 
de kinderen: 

We organiseren regelmatig klasdoorbreken-
de activiteiten tussen verschillende leeftijds-
groepen. De uitwisseling tussen 3de kleuter-
klas en 1ste leerjaar zijn hier mooie voor-
beelden van. 

Leerkrachten van hetzelfde leerjaar gaan bij 
elkaar helpen in de klas. Om alle kinderen 
beter te leren kennen, worden er wekelijks 
overlegmomenten georganiseerd met de 
zorgcoördinator. 

 

De kinderen van nu zijn de       
volwassenen van morgen 

We brengen de kinderen waarden en nor-
men bij via projecten en acties met heel de 
school. Naast respect voor elkaar, is het ook 
van belang hen respect bij te brengen voor 
de natuur. 

We willen onze leerlingen voorbereiden op 
de toekomst waar de computer een belang-
rijke plaats inneemt. Dit realiseren we door 
ICT te integreren in het klasgebeuren. 

Onze schoolvisie 
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Kansen voor alle        
kinderen 

Onze school wil ervoor zorgen 
dat bij ons álle kinderen opti-
maal kunnen leren. Daar is 
soms extra zorg en aandacht 
voor nodig. Van de overheid 
krijgen we daar extra lestij-
den voor. 

In ons zorgbeleidsplan bepa-
len we welke accenten we elk 
schooljaar leggen. 

 

Actief en spelend         
leren op maat              
van elk kind 

Elk kind is anders. Daarom 
laten we zoveel mogelijke 
werkvormen aan bod komen. 
Zo komt elke kleuter bij ons 
aan zijn trekken. In de klas-
sen werken we daarom met 
hoekenwerk en geleide 
groepsactiviteiten. Om in te 
spelen op de interesses van de 
kleuters werken we met the-
ma’s. Wekelijks of tweeweke-
lijks werken we in de klassen 
rond een nieuw onderwerp 
uit de leefwereld van de kin-
deren. 

Om de fantasie en creativiteit 
van de kleuters te prikkelen 
gebruiken we degelijk en ge-
varieerd speelgoed. Het aan-
bod wisselt heel het jaar door. 

 

Vertrekkend van     
wat je kleuter al kan 

Kinderen moeten zich veilig 
voelen op school. Als we hen 
iets willen leren, vertrekken 
we vanuit wat ze al kunnen of 
wat ze zelf al ervaren hebben. 
Onze kleuterleidsters willen 
een leuke relatie met je kleu-
ter opbouwen. In zo’n relatie 
kan je veel leren. 

In de kleuterschool werken 
we met een observatiesys-
teem. We observeren de kleu-
ters op basis van leeftijds-
vooropgestelde doelen. Wij 
hechten ook belang aan het 
‘welbevinden’ en de 
‘betrokkenheid’ van onze 
kleuters. Met ‘welbevinden’ 
bedoelen we dat kinderen 
zich thuis voelen, zichzelf 
kunnen zijn en zich gelukkig 
voelen in de school. De 
‘betrokkenheid’ heeft te ma-
ken met concentratie, het ge-
dreven zijn, het plezier bele-
ven aan de activiteiten. 

In de derde kleuterklas peilen 
we vanuit de observaties ge-
richt naar schoolrijpheid en 
schoolse vaardigheden die 
nodig zijn om een veilige 
overstap te kunnen maken 
naar de lagere school. We ne-
men in de derde kleuterklas 
ook de KOaLa af, een taal-
screening die opgelegd is 
door de overheid. Deze resul-
taten leggen we naast onze 
observatielijsten. Hierover 
lees je meer in de infobrochu-
re hoofdstuk 1.5 Wat we in de 
kleuterschool leren, proberen 
we door te trekken in de jaren 
nadien. Zo werken we stapje 
per stapje aan een degelijk 
leerproject. De soms moeilij-
ke overstap naar een volgend 
leerjaar proberen we zo een-
voudig mogelijk te maken. 

 

Als kleuters het wat 
moeilijk hebben 

Op regelmatige tijdstippen 
bespreken we het ontwikke-
lingsproces van de kinderen. 
Dit doen we samen met de 
kleuterjuf, zorgjuf, directie en 
CLB. Zo geven we, zeker in 
het begin van het schooljaar, 
belangrijke informatie door.  

In de loop van het schooljaar 
worden op vraag van de kleu-
terjuf, ouders, zorgjuf of CLB 
opvallende zaken besproken. 
Zo nodig wordt er een hande-
lingsplan opgesteld zodat je 
kleuter optimale kansen 
krijgt. We registreren alle ge-
sprekken en handelingsplan-
nen in ons elektronisch leer-
lingvolgsysteem om een goe-
de opvolging te garanderen. 

 

Extra hulp op school 

Onze zorgcoördinator volgt 
de ontwikkeling van alle kin-
deren van dichtbij op. De 
zorgcoördinator stelt mee de 
handelingsplannen op en or-
ganiseert overlegmomenten. 
De zorgcoördinator neemt 
contact op met ouders, CLB 
en andere instanties als dat 
nodig is. 

Onze zorgcoördinator komt 
regelmatig in de klas om 
kleuters extra aandacht te 
geven. Zo kunnen we de kin-
deren individuele aandacht 
en begeleiding geven. 

De kinderverzorgster neemt 
vooral de verzorgende taken 
op zich: helpen bij de toilet-
jes, met het drinken en de 
jasjes. Ook als een kleuterjuf 
een grotere activiteit plant, 
komt ze een handje toeste-
ken: bij het gipsen, koken, ... 

Op onze school besteden wij 
aandacht aan zorg voor alle 
kinderen. Vaak hebben kin-
deren problemen met het ver-
werken van de leerstof. Of als 
het bij je kind emotioneel niet 
verloopt zoals verwacht, bie-
den wij als school ondersteu-
ning. Die zorg is in eerste in-
stantie een taak van de klas-
leerkracht. Als je als ouders 
zulke problemen bij je kind 

Onze ideeën over  
kleuteronderwijs 



pedagogisch project 

6 

opmerkt, kan je dat best bij 
de klasleerkracht aankaarten. 
Als de leerkracht iets op-
merkt, zal die dat ook met de 
ouders een mogelijke aanpak 
bespreken. 

De klasleerkracht zorgt dus 
voor eerstelijnshulp. Is dat 
niet dragend genoeg, dan ge-
beurt er een overleg met de 
zorgcoördinator. Er wordt 
dan een zorgplan opgesteld. 
Daarin staat uitgestippeld 
hoe we gedurende een korte 
periode doelgericht met je 
kind gaan werken. Als ouders 
krijg je daarover dan een for-
mulier dat met je kind wordt 
meegegeven. Stellen we vast 
dat we met dat zorgplan het 
gewenste resultaat nog niet 
bereiken, dan wordt de leer-
ling besproken met CLB. Ou-
ders worden hier altijd bij 
betrokken. Samen met ou-
ders, school en CLB stellen 
we dan een handelingsplan 
op. We noemen dit hande-
lingsgericht werken. 

 

Sport in                        
de kleuterschool 

In onze visie kan je lezen dat 
we sport heel belangrijk vin-
den. Dat merk je aan het 
sportaanbod, ook in de kleu-
terschool. Zo gaan de kin-
deren turnen met de turnjuf 
of turnmeester, tijdens de 
speeltijd kunnen ze fietsen, 
de kleuterjuf organiseert be-
wegingspelletjes in de turn-
zaal op de turntoestellen op 
maat van de kleuters en de 
turnjuf en turnmeester zor-
gen voor de sportdag. 

 

Levensbeschouwing 

In de kleuterschool wordt 
geen godsdienst- of zeden-
leerkeuze gemaakt. We hou-
den wel culturele activiteiten 
(bv. Kerstmis, Pasen, vader-
dag,...) maar bieden die niet 
aan vanuit een gelovige bele-
ving. Als je hierrond proble-
men ervaart, kan je dit best 
melden aan de directie of de 
leerkracht. 

Instapdagen 

Kleuters kunnen pas in de 
school worden ingeschreven 
vanaf de datum dat ze twee 
jaar en zes maanden oud 
worden. Als ze jonger zijn 
dan drie jaar, mogen ze pas 
een eerste keer naar school 
komen op één van de wette-
lijk opgelegde instapdata, nl. 
op de eerste schooldag na de 
zomervakantie, de eerste 
schooldag na de herfstvakan-
tie, de eerste schooldag na de 
kerstvakantie, de eerste 
schooldag van februari, de 
eerste schooldag na de kro-
kusvakantie, de eerste 
schooldag na de paasvakantie 
én de eerste schooldag na de 
Hemelvaartsdag. 
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Elk kind is anders 

Daarom laten we liefst zoveel 
mogelijk werkvormen aan 
bod komen, rekening hou-
dend met elk kind. Zo helpen 
er in de lagere klassen bv. 
leesmoeders bij het lezen in 
kleine groepen, elk op hun 
eigen tempo en met aange-
past materiaal. In de klassen 
doen we ook aan contract-
werk of hoekenwerk. Zo krij-
gen de kinderen opdrachten, 
die ze zelf of in groep maken. 
Zo krijgt de leerkracht meer 
tijd vrij om met kinderen te 
werken die het nog moeilijk 
hebben met de leerstof. 

De kinderen kunnen dan op 
hun eigen tempo werken en 
krijgen een grotere zelfstan-
digheid en betrokkenheid. 
Door samen te werken, leren 
ze ook in het leren rekening 
houden met andere kin-
deren. 

We streven ernaar om de 
kinderen ook vaardigheden 
bij te brengen. Die liggen op 
verschillende vlakken: soci-
aal, lichamelijk, met gevoe-
lens leren omgaan, creatief, 
... We willen alle facetten van 
hun persoonlijkheid groei-
kansen geven, zodat ze even-
wichtige personen worden. 

 

Aandacht voor het 
proces 

We vinden het belangrijk dat 
kinderen zelf initiatief mogen 
en kunnen nemen. We laten 
hen zoveel mogelijk zelf ont-
dekken en oplossingen zoe-
ken door verschillende mate-
rialen aan te bieden en pro-
bleemsituaties te creëren. We 
leggen de klemtoon meer en 
meer op de verwerking van 
de leerinhoud (het proces) 
dan op de hoeveelheid leer-

stof (het product). De kin-
deren moeten daarom be-
paalde vaardigheden ontwik-
kelen: kunnen plannen, 
hoofd- en bijzaken onder-
scheiden, vergelijken, een 
tekst samenvatten, een pro-
bleem oplossen,... Ze moeten 
ook bepaalde denkhandelin-
gen kunnen uitvoeren: be-
oordelen, analyseren, actief 
waarnemen, memoriseren, 
redeneren,... 

De motivatie om zelfstandig 
te werken is erg belangrijk. 
Daarom is de relatie tussen 
leerkracht en leerling, en tus-
sen de leerlingen onderling 
van groot belang. Het fron-
taal lesgeven (leerkracht vóór 
de klas) wisselen we regel-
matig af met andere lessitua-
ties.  

 

 

Onze ideeën over  
lager onderwijs 
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Opvolgen van het 
leerproces 

Elke klastitularis in de lage-
re school neemt regelmatig 
klastoetsen af over alle ge-
ziene leerstof en bundelt die 
in een rapport dat we vier 
keer per jaar meegeven. 

De zorgcoördinator zorgt 
dat er genormeerde testen 
afgenomen worden voor le-
zen, spelling en rekenen. Zo 
wordt er een beginsituatie 
vastgesteld en merken we de 
eventuele tekorten op.  
Die pakken we dan in over-
leg met de klastitularis aan. 
We werken ook met een 
leerlingvolgsysteem dat re-
levante informatie over o.a. 
het leerproces van de kin-
deren registreert. 

 

Ons zorgbeleid in de 
lagere school 

De zorgcoördinatoren coör-
dineren alle zorginitiatieven 
op school. Met elke zorg-
vraag kan je bij hen terecht. 
Zij maken afspraken met 
het CLB, leerkrachten en 
ouders. Ze organiseren 
overlegmomenten en volgen 
die op. Op school helpen ze 
ook kinderen verder. Ze ge-
ven leerkrachten advies om 
het zorgbeleid in hun klas 
uit te bouwen. 

De hulpleerkrachten helpen 
kinderen met leerproble-
men in de klas. Ze maken 
speciale leermaterialen aan 
(leerspelletjes, aangepaste 
huiswerkmappen, contract-
werk,...). Ze zorgen ervoor 
dat de afspraken van de 
MDO’s goed opgevolgd wor-
den in de klas. Ze zien erop 
toe dat de leerlingen de tes-
ten van het leerlingvolgsys-
teem maken. Met de klasti-
tularis bespreken ze dan de 
resultaten en kijken ze of er 
een actie moet volgen. Als 
kinderen een tijdje ziek zijn, 
werken de hulpleerkrachten 
ze zo nodig bij. Meer en 

meer wordt van de leer-
krachten verwacht dat zij de 
eerstelijnszorg in de klas 
waarborgen.  

Zij zijn verantwoordelijk 
voor het zorgbeleid in de 
klas en op school. Ze voeren 
de acties uit van het bijge-
stuurde zorgbeleidsplan. Ze 
signaleren problemen en 
vragen eventueel overleg 
aan. Ze houden ook het leer-
lingvolgsysteem nauwkeurig 
bij. 

Voor kinderen met leerpro-
blemen of leerstoornissen 
zoeken we samen naar een 
aanpak op maat van het 
kind. Kinderen die het echt 
moeilijk hebben, kunnen 
een aangepast leertraject 
volgen. 

Dit gebeurt enkel na overleg 
met ouders, de klasleer-
kracht, de zorgcoördinator, 
het CLB en directie. 

Op onze school besteden wij 
aandacht aan zorg voor alle 
kinderen. Vaak hebben kin-
deren problemen met het 
verwerken van de leerstof. 
Of als het bij je kind emotio-
neel niet verloopt zoals ver-
wacht, bieden wij als school 
ondersteuning. Die zorg is 
in eerste instantie een taak 
van de klasleerkracht. Als je 
als ouders zulke problemen 
bij je kind opmerkt, kan je 
dat best bij de klasleer-
kracht aankaarten. Als de 
leerkracht iets opmerkt, zal 
die dat ook met de ouders 
een mogelijke aanpak be-
spreken. 

De klasleerkracht zorgt dus 
voor eerstelijnshulp. Is dat 
niet dragend genoeg, dan 
gebeurt er een overleg met 
de zorgcoördinator. Er 
wordt dan een zorgplan op-
gesteld. Daarin staat uitge-
stippeld hoe we gedurende 
een korte periode doelge-
richt met je kind gaan wer-
ken. Als ouders krijg je 
daarover dan een formulier 

dat met je kind wordt mee-
gegeven. Stellen we vast dat 
we met dat zorgplan het ge-
wenste resultaat nog niet 
bereiken, dan wordt de leer-
ling besproken met CLB. 
Ouders worden hier altijd 
bij betrokken. Samen met 
ouders, school en CLB stel-
len we dan een handelings-
plan op. We noemen dit 
handelingsgericht werken. 

 

Bij ons kan je kiezen 
voor je levensbe-
schouwing 

Als je je kind bij ons in-
schrijft, bepaal je op dat 
moment met een onderte-
kende verklaring ook of je 
kind in de lagere school een 
cursus in één van de erken-
de godsdiensten of een cur-
sus in de niet-confessionele 
zedenleer zal volgen. 

Wijziging van keuze 

Een wijziging van keuze 
moet door de ouders ten 
laatste op 30 juni vooraf-
gaand aan het schooljaar 
waarin de wijziging door-
gaat worden meegedeeld. 
Als je op basis van je reli-
gieuze of morele overtuiging 
bezwaren hebt tegen het 
volgen van één van de aan-
geboden cursussen gods-
dienst of niet -confessionele 
zedenleer, kan je voor je 
kind via het keuzeformulier 
een vrijstelling bekomen. De 
school waakt erover dat vrij-
gestelde leerlingen de vrij-
gekomen lestijden gebrui-
ken voor de studie van hun 
eigen religie, filosofie of mo-
raal. 

 

Het talenbeleid in 
Qworzó 

Taalvaardigheid is een 
noodzakelijke vaardigheid 
die onze kinderen nodig 
hebben om te functioneren 
op school en in de samenle-
ving. Het is de basisvaardig-
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heid die in alle schoolvakken 
een belangrijke rol speelt. 

De taal die wij op school ge-
bruiken (taal van de leer-
kracht, taal in schoolboeken, 
…) verschilt vaak van de 
thuistaal. Dit verschil erva-
ren kinderen in allerlei les-
sen. Het is dan ook bij deze 
kinderen dat taal hun leren 
in de weg kan staan. Daarom 
willen wij als school werk 
maken van 
“schooltaalvaardigheid”. 

Die schooltaalvaardigheid 
bevorderen we via de taakge-
richte aanpak. We brengen 
kinderen schooltaal aan via 
zelfontdekking, door taal te 
gebruiken bij het uitvoeren 
van handelingen, bij het op-
lossen van problemen,…. 
Terwijl de aandacht wordt 
toegespitst op het uitvoeren 
van een taak, willen we onze 
kinderen onderwijzen in taal. 

Dit doen we op een actieve 
manier. We brengen taal aan 
door interactie met de andere 
kinderen en de leerkracht. 
Een mix van leerlingen laten 
samenwerken, maakt het 
makkelijker om taal te ver-
werven. 

De juiste taken en de interac-
tie tussen leerlingen bieden 
wij aan in een positief leerkli-
maat. De leerkracht zorgt 
ervoor dat de leerlingen 
groeien naar een eindproduct 
waarin de zoektocht een pro-
ces is van vragen stellen, fou-
ten maken en hulp vragen. 

Naast de schooltaalvaardig-
heid streven we ernaar dat 
kinderen een positieve hou-
ding ontwikkelen tegenover 
andere talen. Door op een 
speelse manier kennis te ma-
ken met andere talen verho-
gen we hun zelfvertrouwen 
tegenover anderstaligen. 
Vanaf de 3de kleuterklas in-
tegreren we vreemde talen-
initiatie Frans in de klaswer-
king. 

Taalsensibilisering en 
initiatie Frans 
Jongleren met talen: 
vroeg begonnen, alles 
gewonnen! 

Sinds enkele jaren starten we 
met de implementatie van 
initiatie Frans vanaf de 3de 
kleuterklas. Via talensensibi-
lisering en taalinitiatie Frans 
willen we onze leerlingen 
meer kansen geven om de 
Franse taal machtig te wor-
den. Op een speelse en muzi-
sche wijze brengen we hen in 
contact met andere talen. 

In de 3de kleuterklas, het 
1ste en 2de leerjaar gebeurt 
dat met speelse en muzische 
activiteiten waarbij kinderen 
in contact komen met de 
Franse taal. Pistache, een 
Franse muis, zal ons hierbij 
helpen. Pistache is ook te 
zien in het 3de en het 4de 
leerjaar. 

Frans in het vijfde en 
zesde leerjaar 

De eindtermen en de leer-

plannen Frans leggen de na-
druk vooral op spreken. We 
gebruiken hierbij de methode 
“Quartier étoile”. 

 

Verschillende werk-
vormen 

Met heel het team blijven we 
aandacht geven aan werkvor-
men die kinderen prikkelen 
om al spelend, actief en sa-
men nieuwe leerstof te ver-
werken. Coöperatieve werk-
vormen en klasdoorbrekende 
activiteiten komen regelma-
tig aan bod. 

Coöperatieve werk-
vormen 

In de klassen werken de leer-
lingen regelmatig in groep 
om samen een probleemsitu-
atie op te lossen. Zo brengen 
we de kinderen sociale vaar-
digheden bij (luisteren naar 
elkaar, opkomen voor je ei-
gen mening, rekening hou-
den met elkaar, samenwer-
ken,….). Kinderen komen 
ook tot de ontdekking dat je 
problemen op verschillende 
manieren kan aanpakken. 

Klasdoorbrekende activi-
teiten 

Klassen van eenzelfde jaar of 
van verschillende leerjaren 
organiseren soms activiteiten 
samen. Zo gebeurt het wel 
eens dat kinderen van de la-
gere school en de kleuter-
school samen gaan knutse-
len, voorlezen aan elkaar of 
andere activiteiten doen. 
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SCHOOLREGLEMENT 
zoals door de gemeenteraad goedgekeurd op 17 juni 2019 en gewijzigd op 27 juni 2022 

Art. 1  

Het schoolreglement regelt de verhouding 
tussen leerlingen en hun ouders enerzijds en 
de school/het schoolbestuur anderzijds. 

Art. 2 

De ouders ondertekenen het schoolregle-
ment, de infobrochure en het pedagogisch 
project van de school voor akkoord. Dit is 
een inschrijvingsvoorwaarde. 

Het schoolreglement wordt door de direc-
teur voorafgaand aan elke inschrijving van 
de leerling schriftelijk of via elektronische 
drager en met toelichting, indien de ouders 
dit wensen (schoolwebsite, e-mail, …) ter 
beschikking gesteld. Bij elke wijziging van 
het schoolreglement informeert de directeur 
de ouders schriftelijk of via elektronische 
drager en met toelichting, als de ouders dit 
wensen. De ouders verklaren zich opnieuw 
schriftelijk akkoord. Als de ouders zich met 
de wijziging niet akkoord verklaren, dan 
wordt aan de inschrijving van het kind een 
einde gesteld op 31 augustus van het lopen-
de schooljaar. De school vraagt de ouders of 
ze ook een papieren versie van het schoolre-
glement en/of eventuele wijzigingen wensen 
en stelt deze ter beschikking. 

Ouders kunnen ook digitaal hun akkoord 
geven voor wijzigingen aan het pedagogisch 
project of schoolreglement. 

Art. 3 

Dit schoolreglement eerbiedigt de internati-
onaalrechtelijke en grondwettelijke beginse-
len inzake de rechten van de mens en van 
het kind in het bijzonder. 

 

 

Art. 4 

Voor de toepassing van dit schoolreglement 
wordt verstaan onder: 

1° Aangetekend: met aangetekende brief 
of tegen afgifte van een gedateerd ont-
vangstbewijs. 

2° Extra-murosactiviteiten: activiteiten 
van één of meer schooldagen die plaats-
vinden buiten de schoolmuren en wor-
den georganiseerd voor één of meer 
leerlingengroepen. 

3° Klassenraad: team van personeelsleden 
dat onder leiding van de directeur sa-
men de verantwoordelijkheid draagt of 
zal dragen voor de begeleiding van en 
het onderwijs aan een bepaalde leerlin-
gengroep of individuele leerling. 

4° Leerlingen: de kinderen die regelmatig 
zijn ingeschreven in de basisschool. 

5° Regelmatige leerling: 

 voldoet aan de toelatingsvoorwaarden; 

 is slechts in één school ingeschreven; 

 in het lager onderwijs of als zes- en ze-

venjarige in het kleuteronderwijs: altijd 

aanwezig, behalve bij gewettigde afwezig-

heid; 

 vijfjarige in het kleuteronderwijs : vol-

doende aanwezig (minstens 290 halve 

dagen);  

 deelnemen aan alle onderwijsactiviteiten 

die voor de leerlingengroep of de leerling 

worden georganiseerd, behoudens vrij-

stelling .Deelnemen aan het taalbad of 

een ander taalintegratietraject wordt be-

schouwd als een onderwijsactiviteit die 

voor de leerlingengroep of de leerling 

wordt georganiseerd. 

Algemene bepalingen 1 
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6° Toelatingsvoorwaarden: 

Om toegelaten te worden in het kleuteron-
derwijs moet een kind ten minste twee en een 
half jaar oud zijn. Als een kleuter, op het mo-
ment van de inschrijving nog geen drie jaar 
is, kan hij in het basisonderwijs slechts toe-
gelaten worden op één van de volgende in-
stapdagen:  

 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 Hemelvaart.  

Om toegelaten te worden tot het gewoon la-
ger onderwijs moet een leerling zes jaar zijn 
voor 1 januari van het lopende schooljaar. 
Als hij nog niet de leeftijd van zeven jaar 
heeft bereikt of zal bereiken voor 1 januari 
van het lopende schooljaar, moet hij boven-
dien aan de volgende voorwaarden voldoen : 

1°  Ten minste 290 halve dagen aanwezig 
geweest zijn in het voorgaande schooljaar 
in een door de VlaamseGemeenschap er-
kende Nederlandstalige school voor kleu-
teronderwijs (halve dagen aanwezigheid 
in de rijdende kleuterschool worden be-
schouwd als aanwezigheid) mits: 

  

 een gunstig advies van de klassenraad 
van de school waar de leerling vooraf-
gaand aan de instap in het gewoon lager 
onderwijs kleuteronderwijs gevolgd 
heeft. Dit advies omvat de mate waarin 
de leerling het Nederlands voldoende 
beheerst om het gewoon lager onderwijs 
te kunnen starten. 

 bij ongunstig advies van de klassenraad 
van de kleuterschool over de mate waar-
in de leerling het Nederlands voldoende 
beheerst om het gewoon lager onderwijs 
te kunnen ,wordt de leerling ook toege-
laten tot het lager onderwijs maar dan 
moet de leerling een taalintegratietra-
ject volgen. 

 

2°  Leerlingen die in het voorgaande school-
jaar ingeschreven waren in een erkende 
Nederlandstalige school voor kleuteron-
derwijs en geen 290 halve dagen daad-
werkelijk aanwezig geweest zijn, kunnen 
enkel toegelaten worden mits: 

 een gunstig advies van de klassenraad 
van de school waar de leerling    laatst 
kleuteronderwijs volgde; 

 bij ongunstig advies van de klassenraad 
van het kleuteronderwijs omwille van 
de beheersing van het Nederlands, een 
gunstige beslissing van de klassenraad 
lager onderwijs voor de inschrijving in 
die school en het volgen van een taalin-
tegratietraject; 

 bij ongunstig advies van de klassenraad 
van het kleuteronderwijs,  omwille van 
andere redenen dan de beheersing van 
het Nederlands, een gunstige beslissing 
van de klassenraad lager onderwijs voor 
de inschrijving in die school. 

3° Voor leerlingen die geen kleuteronderwijs 
gevolgd hebben, beslist de klassenraad 
van de school voor lager onderwijs na een 
taalscreening of deze leerling al dan niet 
toelating krijgt tot het reguliere traject, of 
een taalintegratietraject in het gewoon la-
ger onderwijs volgt. 

 Bij weigering van toelating tot het lage  
onderwijs door de klassenraad lager on-
derwijs, beslist de klassenraad van de 
school voor kleuteronderwijs of de leerling 
in het kleuteronderwijs het reguliere tra-
ject en/of een taalintegratietraject volgt. 

4° Leerlingen waarvan nog niet vaststaat dat 
ze voldoen aan de toelatingsvoorwaarden 
worden onder ontbindende voorwaarde 
ingeschreven in het lager onderwijs. In-
dien de klassenraad lager onderwijs na de 
start van het schooljaar een negatieve be-
slissing neemt over de toelating tot het 
lager onderwijs, moet de school voor het 
kleuteronderwijs waar de leerling vorig 
jaar les volgde, verplicht de leerling in 
overcapaciteit inschrijven. 

5° Een jaar vroeger naar het lager onderwijs: 
Als vijfjarigen worden beschouwd, al wie 
vijf jaar geworden is vóór 1 januari van het 
lopende schooljaar. 
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a. Een vijfjarige leerling die het voorgaan-
de schooljaar was ingeschreven in een 
erkende school voor Nederlandstalig 
onderwijs kan enkel toegelaten worden 
mits: 

 Een gunstig advies van de klassenraad 
van de school waar de leerling laatst 
kleuteronderwijs volgde; 

 bij ongunstig advies van de klassenraad 
van het kleuteronderwijs omwille van 
de beheersing van het Nederlands :een 
gunstige beslissing van de klassenraad 
lager onderwijs en het volgen van een 
taalintegratietraject in het lager onder-
wijs; 

 bij ongunstig advies van de klassenraad 
van het kleuteronderwijs, omwille van 
andere redenen: een gunstige beslissing 
van de klassenraad lager onderwijs. 

Na kennisneming van en toelichting bij het 
advies van het CLB en na het gunstig advies 
of de gunstige beslissing door de klassenraad, 
nemen de ouders de uiteindelijke beslissing 
over de vervroegde instap. 

b. Een vijfjarige leerling die het voorgaan-
de schooljaar niet ingeschreven was in 
een erkende school voor Nederlandsta-
lig onderwijs : 

 een gunstige beslissing van de klassen-
raad van de school voor lager    onder-
wijs  

 de klassenraad lager onderwijs beslist 
ook of de leerling toegelaten wordt in 
een regulier traject en/ of taalintegratie-
traject.’. 

 Bij weigering van toelating tot het lager 
onderwijs door de klassenraad lager on-
derwijs, beslist de klassenraad van de 
school voor kleuteronderwijs of de leer-
ling in het kleuteronderwijs het regulie-
re traject en/of een taalintegratietraject 
volgt. 

Na kennisneming van en toelichting bij het 
advies van het CLB en na toelating door de 
klassenraad lager onderwijs , nemen de ou-
ders de uiteindelijke beslissing over de ver-
vroegde instap. 

Voor zij-instromers van 7 jaar of ouder gel-
den de bovenstaande voorwaarden niet.  

7° Leerlingengroep: een aantal leerlingen 
dat samen voor een bepaalde periode 
eenzelfde opvoedings- of onderwijsacti-
viteit volgt 

8° Ouders: de personen die het ouderlijk ge-
zag uitoefenen of in rechte of in feite de 
minderjarige onder hun bewaring heb-
ben. 

9° Pedagogisch project: het geheel van de 
fundamentele uitgangspunten dat door 
een schoolbestuur voor een school en haar 
werking wordt bepaald. 

10° School: het pedagogisch geheel, waar 
onderwijs wordt georganiseerd en dat 
onder leiding staat van de directeur. 

11° Schoolbestuur: de inrichtende macht 
die verantwoordelijk is voor de sch(o)ol
(en) van de gemeente, nl. de gemeente-
raad. Inzake daden van dagelijks beheer 
is het college van burgemeester en sche-
penen bevoegd. 

12° Schoolraad: is een officieel inspraakor-
gaan waarin ouders, personeel, en per-
sonen van de lokale gemeenschap verte-
genwoordigd zijn. 

13° Werkdag: weekdagen van maandag 
tot vrijdag, met uitzondering van feest-
dagen en dagen die vallen tijdens de 
herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie. 

14° Schooldag: een dag waarop leerlingge-
bonden activiteiten georganiseerd zijn, 
met uitzondering van zaterdag, zondag 
en de schoolvakanties. 
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Art. 5 

§ 1 Oudercontacten 

De school organiseert op geregelde tijdstip-
pen oudercontacten. De ouders en de school 
zelf kunnen op eigen initiatief bijkomende 
oudercontacten voorstellen. 

De ouder(s) woont (wonen) de oudercontac-
ten bij. 

Via de infobrochure vernemen de ouders hoe 
dit in de praktijk in zijn werk gaat. De con-
crete  data worden tijdig meegedeeld met de 
wekelijkse nieuwsbrief. 

§2 Voldoende aanwezigheid 

De ouders zorgen ervoor dat hun kind elke 
schooldag en op tijd naar school komt. 

 

§3  Deelnemen aan individuele        
 begeleiding 

Sommige kinderen hebben nood aan een in-
dividuele begeleiding. Voor kinderen die daar 
nood aan hebben, werkt de school vormen 
van individuele ondersteuning uit en ze 
maakt daarover afspraken met de ouders zo-
als voorzien in het zorg- en gelijke onderwijs-
kansenbeleid van de school. 

De ouders ondersteunen op een positieve 
manier de maatregelen die in samenspraak 
genomen zijn. 

§4 Nederlands is de onderwijstaal 
 van de school 

Ouders moedigen hun kind(eren) aan om 
Nederlands te leren.  

Ouders ondersteunen de initiatieven en de 
maatregelen die de school neemt om de 
eventuele taalachterstand van hun kind
(eren) weg te werken. 

Engagementsverklaring 2 
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Art. 6 

§1 De school werkt voor het bereiken van 
de eindtermen en het nastreven van ont-
wikkelingsdoelen met de middelen die 
door de Vlaamse Gemeenschap en door 
het schoolbestuur ter beschikking wor-
den gesteld. 

§2 Om de bijdragen van de ouders voor niet
-eindtermgebonden onderwijskosten te 
beperken, kan de school gebruik maken 
van geldelijke en niet-geldelijke onder-
steuning door derden. 

§3 Dergelijke ondersteuning in de vorm van 
mededelingen die rechtstreeks of on-
rechtstreeks tot doel hebben de verkoop 
van producten of diensten te bevorderen, 
kan enkel in geval van facultatieve activi-
teiten en na overleg in de schoolraad. 

§4 De school zal in geval van dergelijke on-
dersteuning enkel vermelden dat de acti-
viteit of een gedeelte van de activiteit 
ingericht werd door middel van een gift, 

een schenking, een gratis prestatie of een 
prestatie verricht onder de reële prijs 
door een bij name genoemde natuurlijke 
persoon, rechtspersoon of feitelijke ver-
eniging. 

§5 De bedoelde mededelingen kunnen en-
kel als: 

1° deze mededelingen verenigbaar zijn 
met de pedagogische en onderwijs-
kundige taken en doelstellingen van 
de school; 

2° deze mededelingen de objectiviteit, 
de geloofwaardigheid, de betrouw-
baarheid en de onafhankelijkheid 
van de school niet in het gedrang 
brengen. 

§6 In geval van vragen of problemen met 
betrekking tot de geldelijke of niet-
geldelijke ondersteuning door derden, 
richt men zich tot het schoolbestuur. 

Sponsoring 3 
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Art. 7 

§ 1 Kosteloos 

Het schoolbestuur vraagt geen direct of indi-
rect inschrijvingsgeld.   

Het schoolbestuur vraagt geen bijdrage voor 
onderwijsgebonden kosten die noodzakelijk 
zijn om een eindterm te realiseren of een ont-
wikkelingsdoel na te streven. 

De school biedt de materialen uit het lijstje 
hiernaast gratis ter beschikking, maar ze blij-
ven eigendom van de school. Als ze gebruikt 
worden voor huistaken, stelt de school de 
nodige materialen ter beschikking. Bij verlies 
of beschadiging kan de school een vergoeding 
vragen aan de ouders. 

§ 2 Scherpe maximumfactuur 

Het schoolbestuur kan echter een beperkte 
bijdrage vragen voor kosten die ze maakt om 
de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen te 
verlevendigen.  

Dit gebeurt steeds na overleg met de school-
raad. 

Het gaat over volgende bijdragen: 

 de toegangsprijs voor het zwembad, met 
uitzondering van de leerlingengroep 
waarvoor de toegangsprijs door de 
Vlaamse Gemeenschap wordt gedragen; 

 de toegangsprijs bij pedagogisch-
didactische uitstappen; 

 de deelnamekosten bij eendaagse extra-
murosactiviteiten; 

 de vervoerskosten bij pedagogisch-
didactische uitstappen, eendaagse extra
-murosactiviteiten en zwemmen, met 
uitzondering van de leerlingengroep 
waarvoor de vervoerkosten naar het 
zwembad door de Vlaamse Gemeen-
schap worden gedragen; 

 de aankoopprijs van turnkledij; 

 de kosten voor occasionele activiteiten, 
projecten en feestactiviteiten; 

 ….. 

Kostenbeheersing 

 

Bewegingsmateriaal: 

 Ballen, touwen, (klim)toestellen, driewielers... 

Constructiemateriaal: 

 Karton, hout, hechtingen, gereedschap,  

 katrollen, tandwielen, bouwdozen, … 

Handboeken, schriften, werkboeken 
en -blaadjes, fotokopieën, software 

ICT-materiaal:  

 Computers inclusief internet, tv, radio,    

telefoon... 

Informatiebronnen: 

 (Verklarend) woordenboek, (kinder)krant, 

 jeugdencyclopedie, documentatiecentrum, cd-

 rom, dvd, klank- en beeldmateriaal, … 

Kinderliteratuur: 

 Prentenboeken, (voor)leesboeken, kinder-

 romans, 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, … 

Planningsmateriaal:  

 Schoolagenda, kalender, dagindeling, … 

Schrijfgerief: 

 Potlood, pen, … 

Tekengerief: 

 Stiften, kleurpotloden, verf, penselen, … 

Atlas, globe, kaarten, kompas, passer, 
tweetalige alfabetische woordenlijst, 
zakrekenmachine 

4 
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Maximumbijdrage per schooljaar: 

 kleuter: 50 euro 

 leerling lager onderwijs: 95 euro 

§ 3 Minder scherpe maximumfactuur 

Voor meerdaagse extra-murosactiviteiten kan 
enkel in de lagere school een bijdrage ge-
vraagd worden. Dit gebeurt na overleg met de 
schoolraad. 

Deze bijdrage mag maximaal 480 euro bedra-
gen voor de volledige schoolloopbaan lager 
onderwijs. 

 

De school organiseert voor de leerlingen van 
de derde graad meerdaagse activiteiten: ze 
gaan afwisselend het ene schooljaar op sport-
klassen naar Herentals en het andere school-
jaar op bosklassen naar Houthalen. Deze uit-
stap kost maximaal 2 x 240 euro. De leer-
lingen zijn niet verplicht om hieraan deel te 
nemen. Zo gewenst kan de betaling gespreid 
worden over de vier eerste rekeningen. 

§ 4 Bijdrageregeling 

Het volgende aanbod is niet verplicht. De ou-
ders kiezen of ze hier gebruik van maken. 
Voor dit soort uitgaven is er geen maximum-
bedrag voorzien. 

nieuwjaarsbrieven  

 0,75 euro per brief 

tijdschriften normale abonnementsprijs 

middagopvang 0,25 euro per middag 

drank in de voormiddag 
(kleuterschool) 

 melk uit beker 0,30 euro 

drinkwater: gratis 

drank tijdens de middag 
(kleuterschool) 

 melk uit beker: 0,30 euro-

drinkwater: gratis 

 

klasfoto 5 euro 

drank in de voormiddag (lagere school) 

 melkflesje: 0,35 euro 

drank tijdens de middag (lagere school) 

 melk uit beker: 0,30 euro 

 drinkwater: gratis 

 thee: 0,20 euro  

 soep: 1,20 euro  
turngerief lagere school 

 zwart sportbroekje: 7 euro 

spanbroekje: 11,50 euro 

Qworzó T-shirt: 6 euro 

§ 5 Basisuitrusting 

De basisuitrusting valt ten laste van de ouders. 
De school verwacht dat de leerlingen over vol-
gende zaken beschikken: boekentas, brood-
doos, lunch, droge koek, fruit, turnzak, turn-
pantoffels, turn T-shirt, zwemgerief, herbruik-
bare drinkbus indien je kind zelf drinken mee 
naar school brengt.  

Turnkledij 

De turnkledij bestaat uit gymschoenen, een 
zwarte sport- of spanbroek en een wit T-shirt. 
Bij het begin van het schooljaar kan je op 
school de sportbroek en een T-shirt met het 
logo van de school aankopen. Dit kan tijdens de 
opendeurdag voor de kinderen van het eerste 
leerjaar. Je kan het broekje ook gewoon in een 
sportwinkel kopen. Kleuters hebben enkel turn-
pantoffels en een zakje nodig. 

§ 6 Betalingen 

Gemaakte kosten worden per periode van on-

geveer 7 weken verzameld en gefactureerd. De 
rekening komt digitaal via het ouderplatform. 
Ouders kunnen betalen met een overschrijving. 
Er wordt geen geld meegegeven met de kin-
deren. De concrete data van de schoolrekenin-
gen worden opgenomen in de infobrochure. 

Bij betalingsmoeilijkheden kunnen ouders een 
gesprek aanvragen met de directeur op zoek 
naar een oplossing. 

Het schoolbestuur kan in uitzonderlijke om-
standigheden, na advies van de directeur en in 
samenspraak met de ouders, een van de vol-
gende afwijkingen op de leerlingenbijdragen 
toestaan: 

 verdere spreiding van betaling; 

 uitstel van betaling. 

Onbetaalde facturen behoren tot de bevoegd-
heid van het schoolbestuur. Zij volgt dit op en 
neemt zo nodig maatregelen. 
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Art. 8  

Extra-murosactiviteiten zijn activiteiten van 
één of meerdere schooldagen die plaats vin-
den buiten de schoolmuren en worden geor-
ganiseerd voor één of meer leerlingengroe-
pen.  

De school streeft ernaar dat alle leerlingen 
deelnemen aan de extra-murosactiviteiten, 
aangezien ze deel uitmaken van het leerpro-
gramma. 

De ouders worden tijdig geïnformeerd over 
de geplande extra-murosactiviteiten. 

Ouders hebben echter het recht om hun kin-
deren niet mee te laten gaan op extra-
murosactiviteiten van een volledige dag of 
meer. Ze moeten die weigering schriftelijk 
kenbaar maken aan de school. 

Als de leerling niet deelneemt dan moet de 
leerling toch op school aanwezig zijn. Voor 
deze leerlingen voorziet de school een aange-
past programma.  

Activiteiten die volledig buiten de schooluren 
georganiseerd worden, vallen hier niet onder. 

De school organiseert voor de leerlingen van 
de derde graad meerdaagse activiteiten: ze 
gaan afwisselend het ene schooljaar op sport-
klassen naar Herentals en het andere school-
jaar op bosklassen naar Houthalen. 

Extra-murosactiviteiten 5 
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Art. 9 Huiswerk 

Huiswerk hoort bij school, bij school hoort 
huiswerk. Al het werk dat een kind voor 
school doet buiten de schoolmuren noemen 
we huiswerk. Onze school geeft huiswerk om 
verschillende redenen. We sommen ze even 
op: 

 Huiswerk brengt een stukje school mee 
naar huis. Kinderen voelen zich onder-
steund als ouders interesse tonen voor 
het schoolleven. Als ouder is het meege-
nomen dat men zicht heeft op wat je 
kind leert en kan.  

 Huiswerk is een uitbreiding van leertijd 
om verder inoefenen en automatisatie 
mogelijk te maken.  

 Door huiswerk kunnen kinderen groei-
en tot zelfstandige leerders, planners en 
werkers. Dit is later van fundamenteel 
belang om het ergens te brengen op 
welk vlak ook. 

Wat kunnen ouders van de school ver-
wachten? 

Huiswerk moet nuttig zijn. Daarom geven we 
sommige leerlingen aangepast werk mee.  

Leerlingen moeten weten wat er van hen ver-
wacht wordt. Daarom leggen we in de klas 
steeds uit wat de bedoeling is en hoe een kind 
dit moet aanpakken. Vanaf het 2de leerjaar 
krijgen de leerlingen een weekagenda. Zo 
kunnen ze een eigen planning maken. 

In de 1ste graad let de leerkracht er extra op 
dat alles in de boekentas zit.  

De school streeft er naar om steeds opdrach-
ten te geven die kinderen zelfstandig kunnen 
maken.  

Algemene verwachtingen 

 Ouders handtekenen de agenda 
(dagelijks); 

 Als het huiswerk niet gemaakt is om de 
één of andere reden, noteert een ouder 
dit in de agenda + als iets niet lukt, 
wordt het ook niet opgelost maar wel 
gemeld aan de leerkracht. 

 

 

Dit willen we zeker niet: 

 dat leerlingen overbelast worden; 

 dat ouders oefeningen gaan uitleggen. 
Meestal brengt dit verwarring bij kin-
deren omdat de leerkracht dit op een 
andere manier heeft uitgelegd; 

 dat kinderen bijkomende oefeningen 
moeten maken van ouders; 

 dat ouders de oefeningen gaan verbete-
ren. Fouten maken mag! Eventueel kun-
nen ouders de fouten aanduiden met 
potlood, maar het kind moet die zelf 
verbeteren. Zo kan de leerkracht zien 
welke oefeningen een kind nog niet zelf-
standig kan maken.  

Hoeveel tijd mag een kind maximaal 
aan het huiswerk besteden? 

 1ste graad: 3 keer 20 minuten per week 

 2de graad: 90 minuten per week (bijv. 3 
keer 30 minuten) 

 3de graad: 3 uur per week  

Als een kind regelmatig langer met het huis-
werk bezig is, neemt een van de ouders best 
contact op met de leerkracht. 

Tips voor ouders 

 Toon interesse en moedig je kind aan.  

 Blijf in de buurt tijdens het huiswerk 
maken. Kinderen van het 1ste en 2de 
leerjaar hebben wel eens begeleiding 
nodig bij woordjes lezen, tekstjes lezen 
en het inoefenen van maaltafels.  

 Kinderen hebben nood aan regelmaat.  

 Elke dag op ongeveer hetzelfde uur star-
ten met huiswerk. 

 Op tijd gaan slapen, op tijd weer op.  

 Geef je kind een eigen, rustig plaatsje 
om te studeren.  

 Geef je kind een eigen opbergruimte 
voor het schoolmateriaal.  

 Geef je kind geen extra taken.  

 Als je kind problemen heeft bij het huis-
werk, aarzel dan niet om dit te melden 
aan de leerkracht.  

 

Huiswerk, agenda’s, rapporten, 
evaluatie en schoolloopbaan 6 
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De huiswerken staan in de schoolagenda. Als 
een leerling zijn huiswerk vergeet, kan de 
klasleerkracht de nodige maatregelen nemen. 

Art. 10 Agenda  

In de kleutergroepen hebben de leerlingen 
geen agenda. Regelmatig worden er nieuws-
brieven meegegeven.  

De schoolagenda is in de lagere school een 
dagelijks contactmiddel tussen de school en 
thuis: hierin staan de taken, de lessen en 
eventuele mededelingen. In het eerste leer-
jaar hebben de kinderen een losbladige dag-
agenda en vanaf het tweede leerjaar is er een 
weekagenda.  

De ouders ondertekenen dagelijks de school-
agenda, de leerkracht wekelijks. De ouders 
kunnen ook mededelingen of bemerkingen in 
de agenda noteren. Zo wordt de agenda een 
handig communicatiemiddel. 

Art. 11 Evaluatie en rapport  

Een samenvatting van de evaluatiegegevens 
van de leerling wordt neergeschreven in een 
rapport. Dit rapport wordt bezorgd aan de 
ouders, die ondertekenen voor kennisne-
ming. Het rapport wordt, ondertekend terug-
bezorgd aan de groepsleraar. 

Het schoolrapport laat ouders zien hoe de 
school het leerproces van hun kind evalueert. 
Zo kan men zien in welke mate een kind be-
paalde leerdoelen bereikte, zodat we het 
daarbij eventueel kunnen bijsturen. 

Kleuters 

In de kleuterschool houden de kleuteronder-
wijzers met de ouders meestal een mondelin-
ge bespreking. Dat kan tussendoor als men 
de kleuter komt afhalen, tijdens de oudercon-
tacten in oktober of rond de paasvakantie 
ofwel op afspraak. 

Kinderen van de lagere school 

Het rapport informeert de ouders over alle 
aspecten van de persoonlijkheidsontwikke-
ling van hun kind. De toetsen geeft de school 
regelmatig mee naar huis zodat men ze kan 
inkijken. Hoe kinderen zich motorisch, crea-
tief en sociaal gedragen, het leren leren en de 
levensbeschouwelijke vakken (godsdienst-
zedenleer) worden geobserveerd en schrifte-
lijk beoordeeld.  

De kinderen krijgen drie of viermaal per jaar 
een schoolrapport mee naar huis (vóór de 
herfst-, kerst-, paas- en grote vakantie). De 
ouders ondertekenen het dan voor kennisna-
me. Ouders kunnen met de school praten 
over het rapport. Dat kan tijdens georgani-
seerde oudercontacten, maar ook toevallig of 
op vraag van ouders of leerkracht als er drin-
gende problemen zijn. 
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Art. 12 Schoolloopbaan  

§ 1 Op voorwaarde dat aan alle toelatings-
voorwaarden voldaan is, nemen de ou-
ders van de leerling de eindbeslissing in-
zake: 

 de overgang van kleuter- naar lager on-
derwijs, na kennisneming van en toe-
lichting bij de adviezen van de klassen-
raad en van het CLB ;  

 het volgen van een achtste leerjaar lager 
onderwijs, na kennisneming van en toe-
lichting bij het gunstig advies van de 
klassenraad en advies van het CLB;  

 het volgen van nog één schooljaar lager 
onderwijs ,als de leerling 14 jaar wordt 
voor 1 januari van het lopende school-
jaar ,en dit na kennisneming van en toe-
lichting bij het gunstig advies van de 
klassenraad en het advies van het CLB; 

 voor een verlengd verblijf voor leer-
lingen met een getuigschrift basisonder-
wijs en voor leerlingen die 14 jaar wor-
den voor 1 januari van het lopende 
schooljaar is een gunstig advies nodig 
van de klassenraad van de school waar 
de leerling het voorafgaande schooljaar 
lager onderwijs volgde. 

§ 2 Vroeger naar het lager onderwijs: 

a. Een vijfjarige leerling die het voorgaande 
schooljaar was ingeschreven in een er-
kende school voor Nederlandstalig on-
derwijs kan enkel toegelaten worden 
mits: 

 een gunstig advies van de klassenraad 
van de school waar de leerling laatst 
kleuteronderwijs volgde. 

  bij ongunstig advies van de klassenraad 
van het kleuteronderwijs omwille van 
de beheersing van het Nederlands :een 
gunstige beslissing van de klassenraad 
lager onderwijs en het volgen van een 
taalintegratietraject in het lager onder-
wijs. 

 bij ongunstig advies van de klassenraad 
van het kleuteronderwijs, omwille van 
andere redenen: een gunstige beslissing 
van de klassenraad lager onderwijs . 

Na kennisneming van en toelichting bij het 
advies van het CLB en na het gunstig advies 
of de gunstige beslissing door de klassenraad, 
nemen de ouders de uiteindelijke beslissing 
over de vervroegde instap.  

b. Een vijfjarige leerling die het voorgaande 
schooljaar niet ingeschreven was in een 
erkende school voor Nederlandstalig on-
derwijs: 

 een gunstige beslissing van de klassen-
raad van de school voor lager onderwijs;  

 de klassenraad lager onderwijs beslist 
ook of de leerling toegelaten wordt in 
een regulier traject en/ of taalintegratie-
traject.’. 

 Bij weigering van toelating tot het lager 
onderwijs door de klassenraad lager on-
derwijs, beslist de klassenraad van de 
school voor kleuteronderwijs of de leer-
ling in het kleuteronderwijs het regulie-
re traject en/of een taalintegratietraject 
volgt. 

Na kennisneming van en toelichting bij het 
advies van het CLB en na toelating door de 
klassenraad lager onderwijs , nemen de ou-
ders de uiteindelijke beslissing over de ver-
vroegde instap. 

§ 3 In alle andere gevallen neemt de klassen-
raad de eindbeslissing inzake het al dan 
niet zittenblijven van de leerling. Als de 
klassenraad beslist het leerproces van een 
leerling te onderbreken door deze leerling 
het aanbod van het afgelopen schooljaar 
gedurende het daaropvolgende schooljaar 
nogmaals te laten volgen, neemt ze deze 
beslissing pas na overleg met het CLB. De 
beslissing wordt aan de ouders schrifte-
lijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. 
De school deelt mee welke bijzondere 
aandachtspunten er in het daaropvolgen-
de schooljaar voor de leerling zijn. 
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infobrochure 

Art. 13 Afwezigheden 

Zowel voor kleuters als voor leerlingen lager 
onderwijs is een voldoende aanwezigheid 
noodzakelijk voor een vlotte schoolloopbaan. 

Afwezigheden worden telefonisch of schrifte-
lijk meegedeeld aan het schoolsecretariaat of 
aan de groepsleraar, bij voorkeur voor de start 
van de schooldag. 

§ 1 Kleuteronderwijs 

Er is geen medisch attest nodig voor afwezig-
heden van kleuters.  

Voor leerlingen in het kleuteronderwijs die 
vijf jaar worden voor 1 januari van het school-
jaar is er een leerplicht van minimaal 290 hal-
ve dagen aanwezigheid per schooljaar. Voor 
de berekening van dat aantal halve dagen aan-
wezigheid in functie van de leerplicht en de 
regelmatigheid van de leerling kunnen de af-
wezigheden die door de directie als aanvaard-
baar geacht worden meegerekend worden 

Voor zes- en zevenjarigen in het kleuteronder-
wijs of een vijfjarige die vervroegd instapt in 
het lager onderwijs, moet de afwezigheden 
wettigen volgens dezelfde regels als in het la-
ger onderwijs. 

§ 2 Lager onderwijs 

1° Afwezigheid wegens ziekte: 

a.  een verklaring van ziekte ondertekend en 
gedateerd door een ouder. Dit kan hoog-
stens vier maal per schooljaar worden in-
gediend. De verklaring vermeldt de naam 
van de leerling, de klasgroep, de reden van 
afwezigheid, de begindatum en de ver-
moedelijke einddatum. 

b. een medisch attest: 

 als de ouders al viermaal in een schooljaar 

zelf een verklaring wegens ziekte hebben 

ingediend;  

 bij een afwezigheid wegens ziekte van meer 

dan drie opeenvolgende kalenderdagen; 

2° Afwezigheid van rechtswege: 

Bij een afwezigheid van rechtswege bezorgen 
de ouders aan de directeur of de groepsleraar 
een ondertekende verklaring of een officieel 
document. De verklaring vermeldt de naam 
van de leerling, de klasgroep, de reden van 
afwezigheid, de begindatum en de vermoede-

lijke einddatum. 
Het gaat om volgende gevallen: 

 het bijwonen van een familieraad; 

 het bijwonen van een begrafenis- of huwe-

lijksplechtigheid van een persoon die on-

der hetzelfde dak woont als de leerling of 

van een bloed- of aanverwant van de leer-

ling; 

 de oproeping of dagvaarding voor de recht-

bank; 

 het onderworpen worden aan maatregelen 

in het kader van de bijzondere jeugdzorg 

en de jeugdbescherming; 

 de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid 

van de school door overmacht; 

 het beleven van feestdagen die inherent 

zijn aan de door de grondwet erkende le-

vensbeschouwelijke overtuiging van een 

leerling. 

 het actief deelnemen in het kader van een 

individuele selectie of lidmaatschap van 

een vereniging als topsportbelofte aan 

sportieve manifestaties. Maximaal 10 al 

dan niet gespreide halve schooldagen per 

schooljaar.  

3° Afwezigheid mits voorafgaandelijke toe-
stemming van de directeur: 

Bij een afwezigheid met toestemming van de 
directeur bezorgen de ouders aan de directeur 
een ondertekende verklaring of een officieel 
document. De verklaring vermeldt de naam 
van de leerling, de klasgroep, de reden van 
afwezigheid, de begindatum en de vermoede-
lijke einddatum. 

4° Afwezigheid wegens verplaatsingen van 
de trekkende bevolking: 

In uitzonderlijke omstandigheden kan de af-
wezigheid van kinderen van binnenschippers, 
kermis- en circusexploitanten en -artiesten en 
woonwagenbewoners gewettigd zijn om de 
ouders te vergezellen tijdens hun verplaatsin-
gen. 

De afspraken over de modaliteiten aangaande 
het onderwijs op afstand en aangaande de 
communicatie tussen de school en de ouders 
worden vastgelegd in een overeenkomst tus-
sen de directeur en de ouders. 

 

Afwezigheden en te laat 
komen 7 
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5° Afwezigheden voor topsport voor de 
sporten tennis, zwemmen en gymnastiek 
mits toestemming van de directie: 

Deze categorie afwezigheden kan slechts 
worden toegestaan voor maximaal zes lestij-
den per week (verplaatsingen inbegrepen) en 
kan enkel als de school voor de betrokken 
topsportbelofte over een dossier beschikt dat 
volgende elementen bevat: 

 een gemotiveerde aanvraag van de ou-

ders; 

 een verklaring van een bij de Vlaamse 

sportfederatie aangesloten sportfederatie; 

 een medisch attest van een sportarts ver-

bonden aan een erkend keuringscentrum 

van de Vlaamse Gemeenschap; 

 een akkoord van de directie. 

6° Afwezigheden omwille van revalidatie 
tijdens de lestijden: 

a. de afwezigheid omwille van revalidatie 
na ziekte of ongeval, en dit gedurende 
maximaal 150 minuten per week, ver-
plaatsing inbegrepen.  

Om een beslissing te kunnen nemen, moet de 
school beschikken over een dossier dat min-
stens de volgende elementen bevat:  

 een verklaring van de ouders waarom de 

revalidatie tijdens de lestijden moet 

plaatsvinden;  

 een medisch attest waaruit de noodzake-

lijkheid, de frequentie en de duur van de 

revalidatie blijkt; 

 een advies, geformuleerd door het CLB, 

na overleg met de klassenraad en de ou-

ders; 

 een toestemming van de directeur voor 

een periode die de duur van de behande-

ling, vermeld in het medisch attest, niet 

kan overschrijden. 

Uitzonderlijk kunnen de 150 minuten over-
schreden worden, mits gunstig advies van de 
arts van het CLB, in overleg met de klassen-
raad en de ouders.  

 

 

 

b.    de afwezigheid gedurende maximaal 150 
minuten per week, verplaatsing inbegre-
pen van leerlingen met een specifieke 
onderwijsgerelateerde behoefte waar-
voor een handelingsgericht advies is ge-
geven .  

Om een beslissing te kunnen nemen, moet de 
school beschikken over een dossier dat ten 
minste de volgende elementen bevat:  

 een verklaring van de ouders waarom de 

revalidatie tijdens de lestijden moet 

plaatsvinden; 

 een advies, geformuleerd door het CLB in 

overleg met de klassenraad en de ouders; 

 een samenwerkingsovereenkomst tussen 

de school en de revalidatieverstrekker. De 

revalidatieverstrekker bezorgt op het ein-

de van elk schooljaar een evaluatieverslag;  

 een toestemming van de directeur, die 

jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet 

worden, rekening houdend met het evalu-

atieverslag waarvan sprake in punt 3). 

In uitzonderlijke omstandigheden en mits 
gunstig advies van het CLB in overleg met de 
klassenraad en de ouders, kan de maximum-
duur van 150 minuten voor leerplichtige 
kleuters uitgebreid worden tot 200 minuten, 
verplaatsing inbegrepen.  

Voor leerlingen die vallen onder de toepas-
sing van het besluit van de Vlaamse Regering 
van 12 december 2003 betreffende de inte-
gratie van leerlingen met een matige of ern-
stige verstandelijke handicap in het gewoon 
lager en secundair onderwijs kan de afwezig-
heid maximaal 250 minuten per week bedra-
gen, verplaatsing inbegrepen.  

§ 3 Problematische afwezigheden 

Alle afwezigheden die niet zijn opgesomd of 
niet kunnen worden gewettigd zoals beschre-
ven onder § 2 worden ten aanzien van de 
leerling beschouwd als problematische afwe-
zigheden. Ook afwezigheden gewettigd door 
een twijfelachtig medisch attest, met name 
de ‘dixit’ -attesten, geantidateerde attesten 
en attesten die een niet-medische reden ver-
melden, worden als problematische afwezig-
heden beschouwd. 

In deze gevallen zal de directeur contact op-



schoolreglement 

24 



25 

nemen met de ouders. De ouders kunnen deze 
afwezigheid alsnog wettigen. Vanaf meer dan 
tien halve schooldagen problematische afwe-
zigheden heeft de school een meldingsplicht 
ten opzichte van het CLB. Het CLB voorziet 
begeleiding voor de betrokken leerling, in sa-
menwerking met de school. 

 

Art. 14 Te laat komen  

§ 1 Kinderen moeten op tijd op school zijn. 
Een leerling die toch te laat komt, begeeft 
zich zo spoedig mogelijk naar de klas-
groep. 

 De ouders worden bij herhaaldelijk te laat 
komen van hun kind gecontacteerd door 
de directie. Ze maken hierover afspraken. 

§ 2 In uitzonderlijke gevallen kan een leerling 
die daarvoor een gewettigde reden heeft, 
de school voor het einde van de schooldag 
verlaten. Dit kan enkel na toestemming 
van de directeur. 
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Art. 15 Leefregels 

Ouders stimuleren hun kind om de leefregels 
van de school na te leven. In het begin van het 
schooljaar bespreken de klasleerkrachten de 
leefregels met de kinderen van de lagere 
school. Die afspraken krijgen ze in het begin 
van het schooljaar mee in een apart foldertje. 

Art. 16 Schending van de leefregels  
  en ordemaatregelen 

§ 1 Indien een leerling door zijn gedrag de 
leefregels schendt of de goede orde in de 
school in het gedrang brengt, kunnen 
maatregelen worden genomen. 

§ 2 Deze maatregelen kunnen zijn: 

 een mondelinge opmerking; 

 een schriftelijke opmerking in de school-

agenda of het heen-en-weerschrift die de 

ouders ondertekenen voor gezien; 

 een extra taak die de ouders ondertekenen 

voor gezien; 

 … 

 Deze opsomming sluit niet uit dat een an-
dere maatregel wordt genomen, aange-
past aan het onbehoorlijk gedrag van de 
leerling.  Deze maatregelen kunnen wor-
den genomen door de directeur of elk per-
soneelslid van de school met een kindge-
bonden opdracht. 

§ 3 Meer verregaande maatregelen kunnen 
zijn: 

 een gesprek tussen de directeur en de be-

trokken leerling.  

De directeur maakt hiervan melding en de 

ouders ondertekenen voor gezien. 

 De groepsleraar en/of de directeur nemen 

contact op met de ouders en bespreken het 

gedrag van de leerling. Van dit contact 

wordt een verslag gemaakt.  

Het verslag wordt door de ouders onderte-

kend voor gezien; 

 preventieve schorsing: 

Een preventieve schorsing is een uitzonder-

lijke maatregel die de directeur voor een 

leerling in het lager onderwijs kan hante-

ren als bewarende maatregel om de leefre-

gels te handhaven en om te kunnen nagaan 

of een tuchtsanctie aangewezen is. De leer-

ling mag gedurende maximaal vijf opeen-

volgende schooldagen de lessen en activi-

teiten van zijn leerlingengroep niet volgen. 

De directeur kan, mits motivering aan de 

ouders, beslissen om die periode eenmalig 

met maximaal vijf opeenvolgende school-

dagen te verlengen indien door externe fac-

toren het tuchtonderzoek niet binnen die 

eerste periode kan worden afgerond. De 

preventieve schorsing kan onmiddellijk 

uitwerking hebben en de school stelt de 

ouders in kennis van de preventieve schor-

sing. De school voorziet opvang voor de 

leerling, tenzij de school aan de ouders mo-

tiveert waarom dit niet haalbaar is. 

§ 4 Als deze maatregelen niet het gewenste 
effect hebben, kan een individueel bege-
leidingsplan met meer bindende gedrags-
regels worden vastgelegd door de direc-
teur. 

 Dit moet ertoe bijdragen dat een goede 
samenwerking met personeelsleden en/of 
medeleerlingen opnieuw mogelijk wordt. 

 Dit begeleidingsplan wordt opgesteld 
door de groepsleraar, de zorgcoördinator 
en de directeur. Het wordt steeds bespro-
ken met de ouders. Het wordt van kracht 
van zodra de ouders het begeleidingsplan 
ondertekenen voor akkoord. 
Indien de ouders niet akkoord gaan met 
het individueel begeleidingsplan, kan de 
directeur onmiddellijk overgaan tot het 
opstarten van een tuchtprocedure. 

§ 5 Tegen geen enkele van deze maatregelen 
is er beroep mogelijk. 

Art. 17 Tuchtmaatregelen: tijdelijke  
  en definitieve uitsluiting van  
  leerlingen 

§ 1 Het onbehoorlijk gedrag van een leerling 
kan uitzonderlijk een tuchtmaatregel 
noodzakelijk maken. 

§ 2 Een tuchtmaatregel kan worden opgelegd 
indien de leerling: 

 het verstrekken van opvoeding en onder-
wijs in gevaar brengt; 

 de verwezenlijking van het pedagogisch 
project van de school in het gedrang 
brengt; 

 

Schending van de leefregels,  
preventieve schorsing,    
tijdelijke en definitieve uitsluiting 8 
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 ernstige of wettelijk strafbare feiten 
pleegt; 

 zich niet houdt aan het eventueel opge-
steld individueel begeleidingsplan; 

 de naam van de school of de waardig-
heid van het personeel aantast; 

 de school materiële schade toebrengt. 

§ 3 Tuchtmaatregelen zijn: 

 Tijdelijke uitsluiting 

 De directeur kan, in uitzonderlijke geval-
len, een leerling in het lager onderwijs 
tijdelijk uitsluiten. Een tijdelijke uit-
sluiting is een tuchtsanctie die inhoudt 
dat de gesanctioneerde leerling geduren-
de minimaal één schooldag en maximaal 
vijftien opeenvolgende schooldagen de 
lessen en activiteiten van zijn leerlingen-
groep niet mag volgen. Een nieuwe tijde-
lijke uitsluiting kan enkel na een nieuw 
feit. De school voorziet opvang voor de 
leerling, tenzij de school aan de ouders 
motiveert waarom dit niet haalbaar is. 

 Definitieve uitsluiting 

 De directeur kan, in uitzonderlijke geval-
len, een leerling in het lager onderwijs 
definitief uitsluiten. Een definitieve uit-
sluiting is een tuchtsanctie die inhoudt 
dat de gesanctioneerde leerling wordt 
uitgeschreven op het moment dat die 
leerling in een andere school is inge-
schreven en uiterlijk één maand, vakan-
tieperioden tussen 1 september en 30 
juni niet inbegrepen. 

 In afwachting van een inschrijving in een 
andere school mag de gesanctioneerde 
leerling de lessen en activiteiten van zijn 
leerlingengroep niet volgen. De school 
voorziet opvang voor de leerling, tenzij 
de school aan de ouders motiveert waar-
om dit niet haalbaar is. 

§ 4 Er is geen mogelijkheid tot collectieve 
uitsluiting: elke leerling wordt afzonder-
lijk behandeld. 

§ 5 Het schoolbestuur kan de inschrijving 
weigeren in een school waar de betrok-
ken leerling het huidige, vorige of het 
daaraan voorafgaande schooljaar defini-
tief werd uitgesloten. 

Art. 18 Tuchtprocedure 

§ 1 De directeur kan beslissen tot een tijde-
lijke of definitieve uitsluiting.  

§ 2 De directeur volgt daarbij volgende pro-
cedure: 

1°  het advies van de 
moet worden ingewon-

nen. In g v van de intentie tot  een 
definitieve uitsluiting moet de 

uitgebreid worden met een 
v genwoordiger van het CLB die 
een adviserende stem 

2°  de intentie tot een tuchtmaatregel 
wordt na bijeenkomst van de klassen-
raad aangetekend aan de ouders be-
zorgd, binnen de drie schooldagen. De 
school verwijst in de 
naar de lijkheid tot inzage in het 
tuchtdossier met g van het 
advies van de 

De ouders hebben het recht om te wor-
den gehoord, eventueel bijgestaan 
door v

Dit gesprek moet uiterlijk vijf school-
dagen na ontvangst van de kennisge-
ving plaatsvinden. 

3°  De tuchtstraf moet in overeenstem-
ming zijn de ernst van de feiten. 

4°  De genomen beslissing van de direc-
teur wordt schriftelijk gemotiveerd en 
binnen de schooldagen aangete-
kend aan de ouders bezorgd. In dit 
aangetekend schrijven wordt de mo-
gelijkheid vermeld tot het instellen 
van het beroep, alsook de bepalingen 
uit het schoolreglement die hier be-
trekking op hebben

Art. 19 Tuchtdossier 

Een tuchtdossier van een leerling wordt op-
gesteld en bijgehouden door de directeur. 

Het tuchtdossier omvat een opsomming van: 

 de gedragingen  

 de reeds genomen ordemaatregelen; 

 de gedragingen die niet overeenstem-
men met het individueel begeleidings-
plan; 
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 de reacties van de ouders op eerder ge-
nomen maatregelen; 

 het gemotiveerd advies van de klassen-
raad; 

 het tuchtvoorstel en de bewijsvoering 
ter zake. 

Art. 20  Beroepsprocedure tegen   
  definitieve uitsluiting 

§ 1 Ouders kunnen een beslissing tot defini-
tieve uitsluiting betwisten en kunnen een 
beroepsprocedure instellen. De ouders 
stellen het beroep in bij het schoolbe-
stuur.  

 Dit beroep moet binnen de vijf schoolda-
gen na kennisneming van de feiten aan-
getekend ingediend worden bij het 
schoolbestuur. 

 Het beroep: 

 wordt gedateerd en ondertekend; 

 vermeldt ten minste het voorwerp van 
beroep met omschrijving en motivering 
van de ingeroepen bezwaren; 

 kan aangevuld worden met over-
tuigingsstukken. 

§ 2 Het beroep wordt behandeld door een 
beroepscommissie, opgericht door het 
schoolbestuur. 

§ 3 De beroepscommissie bestaat uit een 
delegatie van 2 externe leden (extern aan 
het schoolbestuur en extern aan de 
school) en een delegatie van 3 interne 
leden (intern aan het schoolbestuur of 
intern aan de school met uitzondering 
van de directeur) en wordt in functie van 
een concreet beroep samengesteld door 
het college van burgemeester en schepe-
nen. 

§ 4 De voorzitter wordt door het College van 
burgemeester en schepenen onder de 
externe leden aangeduid.  

§ 5 Het beroep door een beroepscommissie 
kan leiden tot: 

1° de gemotiveerde afwijzing van het 
beroep op grond van onontvanke-
lijkheid als: 

 a) de in het schoolreglement opge-
nomen termijn voor indiening van 

het beroep is overschreden; 

 b) het beroep niet voldoet aan de 
vormvereisten opgenomen in het 
schoolreglement; 

2° de bevestiging van de definitieve uit-
sluiting; 

3° de vernietiging van de definitieve uit-
sluiting.  

§ 6 Het resultaat van het beroep wordt ge-
motiveerd en aangetekend aan de ouders 
bezorgd binnen de drie schooldagen na 
de beslissing van de beroepscommissie. 
Bij de kennisgeving van de beslissing 
moeten de beroepsmogelijkheden bij de 
Raad van State worden vermeld . 

Termijn en modaliteiten: 

Het verzoekschrift moet het opschrift 
“verzoekschrift tot nietigverklaring” dragen. 
Het moet worden ondertekend door de ver-
zoekende partij of door haar advocaat. Het 
moet zeker de volgende gegevens en uiteen-
zettingen bevatten: 

 de naam en het adres van elke verzoe-
kende partij; 

 een uitdrukkelijk gekozen woonplaats, 
dit is een adres in België dat zal worden 
gebruikt voor alle briefwisseling over 
het beroep; 

 de beslissing waarvan de nietigverkla-
ring wordt gevraagd; 

 de verwerende partij, dit is de overheid 
die deze beslissing heeft genomen; 

 een uiteenzetting van de feitelijke om-
standigheden van de zaak; 

 een uiteenzetting van de ‘middelen’, 
waarin wordt uitgelegd welke rechtsre-
gels er werden geschonden en op welke 
wijze. 

Er moet een kopie van de bestreden beslis-
sing worden bijgevoegd. Als de verzoekende 
partij een rechtspersoon is, moet er een kopie 
worden bijgevoegd van de gepubliceerde sta-
tuten en van de gecoördineerde geldende sta-
tuten. Als het verzoekschrift van een rechts-
persoon niet door een advocaat wordt inge-
diend, moet ook de beslissing van het be-
voegde orgaan van de rechtspersoon om het 
beroep in te dienen worden voorgelegd, even-
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als een kopie van de aanstelling van dat or-
gaan. De verplicht bij te voegen stukken, 
evenals alle andere stukken die ter staving 
van het beroep zouden worden bijgevoegd, 
moeten worden genummerd en worden op-
genomen in een inventaris. 

Het verzoekschrift wordt ofwel per post aan-
getekend verzonden naar de griffie van de 
Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 
1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend vol-
gens de elektronische procedure (zie daar-
voor de rubriek “e-procedure” op deze websi-
te). Bij een verzending per post moeten er 
naast het origineel verzoekschrift steeds drie 
eensluidend verklaarde afschriften worden 
bezorgd, te vermeerderen met een afschrift 
voor iedere verwerende partij. De beroepen 
tot nietigverklaring moeten worden inge-
diend binnen een vrij korte termijn van zestig 
dagen na de bekendmaking, betekening of 
kennisname van de beslissing. 

Als er verplichte vermeldingen of bij te voe-
gen stukken of afschriften ontbreken zal de 
behandeling zeker vertraging oplopen, en 
bestaat bovendien het risico dat het beroep 
onontvankelijk zal moeten worden bevonden, 
en dus niet zal kunnen worden behandeld. 

Per verzoekende partij moet er een recht van 
200 euro worden betaald binnen een termijn 
van 30 dagen. Na de ontvangst van het ver-
zoekschrift bezorgt de griffie daartoe een 
overschrijvingsformulier. 

§ 7 Bij overschrijding van deze vervaltermijn 
is de omstreden definitieve uitsluiting 
van rechtswege nietig. 

§ 8 Het beroep schort de uitvoering van de 
beslissing tot definitieve uitsluiting niet 
op. 
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Art. 21 Het getuigschrift toekennen 

Het schoolbestuur kan een getuigschrift ba-
sisonderwijs uitreiken, op voordracht en na 
beslissing van de klassenraad.  Het getuig-
schrift wordt toegekend uiterlijk op 30 juni 
van het lopende schooljaar, of na een be-
roepsprocedure. 

De klassenraad beslist op een gemotiveerde 
wijze of een regelmatige leerling in voldoen-
de mate de doelen uit het leerplan die het 
bereiken van de eindtermen beogen, heeft 
bereikt om het getuigschrift basisonderwijs 
te verwerven. 

Er bestaat geen minimumleeftijd om het ge-
tuigschrift basisonderwijs te behalen. 

De regelmatige leerling ontvangt het getuig-
schrift basisonderwijs indien uit het leerlin-
gendossier blijkt dat de leerling bij het volt-
ooien van het lager onderwijs de doelen op-
genomen in het leerplan in voldoende mate 
heeft bereikt. De klassenraad hanteert vol-
gende richtlijnen: 

 de leerling moet ingeschreven zijn als re-

gelmatige leerling; 

 de leerling heeft het 6de leerjaar volbracht; 

 de leerling behaalt voor wiskunde 50% en 

voor taal 50%; 

 de leerling behaalt in het totaal 50%. 

 Indien de leerling geen 50% behaalt voor 

wiskunde, taal of het totaal bekijkt de 

klassenraad of deliberatie van toepassing 

is. 

Art. 22 Het getuigschrift niet  
  toekennen 

Als de klassenraad het getuigschrift niet toe-
kent, motiveert hij zijn beslissing op basis 
van het leerlingendossier en deelt het school-
bestuur dit uiterlijk op 30 juni van het lopen-
de schooljaar aangetekend mee aan de ou-
ders. 

Een leerling die het getuigschrift basisonder-
wijs niet behaalt, krijgt een verklaring met de 
vermelding van het aantal en de soort van 
gevolgde schooljaren lager onderwijs.  Naast 
deze verklaring heeft de leerling recht op een 
schriftelijke motivering waarom het getuig-
schrift basisonderwijs niet werd toegekend, 

alsook aandachtspunten voor de verde-
re schoolloopbaan. 

Ouders die niet akkoord gaan met deze be-
slissing, kunnen uiterlijk binnen de drie 
werkdagen een overleg vragen met de direc-
teur. De bedoeling van dit overleg is om als-
nog tot een overeenkomst te komen zonder 
dat de formele beroepsprocedure opgestart 
moet worden. 

Dit overleg vindt plaats binnen de twee werk-
dagen na de aanvraag tot gesprek. 

De school kan dit overleg niet weigeren en er 
moet een schriftelijk verslag van gemaakt 
worden.  

In dit verslag wordt meteen opgenomen of de 
directeur de klassenraad al dan niet opnieuw 
samenroept. 

Wanneer de ouders niet akkoord gaan met de 
beslissing (hetzij om de klassenraad niet bij-
een te roepen, hetzij om het getuigschrift niet 
toe te kennen), dan wijst de school de ouders 
schriftelijk op de mogelijkheid tot beroep bij 
de beroepscommissie.  

Indien de klassenraad bij zijn oorspronkelij-
ke beslissing blijft, wordt zij opnieuw gemoti-
veerd en door het schoolbestuur aangetekend 
meegedeeld aan de ouders, uiterlijk binnen 
de drie werkdagen . Wanneer de ouders niet 
akkoord gaan met de beslissing dan wijst de 
school de ouders schriftelijk op de mogelijk-
heid tot beroep bij de beroepscommissie. 

Art. 23 Beroepsprocedure 

§ 1 Ouders kunnen het niet-toekennen van 
een getuigschrift door de klassenraad 
betwisten en kunnen een beroepsproce-
dure instellen, na voorgaande stappen, 
zoals beschreven in artikel 22. 

 Dit beroep moet door de ouders aangete-
kend en binnen de vijf werkdagen inge-
diend worden bij het schoolbestuur. 

 Het beroep:  

 wordt gedateerd en ondertekend;  

 vermeldt ten minste het voorwerp van 
beroep met omschrijving en motivering 
van de ingeroepen bezwaren; 

 kan aangevuld worden met over-
tuigingsstukken;  

Getuigschrift basisonderwijs 9 
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§ 2 Het beroep wordt behandeld door een 
beroepscommissie, opgericht door het 
schoolbestuur.  

 De beroepscommissie bestaat uit een 
delegatie van 2 externe leden (extern aan 
het schoolbestuur en extern aan de 
school) en een delegatie van 3 interne 
leden (leden van de klassenraad waaron-
der alleszins de directeur evt. aangevuld 
met een lid van het schoolbestuur) en 
wordt in functie van een concreet beroep 
samengesteld door het college van bur-
gemeester en schepenen. 

 De voorzitter wordt door het College van 
burgemeester en schepenen onder de 
externe leden aangeduid. 

§ 3 De beroepscommissie komt bijeen uiter-
lijk tien werkdagen na het ontvangen van 
het beroep. De beroepsprocedure wordt 
voor de duur van zes weken opgeschort 
met ingang van 11 juli. 

§ 4 Het beroep door een beroepscommissie 
kan leiden tot: 

1°  de gemotiveerde afwijzing van het beroep 
op grond van onontvankelijkheid als: 

 a.  de in het schoolreglement opgenomen 
 termijn voor indiening van het beroep 
 is overschreden; 

 b. het beroep niet voldoet aan de vorm
 vereisten opgenomen in het school-   
 reglement; 

 2°  de bevestiging van het niet toekennen 
van het getuigschrift basisonderwijs; 

 3°  de toekenning van het getuigschrift basis-
onderwijs.  

§ 5 Het resultaat van het beroep wordt ge-
motiveerd en aangetekend aan de ouders 
bezorgd, gebracht, uiterlijk op 15 sep-
tember daaropvolgend, met vermelding 
van de verdere beroepsmogelijkheid bij 
de Raad van State (termijn en modalitei-
ten: zie artikel 20). 

§ 6 De ouders kunnen zich gedurende de 
procedure laten bijstaan door een raads-
man.  Dit kan geen personeelslid van de 
school zijn. 

Art. 24 

Iedere leerling die bij het voltooien van het 
lager onderwijs geen getuigschrift basison-
derwijs krijgt, heeft recht op een schriftelijke 
motivering met inbegrip van bijzondere 

punten voor de verdere 
en een verklaring met de vermel-

ding van het aantal en de gevolgde schoolja-
ren lager onderwijs, afgeleverd door de direc-
tie.  

Art. 25 

Het meegeven van het getuigschrift en 
kan om geen enkele reden worden 

g houden, ook niet bij verzuim door de ou-
ders van hun financiële v
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Art. 26 

§ 1 Het onderwijs aan huis en synchroon 
internetonderwijs zijn kosteloos. 

§ 2 Alle leerlingen van het basisonderwijs 
(kleuter- en lager onderwijs) die wegens 
ziekte langdurig of korte opeenvolgende 
periodes niet op school aanwezig kunnen 
zijn, hebben onder bepaalde voorwaar-
den recht op 4 lestijden onderwijs aan 
huis per week, synchroon internetonder-
wijs of een combinatie van beide. 

§3    Voor tijdelijk onderwijs aan huis dienen 
volgende voorwaarden gelijktijdig te zijn 
vervuld: 

 de leerling is meer dan eenentwintig 
opeenvolgende kalenderdagen afwezig, 
vakantieperiodes meegerekend, wegens 
ziekte of ongeval, of de leerling is chro-
nisch ziek en is negen halve dagen af-
wezig; 

 de ouders (of de personen die de min-
derjarige in rechte of in feite onder hun 
bewaring hebben) dienen een schrifte-
lijke aanvraag in bij de directeur van de 
school; 

 de afstand tussen de school en de ver-
blijfplaats van de betrokken leerling 
bedraagt ten hoogste tien kilometer; 

 bij een chronische ziekte kan het tijde-
lijk onderwijs aan huis ook gedeeltelijk 
op school georganiseerd worden. Dit is 
mogelijk na een akkoord tussen de ou-
ders en de school en vindt plaats buiten 
de normale schooluren en niet tijdens 
de middagpauze. 

§ 4 De aanvraag voor tijdelijk onderwijs aan 
huis, gebeurt door de ouders, per brief of 
via een specifiek aanvraagformulier.  

 Bij die aanvraag gaat een medisch attest 
waarop de arts attesteert dat de leerling 
niet of minder dan halftijds naar school 
kan gaan (bij langdurige afwezigheid we-
gens ziekte of ongeval) of waarop de arts
-specialist attesteert dat de leerling lijdt 
aan een chronische ziekte, maar wel on-
derwijs mag krijgen. 

 De aanvraag van de ouders en de medi-
sche vaststelling van de chronische ziek-

te door de arts-specialist moet niet bij 
elke afwezigheid of bij elke periode van 9 
halve dagen afwezigheid opnieuw gebeu-
ren, maar blijft geldig gedurende de vol-
ledige periode van de inschrijving van de 
leerling op de school. 

§5 De school zal de ouders individueel op 
de hoogte brengen van het bestaan en de 
mogelijkheden van het TOAH, van zodra 
duidelijk is dat de leerling in aanmerking 
zal komen voor het TOAH. Kleu-
ters, jonger dan 5 jaar, zijn nog niet leer-
plichtig. Dit neemt niet weg dat ook de 
ouders van deze doelgroep geïnformeerd 
worden over TOAH. Indien aan al deze 
voorwaarden is voldaan, zal de school de 
dag na het ontvangen van de aanvraag 
en vanaf de tweeëntwintigste kalender-
dag afwezigheid en voor de verdere duur 
van de afwezigheid van het kind, voor 
vier lestijden per week onderwijs aan 
huis verstrekken. 

 Bij chronisch zieke kinderen is onderwijs 
aan huis mogelijk, telkens het kind ne-
gen halve dagen (hoeven niet aan te slui-
ten) afwezig was. 

§6 Bij verlenging van de afwezigheid moe-
ten de ouders opnieuw een schriftelijke 
aanvraag, vergezeld van een medisch 
attest, indienen bij de directeur.  Bij 
chronisch zieke leerlingen hoeft er niet 
telkens opnieuw een medisch attest 
voorgelegd worden en volstaat een 
schriftelijke aanvraag van de ouders. 

§7 Kinderen die na een periode van onder-
wijs aan huis, de school hervatten, maar 
binnen een termijn van 3 maanden op-
nieuw afwezig zijn wegens ziekte, heb-
ben onmiddellijk recht op onderwijs aan 
huis, synchroon internetonderwijs of een 
combinatie van beiden. Wel moet het 
onderwijs aan huis opnieuw worden aan-
gevraagd. 

§8 De concrete organisatie wordt bepaald 
na overleg met de directeur. 

§9 De centrale organisator voor synchroon 
internetonderwijs is vzw Bednet. Bednet 
bepaalt autonoom welke leerlingen in 
aanmerking komen voor synchroon in-
ternetonderwijs op basis van een aantal 

Onderwijs aan huis en  
synchroon internetonderwijs 10 
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criteria, waaronder de ondersteunings-
behoefte van de leerling en het positief 
engagement van de leerling, de ouders, 
de school en het CLB. 

§10 Bij een langdurige afwezigheid wordt 
 een minimale afwezigheid van 4 weken 
 vooropgesteld vooraleer de leerling 
 recht heeft op synchroon internet-  
 onderwijs.  

 

§11  Bij een frequente afwezigheid wordt 
 een minimale geplande afwezigheid 
 van 36 halve dagen op jaarbasis voor-
 opgesteld vooraleer een leerling recht 
 heeft op synchroon internetonderwijs. 

§12 Synchroon internetonderwijs kan door 
 alle betrokkenen bij de begeleiding van 
 de leerling aangevraagd worden via de 
 webstek van vzw Bednet: 
 www.bednet.be/aanvraag-aanmaken 

http://www.bednet.be/aanvraag-aanmaken
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Art. 27 

De schoolraad wordt samengesteld uit verte-
genwoordigers van de volgende geledingen: 

1° de ouders; 

2° het personeel; 

3° de lokale gemeenschap 

Art. 28 

Er wordt een ouderraad opgericht, wanneer 
ten minste tien procent van de ouders erom 
vraagt.  

Het moet gaan over ten minste drie ouders. 

De leden van de ouderraad worden verkozen 
door en uit de ouders. Iedere ouder kan zich 
verkiesbaar stellen en kan één stem uitbren-
gen. De stemming is geheim. 

Art. 29 

De school richt een leerlingenraad op als ten 
minste 10% van de leerlingen van het vijfde 
en zesde leerjaar er om vragen. 

Schoolraad, ouderraad en 
leerlingenraad 11 
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Art. 30 Gegevensbescherming en 
  informatieveiligheid 

De school verwerkt persoonsgegevens van 
leerlingen en ouders in het kader van haar 
opdracht. Het schoolbestuur is de eindver-
antwoordelijke voor deze verwerking en de 
veiligheid ervan. 

Het schoolbestuur en de school leven de ver-
plichtingen na die voortvloeien uit de regel-
geving inzake privacy en gegevensbescher-
ming en gaan zorgvuldig om met deze per-
soonsgegevens. Het schoolbestuur zorgt voor 
een afdoend niveau van gegevensbescher-
ming en informatieveiligheid. Het beschikt 
hiervoor over een informatieveiligheidscon-
sulent. De school heeft een aanspreekpunt 
dat in contact staat met de informatieveilig-
heidsconsulent en betrokken wordt in het 
informatieveiligheidsbeleid van het schoolbe-
stuur (wat onderwijs betreft).  

De school zal enkel gegevens verwerken met 
de toestemming van de ouders, tenzij er een 
andere wettelijke grondslag is voor de ver-
werking. Deze toestemming moet vrij, speci-
fiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig zijn.  
Over het gebruik van sociale media in de klas 
worden afspraken gemaakt. 

De school is transparant over de verwerking 
van persoonsgegevens en verstrekt de nodige 
informatie, al dan niet in detail, met inbegrip 
van de afspraken die gemaakt zijn met der-
den en bewerkers die persoonsgegevens ont-
vangen. 

Verder hanteert de school een strikt beleid 
inzake toegangsrechten en paswoorden en 
reageert ze adequaat op datalekken. 

De meer concrete regels voor de gegevens-
verwerking en -bescherming worden vastge-
legd in een privacyverklaring dat tot doel 
heeft: 

 de persoonlijke levenssfeer van de be-
trokkenen te beschermen tegen ver-
keerd en onbedoeld gebruik van de per-
soonsgegevens; 

 vast te stellen welke persoonsgegevens 
worden verwerkt en met welk doel dit 
gebeurt; 

 de zorgvuldige verwerking van per-
soonsgegevens te waarborgen; 

 de rechten van betrokkene te waarbor-
gen. 

De meest recente versie van deze privacyver-
klaring is te raadplegen via de website van 
het schoolbestuur.  

Personeelsleden van de school waar de leer-
ling met een verslag of een gemotiveerd ver-
slag ingeschreven is of de lessen volgt, heb-
ben recht op inzage van het verslag of het ge-
motiveerde verslag uit het multidisciplinaire 
dossier van de leerling. Dat recht op inzage 
geldt ook voor de personeelsleden van de 
school voor buitengewoon onderwijs die in 
het kader van het ondersteuningsmodel in-
staan voor de begeleiding van de leerling met 
een verslag of een gemotiveerd verslag. Bij 
elke inzage wordt de regelgeving over de be-
scherming van natuurlijke personen bij de 
verwerking van persoonsgegevens toegepast. 

Art. 31 Meedelen van leerlingen-
  gegevens aan ouders 

Ouders hebben recht op inzage en recht op 
toelichting bij de gegevens die op de leerling 
betrekking hebben, waaronder de evaluatie-
gegevens, die worden verzameld door de 
school. Indien na de toelichting blijkt dat de 
ouders een kopie willen van de leerlingenge-
gevens, hebben ze kopierecht.  

Iedere kopie dient persoonlijk en vertrouwe-
lijk behandeld te worden, mag niet verspreid 
worden noch publiek worden gemaakt en 
mag enkel gebruikt worden in functie van de 
onderwijsloopbaan van de leerling. 

Ouders kunnen zich daarnaast beroepen op 
de wetgeving op openbaarheid van bestuur 
die voorziet in een recht op inzage, toelich-
ting en/of kopie. Hiertoe richten ze een vraag 
tot het college van burgemeester en schepe-
nen dat bekijkt of toegang kan worden ver-
leend.  

Als een volledige inzage in de leerlingengege-
vens een inbreuk is op de privacy van een 
derde, dan wordt de toegang tot deze gege-
vens verstrekt via een gesprek, gedeeltelijke 
inzage of rapportage. 

Art. 32  Meedelen van leerlingen-
  gegevens aan derden 

De school zal geen leerlingengegevens mee-
delen aan derden, tenzij voor de toepassing 
van een wettelijke of reglementaire bepaling. 

Leerlingengegevens en privacy 12 
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Gemeenteraadsleden hebben het recht op 
inzage in alle dossiers, stukken en akten die 
het bestuur van het gemeentelijk onderwijs 
betreffen overeenkomstig artikel 29 van het 
decreet over het lokaal bestuur. Dit betekent 
dat gemeenteraadsleden inzage hebben in 
alle dossiers, stukken en akten die nodig zijn 
om het bestuur van het gemeentelijk onder-
wijs te controleren en die van gemeentelijk/
gemengd belang zijn (individuele leerlingen-
dossiers vallen hier niet onder). Bij de uitoe-
fening van het inzagerecht, kunnen er per-
soonsgegevens verwerkt worden, in voorko-
mend geval moet er rekening worden gehou-
den met de algemene verordening gegevens-
bescherming. 

Ook in het kader van het lidmaatschap bij de 
Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten 
(OVSG) en de daaruit voortvloeiende dienst-
verlening kunnen er leerlingengegevens wor-
den meegedeeld. 

Bij verandering van school door een leerling 
worden tussen de betrokken scholen leerlin-
gengegevens overgedragen op voorwaarde 
dat: 

1°  de gegevens enkel betrekking hebben op 
de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan; 

2°  de overdracht gebeurt in het belang van 
de leerling; 

3°  ouders zich niet expliciet verzet hebben, 
tenzij de regelgeving de overdracht ver-
plicht stelt. 

Een kopie van een verslag of een gemotiveerd 

verslag van een CLB moet verplicht overge-
dragen worden van de oude school naar de 
nieuwe school. Ouders kunnen zich tegen 
deze overdrachten niet verzetten. 

Gegevens die betrekking hebben op schen-
ding van leefregels door de leerling mogen 
nooit aan de nieuwe school doorgegeven wor-
den. 

Art. 33  Geluids- en beeldmateriaal 
  gemaakt door de school 

De school kan geluids- en beeldmateriaal van 
leerlingen maken en publiceren. 

Voor het maken en publiceren van niet-
gericht geluids- en beeldmateriaal in school-
gerelateerde publicaties zoals de website van 
de school of gemeente, publicaties die door 
de school of gemeente worden uitgegeven, 
wordt de toestemming van de leerlingen/
ouders vermoed. Onder niet-gericht geluids- 
en beeldmateriaal verstaan we geluids- en 
beeldmateriaal dat een eerder spontane, niet 
geposeerde sfeeropname weergeeft zonder 
daarvoor specifiek één of enkele personen 
eruit te lichten. Het gaat bijvoorbeeld om een 
groepsfoto tijdens een activiteit van de 
school. De betrokken leerlingen/ouders kun-
nen schriftelijk hun toestemming weigeren. 

Voor het maken en publiceren van gericht 
geluids- en beeldmateriaal zal voorafgaande-
lijk de toestemming van de leerling/ouders 
worden gevraagd. Hierbij worden het soort 
geluids- of beeldmateriaal, de verspreidings-
vorm en het doel gespecificeerd. 
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Art. 34 ICT-materiaal ter beschik-
  king gesteld door de school 

De school stelt een laptop/chromebook/
computer (hierna ICT-materiaal) ter beschik-
king van de leerling.  Deze blijft eigendom 
van de school. 

De leerling gaat met het ICT-materiaal zorg-
vuldig (als een goede huisvader) om en is 
verantwoordelijk voor het correcte gebruik 
en beheer ervan. 

De leerling kan aansprakelijk worden gesteld 
voor schade aan de apparatuur ontstaan door 
verwijtbare nalatigheid of onachtzaamheid. 

Bij vervanging van het toestel door diefstal of 
verlies worden de kosten doorgerekend aan 
de leerling wanneer er sprake is van bedrog, 
een zware fout of nalatigheid. 

Het ICT-materiaal is strikt persoonlijk en de 
leerling zal deze niet aan derden ter beschik-
king stellen, verpanden noch op enige andere 
wijze vervreemden. 

Het ICT-materiaal wordt uitsluitend gebruikt 
voor de uitoefening van werkzaamheden en 
het volgen van lessen.  Het is de leerling ver-
boden dit te gebruiken voor activiteiten die in 
strijd zijn met de doelstellingen van de 
school. 

De leerling gebruikt het ICT-materiaal op een 
wettelijke manier met respect voor het au-
teursrecht en de privacy. 

Het is aan de leerling verboden zelf software 
in de apparatuur te brengen. 

Bij beëindiging van het schoolverband wordt 
het ICT-materiaal in goede staat aan de 
school teruggegeven.  Zoniet verbindt de 
leerling zich ertoe de vervangingswaarde er-
van aan de school te betalen. 

Art. 35 

Alleen buiten de schoolgebouwen mogen 
smartphone, eigen tablet, eigen laptop, trac-
kers of enige andere gelijkaardige toestellen 
gebruikt worden.  Als ouders of leerlingen 
elkaar dringend nodig hebben tijdens de 
schooldag, kunnen ze terecht op het secreta-
riaat van de school. 

Art. 36 

Elke leerling draagt zorg voor zijn toestel.  
Het IMEI nummer van het toestel wordt ge-
noteerd in de schoolagenda.  Dit helpt het 
opsporen van een verdwenen toestel. 

Art. 37 

Elke leerling zorgt ervoor dat de privacy-
instellingen van zijn toestel zo afgesteld zijn 
dat ze de privacy van anderen niet kunnen 
schenden. 

Art. 38 

Het is niet toegestaan om beeld- of geluids-
opnamen te maken op het domein van de 
school zonder toestemming van de school.  
Overeenkomstig de privacywetgeving mogen 
er geen beeld- of geluidsopnamen van mede-
leerlingen, personeelsleden of andere perso-
nen gemaakt worden of verspreid zonder hun 
uitdrukkelijke toestemming. 

Art. 39 

Onder sociale media worden websites zoals 
Facebook, Instagram, Twitter enz. verstaan.  
Er worden geen films, geluidsfragmenten, 
foto’s enz. op sociale websites geplaatst die 
betrekking hebben op de school zonder dat 
daar uitdrukkelijk toestemming voor wordt 
gegeven door de school.  Dit geldt voor de 
leerlingen, ouders en grootouders en alle per-
sonen die onder hetzelfde dak wonen als de 
leerling. 

Art. 40 

Bij communicatie via sociale media worden 
de normale fatsoennormen in acht genomen.  
Cyberpesten is verboden. 

Art. 41 

Het downloaden, installeren en verdelen van 
illegale software op school is verboden. 

Art. 42 

Het internet van de school mag alleen ge-
bruikt worden voor schoolse aangelegenhe-
den. 

ICT-materiaal ter beschikking  
gesteld door de school,  
gebruik van smartphone, eigen tablet/laptop,  
trackers of andere gelijkaardige toestellen, 
internet en sociale media 13 
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Art. 43 

Er is een absoluut en permanent verbod op 
het roken van tabak of van soortgelijke pro-
ducten (onder andere de shisha pen, de e-
sigaret of heatsticks,…) 

Dit verbod geldt binnen de volledige instel-
ling, met inbegrip van zowel de gebouwen als 
de speelplaatsen, sportterreinen en andere 
open ruimten.  

Er is eveneens een absoluut en permanent 
verbod op het roken van tabak of van soort-
gelijke producten tijdens extra-
murosactiviteiten. 

 Bij overtreding van deze bepaling: 

 zal de leerling gesanctioneerd worden 
volgens het orde- en tuchtreglement 
opgenomen in dit schoolreglement; 

 zullen ouders en/of bezoekers verzocht 
worden te stoppen met roken of het 
schooldomein te verlaten. 

Absoluut en permanent 
rookverbod 14 
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Het schoolbestuur heeft een beleidscontract 
afgesloten met CLB-Kempen, Vestigings-
plaats Hoogstraten, Gravin Elisabethlaan 2, 
2320 Hoogstraten (03 314 39 70, hoogstra-
ten@clb-kempen.be, contactpersoon voor on-
ze school is Hilde Vinckx. 

Het CLB heeft de opdracht leerlingen te bege-
leiden in hun functioneren op school en in de 
maatschappij. Hiervoor biedt het kwaliteits-
volle leerlingenbegeleiding aan.  

Kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding bevor-
dert de totale ontwikkeling, verhoogt het wel-
bevinden, voorkomt vroegtijdig schoolverla-
ten en creëert meer gelijke onderwijskansen. 
Op die manier draagt het bij tot het functio-
neren van de leerling in de schoolse én maat-
schappelijke context. 

Het CLB  werkt: 

 onafhankelijk en stelt het belang van de 
leerling centraal; 

 kosteloos voor de leerling, de ouders en 
de school; 

 multidisciplinair; 

 binnen de regels van het beroepsge-
heim;  

 met respect voor het pedagogisch pro-
ject van de school. 

Leerlingenbegeleiding 

Het CLB werkt vraaggestuurd vanuit de leer-
lingen, de ouders en de scholen, behalve voor 
de verplichte begeleiding. 

Vraaggestuurde begeleiding 

 Leren en studeren 

 Schoolloopbaanbegeleiding: vragen 
over schoolloopbaan zoals de overgang 
naar het secundair, veranderen van 
school, overstap naar buitengewoon 
onderwijs,... 

 Het psychisch en sociaal functioneren: 
dit kan bijvoorbeeld gaan over gedrags-
problemen, psychische problemen, so-
ciale problemen,…. 

 Preventieve gezondheidszorg : vragen 
over gezonde voeding, seksualiteit,… 

Het CLB zet de individuele leerlingenbegelei-
ding alleen verder als de betrokken bekwame 

leerling daarmee akkoord gaat of de ouders 
van de niet bekwame leerling daarmee ak-
koord gaan 

Verplichte leerlingenbegeleiding 

 De controle op de leerplicht.  

 De signaalfunctie en de consultatieve 
leerlingenbegeleiding door het CLB:  

- als het CLB noden vaststelt bij de 
leerling of een probleem of onregel-
matigheid vaststelt in het beleid op 
leerlingenbegeleiding, dan brengt het 
CLB de school hiervan op de hoogte; 

- het CLB  biedt ondersteuning  aan de 
school bij problemen van individuele    
leerlingen of groepen van leerlingen. 

 De preventieve gezondheidszorg: op 
bepaalde tijdstippen in de  schoolcarri-
ère wordt de kleuter/leerling onder-
zocht via medische consulten. Ook 
wordt het CLB gecontacteerd door de 
school als er sprake is van een besmet-
telijke ziekte. 

Waarvoor kan je bij het CLB te-
recht? 

Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) bi-
den gratis informatie, hulp en begeleiding 
voor leerlingen, ouders en scholen.  Je kunt 
bij het CLB terecht met heel wat vragen. 

Je kunt naar het CLB… 

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

 als je kind moeite heeft met leren; 

 voor studie- en beroepskeuzehulp; 

 als er vragen zijn over je kind zijn/haar 
gezondheid, lichaam…; 

 als je kind vragen heeft rond seks, 
vriendschap en verliefdheid; 

 met vragen rond inentingen. 

Je kind moet naar het CLB … 

 op medisch onderzoek; 

 als het te vaak afwezig is op school 
(leerplicht); 

 voor een overstap naar het buitenge-
woon onderwijs; 

Centrum voor Leerlingenbegeleiding 15 
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 om vroeger of net later aan de lagere 
school te beginnen; 

 wanneer het wil starten in het eerste 
leerjaar B van het secundair onderwijs 
als het getuigschrift basisonderwijs 
werd behaald. 

De maatregelen die het CLB instelt ter pre-
ventie van besmettelijke ziekten zijn ook ver-
plicht. 

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

Voor een CLB-tussenkomst is er een uitdruk-
kelijke toestemming nodig van de ouders als 
je kind jonger is dan 12 jaar. 

De leerlingen ouder dan 12 jaar kunnen dit 
zelf beslissen. 

Openingsuren 

Het centrum is elke werkdag open van 9.00 
tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. Je 
kunt met de onthaalmedewerker van jouw 
school ook telefonisch of via mail een af-
spraak maken voor andere gespreksuren. Je 
vindt hun naam terug via de website: 
www.vrijclb.be/zoek-jouw-clb.  

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

Tot 15 juli en vanaf 16 augustus is er perma-
nentie voorzien. Je belt best voor een af-
spraak, zodat de medewerkers je vlot kunnen 
verder helpen. 

Je kan bij het CLB ook terecht voor een ano-
niem chatgesprek (clbchat.be) op maandag, 
dinsdag, donderdag (17u-21u) en woensdag 
(14u-21u). 

Op onderzoek:  
het medisch consult  

 1ste kleuterklas 3-4 jaar 

 1ste leerjaar  6-7 jaar 

 4de leerjaar  9-10 jaar 

 6de leerjaar   11-12 jaar 

Elke leerling moet verschillende keren op on-
derzoek bij de CLB-arts en verpleegkundige. 
Die onderzoeken zijn verplicht. Tijdens het 
onderzoek mag je kind aan de verpleegkundi-
ge en de dokter altijd vragen stellen. Je kunt 
ook met de dokter een afspraak maken op een 
later tijdstip. De onderzoeken kunnen ook 
door een andere arts uitgevoerd worden maar 
daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. 
Die vraag je best aan je CLB.  

Inentingen 

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

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

Welke inentingen kan je krijgen? 

1ste lagere school (6-7 jaar): polio 
(kinderverlamming), difterie (kroep), tetanus 
(klem), kinkhoest 

5de lagere school (10-11 jaar): mazelen, bof 
(dikoor), Rubella (rodehond) 

CLB-dossier 

Als je kind bij ons voor begeleiding komt, dan 
maken we een dossier. Daarin komt alles wat 
met jouw kind en de begeleiding te maken 
heeft.  

We houden ons uiteraard aan enkele regels: 

 Wij wisselen op contactmomenten en-
kel die gegevens uit die nodig zijn voor 
de begeleiding op school. 

 In het dossier komen enkel gegevens 
die nodig zijn voor de begeleiding.  

 We behandelen de gegevens met de 
nodige discretie en zorgvuldigheid.  

 We houden ons aan het beroepsge-
heim, de privacywetgeving en het 
‘decreet rechtspositie minderjarigen’. 

Het dossier inkijken?  

Vanaf 12 jaar mag je kind dat meestal, maar 
hierop bestaan enkele uitzonderingen. Ou-
ders of voogd mogen het dossier dan enkel 
inkijken met de toestemming van de leerling. 
Als jouw kind jonger dan 12 jaar is, dan mag 

http://www.vrijclb.be/zoek-jouw-clb
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je als ouders of voogd het dossier inkijken. 
Dat geldt niet altijd en ook niet voor het vol-
ledige dossier. Voor gezondheidsgegevens 
bijvoorbeeld beslist de arts.  

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

Gegevens over jezelf mag je laten verbeteren 
en aanvullen.  Je kunt ook vragen om sommi-
ge gegevens niet in het dossier op te nemen. 
Daarvoor moet je wel een ernstige reden heb-
ben. Het mag bovendien niet gaan om gege-
vens die we verplicht verwerken, zoals de re-
sultaten van de medische onderzoeken.  

Naar een andere school 

Als je kind naar een andere school gaat, dan 
gaat het dossier naar het CLB waar die school 
mee samenwerkt. Je kunt je daartegen ver-
zetten maar sommige gegevens geven ze ver-
plicht door. Dit kan je niet weigeren: identifi-
catiegegevens, gegevens over leerplicht, inen-
tingen, medisch onderzoek en de opvolging 
hiervan.  Een gemotiveerd verslag of een ver-
slag dat toegang geeft tot het buitengewoon 
onderwijs, moet ook worden overgedragen – 
als er zo’n verslag bestaat. 

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

En later? 

Het CLB houdt het dossier van je kind min-
stens 10 jaar bij op het CLB, te tellen vanaf 
het laatste medisch consult. Daarna wordt 
het vernietigd. 

Een klacht? 

Heb je een klacht, dan luistert het CLB daar 
graag naar. Elk CLB heeft een vaste werkwij-
ze om klachten te behandelen. Dat garan-
deert dat elke klacht de nodige aandacht 
krijgt en met zorg behandeld wordt. De pro-
cedure kan je vragen aan je CLB-medewerker 
of de directeur van je CLB.  



43 

Visie op leerlingenbegeleiding 

Qworzó voert een geïntegreerd beleid leerlin-
genbegeleiding. Dat inspireert ons om ons 
handelen en de initiatieven die we opzetten 
te toetsen en te bekijken vanuit een zorgbre-
de én gelijke onderwijskansen bril omdat we 
geloven dat dat de kwaliteit van ons onder-
wijs verhoogt. De domeinen leren en stude-
ren, onderwijsloopbaan, preventieve gezond-
heidszorg en psychisch en sociaal functione-
ren krijgen hierbij een gerichte aanpak. 

Zorgbeleid  

Het zorgbeleid steunt op volgende drie pij-
lers: 

 Er moet voortdurend afstemming zijn 
tussen het pedagogisch-didactisch aan-
bod en de behoeften van leerlingen.  

 Bij het uitwerken van een schooleigen 
visie besteden we expliciet aandacht 
aan een ruime definitie van zorg voor 
álle leerlingen.  

 We gaan niet enkel uit van zorg voor 
leerlingen met leerstoornissen of -
problemen; het gaat over het werken 
aan een algemeen klimaat van zorg-
zaamheid voor álle leerlingen zodat zij 
zich goed voelen in onze school en in 
de klas.  

Voor kinderen met ontwikkelings- en 
leerachterstanden 

Bij ons op school zijn er in elke leerlingen-
groep kinderen die, vanwege ontwikkelings- 
en leerachterstanden, bijzondere aandacht 
nodig hebben (cognitief, motorisch, sociaal, 
emotioneel,…). 

In dit kader is het van belang om problemen 
bij kinderen te voorkomen, ze tijdig op te 
sporen en aan te pakken. Daarom volgende 
regel: preventie is cruciaal, remediëring 
werkt aanvullend. 

Als remediëring niet volstaat wordt er in sa-
menspraak met ouders en CLB gezocht naar 
andere maatregelen op maat van het kind. 
Voor sommige kinderen voorzien we aparte 
trajecten en eventueel een ondersteuner van 
het ondersteuningsnetwerk. 

Voor kinderen met ontwikkelings- en 
leervoorsprong 

Bij ons op school zijn er kinderen die, vanwe-
ge ontwikkeling- en leervoorsprong bijzonde-
re aandacht nodig hebben (cognitief, sociaal 
en emotioneel). Differentiëren betekent ook 
kinderen met een grote leerhonger de kans te 
geven zich te verdiepen in de leerstof. We 
bieden daarom verrijkingsleerstof voor wis-
kunde en taal aan sterke leerlingen en dit 
door een gevarieerd aanbod aan opdrachten. 
Leerstof die niet vooruitloopt maar die in de 
breedte werkt. Deze verrijkingsleerstof ver-
vangt basisleerstof en moet door deze kin-
deren gemaakt worden. Het is dus geen extra 
werk maar ander werk. Hierdoor moeten de-
ze leerlingen zich ook inspannen om leerstof 
te verwerken. Ze leren falen, krijgen een be-
tere studiehouding en benutten hun moge-
lijkheden om creatieve oplossingen te beden-
ken voor problemen. Een aantal van deze 
kinderen krijgen dus een ander gedifferenti-
eerd aanbod op onze school. 

Gelijke onderwijskansenbeleid 

Kansen van leerlingen op een succesvolle 
schoolloopbaan hangen sterk samen met het 
sociaal milieu waarin ze leven. Verklaringen 
daarvoor zijn onder meer de materiële situa-
tie, de ongelijke toegang tot cultuurgoederen, 
de afstand tussen de thuiscultuur en de 
schoolcultuur, de kloof tussen de thuistaal en 
de taal van de klas en de verschillen in onder-
wijsondersteuning die de ouders bieden.  

We trachten op school zicht te krijgen op die 
kinderen die omwille van hun afkomst extra 
aandacht op school nodig hebben.  

Afhankelijk van die kindkenmerken zetten 
we extra in op:  

 preventie- en remediëring van ontwik-
kelingsachterstanden; 

 ouderparticipatie; 

 taalvaardigheid; 

 doorstroming en oriëntering;  

 of intercultureel onderwijs. 

 

 

 

Leerlingenbegeleiding 16 
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Leerlingenbegeleiding op maat 
binnen verschillende domeinen 

Het beleid rond leren en studeren  

Dat wil het leren van de leerling optimalise-
ren en het leerproces bevorderen door leer- 
en studeervaardigheden te ondersteunen en 
te ontwikkelen.  

We volgen hierbij het ontwikkelingsplan le-
ren leren van OVSG en rapporteren hierover 
na gerichte observaties. Daarnaast zijn er 
heel wat afspraken rond de aanpak.  

Bijvoorbeeld: praten met de kinderen over 
het leren, werken aan de werkhouding met 
een stappenplan (de beertjes), moetjes en 
magjes, werken aan zelfredzaamheid,… 

Ook over het huiswerk maakten we afspraken 
(zie elders in dit schoolreglement).   

Het beleid rond de onderwijsloopbaan 

wil de leerling ondersteunen om voldoende 
zelfkennis te ontwikkelen, om inzicht te ver-
werven in de structuur van en de mogelijkhe-
den binnen onderwijs, opleiding en arbeids-
markt en om adequate keuzes te leren maken 
op school en daarbuiten.  

Daarom werken we rond talenten. Kinderen 
leren ontdekken waar hun passie zit, wat ze 
graag doen en waar ze voor willen gaan. Ze 
reflecteren ook over waar ze goed in zijn, wat 
vanzelf gaat en wat niet.  

Tijdens de mama- en papaweken staan de 
beroepen centraal. In heel veel klassen kun-
nen de kinderen ontdekken wat ze leuke be-
roepen vinden. 

De kinderen krijgen de kans om inzicht te 
verwerven in de mogelijkheden binnen on-
derwijs door allerlei activiteiten bij de over-
gang van de kleuterschool naar de lagere 
school. Ook de overstap naar het secundair 
onderwijs wordt grondig voorbereid.  

Het beleid rond preventieve gezond-
heidszorg 

wil de gezondheid, groei en ontwikkeling van 
leerlingen bevorderen en beschermen, het 
groei- en ontwikkelingsproces opvolgen en 
tijdig risicofactoren, signalen, symptomen 
van gezondheids- en ontwikkelproblemen 
detecteren. We doen een tal van activiteiten 

in het kader van preventieve gezondheids-
zorg: Bijvoorbeeld: de fruitdag, workshops 
rond gezonde tussendoortjes, het bewegings-
beleid tijdens de lessen, het handen wassen, 
een luizenbeleid,.... 

De school werkt actief mee aan 

1°  de organisatie van de systematische con-
tactmomenten door het centrum voor 
leerlingenbegeleiding. De regering be-
paalt de frequentie en de inhoud van de 
systematische contacten; 

2°  de organisatie van de vaccinaties door 
het centrum voor leerlingenbegeleiding 
om het ontstaan en de verspreiding van 
sommige besmettelijke ziekten tegen te 
gaan. De regering legt het vaccinatie-
schema vast; 

3°  de uitvoering van de profylactische 
maatregelen die het centrum voor leer-
lingenbegeleiding neemt om de versprei-
ding van besmettelijke ziekten tegen te 
gaan.  

De huisarts, de ouders of de directeur hebben 
de plicht om de CLB-arts te verwittigen bij 
besmettelijke infectieziekten. 

Het CLB treft de nodige profylactische maat-
regelen. 

De maatregelen zijn bindend voor leerlingen, 
ouders en personeel. 

Ter info: 

Bij volgende infectieziekten neemt de school-
directeur contact met het CLB: 

 Bof (dikoor) 

 Buikgriep/voedselinfecties (vanaf 2 of 
meer gevallen (binnen een week) in een 
(klas)groep)  

 Buiktyfus 

 COVID-19 (coronavirus) 

 Hepatitis A  

 Hepatitis B  

 Hersenvliesontsteking (meningitis)  

 Infectie met EHEC (Escherichia coli, 
verwekker van een zeer ernstige vorm 
van buikgriep)  

 Infectie met Shigella (verwekker van een 
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zeer ernstige vorm van buikgriep) 

 Kinderverlamming (polio) 

 Kinkhoest (pertussis)  

 Krentenbaard (impetigo) 

 Kroep (difterie)  

 Mazelen  

 Rode hond (rubella) 

 Roodvonk (scarlatina) 

 Schimmelinfecties  

 Schurft (scabiës) 

 Tuberculose 

 Windpokken (varicella, waterpokken)  

Bij vragen of bezorgdheden in verband met 
infectieziekten die niet in bovenstaande lijst 
vermeld worden, mag ook steeds contact 
worden genomen met het CLB. 

Het beleid rond psychisch en sociaal 
functioneren 

wil het welbevinden van de leerling bewaken, 
beschermen en bevorderen waardoor de leer-
ling op een spontane en vitale manier tot le-
ren kan komen en zich kan ontwikkelen tot 
een veerkrachtige volwassene. Hiervoor volgt 
de school de leerlijnen van OVSG rond socia-
le vaardigheden. Alle klassen bevragen de 
kinderen op regelmatige basis naar hun wel-
bevinden en koppelen de nodige acties aan 
de resultaten. Kinderen moeten zich goed 
voelen op school. De leerkrachten hebben 
dan ook heel wat activiteiten die het welbe-
vinden trachten te verhogen. Bijvoorbeeld: 
complimenten geven, van proberen kan je 
leren, fouten maken mag, vriendje van de 
dag, een speelplaatskaart,.. 

De school heeft ook een beleid rond pesten 
en conflicten. Zo werken we bijvoorbeeld met 
de methode No Blame (zie elders in het 
schoolreglement) bij pestproblemen en met 
het vlaggensysteem bij grensoverschrijdend 
gedrag. 

Aanpak 

Leerlingvolgsysteem 

Vanuit observaties, testresultaten en ge-
sprekken met kinderen kan er in samen-
spraak met de zorgcoördinator op een plan-
matige wijze hulp geboden worden aan leer-
lingen met specifieke noden. Alle gegevens 
worden geregistreerd in een online leerling-
volgsysteem. Op deze manier houden leer-
krachten en zorgcoördinator het overzicht en 
zijn de gegevens transparant voor alle partij-
en. Vanuit de gegevens komen we tot een 
handelingsgerichte aanpak. 

Handelingsgericht werken 

We bieden zorg volgens de pijlers van het 
handelingsgericht werken. De behoeften van 
het kind staan centraal. Ouders zijn belang-
rijke actieve gesprekspartners die mee op 
zoek gaan naar oplossingen. Bij handelings-
gericht werken is het belangrijk om doelge-
richt aan de slag te gaan op een transparante 
en systematische manier. 

Gericht differentiëren in het curricu-
lum 

In elke school zijn er kinderen die extra aan-
dacht vragen, om welke reden dan ook. Op 
schoolniveau moeten we gaan differentiëren. 
Dit wil zeggen dat we het aanbod moeten 
aanpassen aan de noden en mogelijkheden 
van de kinderen (en niet omgekeerd). 
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Wie werkt er mee aan onze 
school? 

Schoolbestuur 

Wij zijn een gemengde gemeentelijke basis-
school die hoort bij het officieel gesubsidi-
eerd onderwijs. Het schoolbestuur (of de in-
richtende macht) is het gemeentebestuur van 
Merksplas (p/a Markt 1, 2330 Merksplas). 
Dat bestaat uit de gemeenteraadsleden, 
waarvan het schepencollege o.l.v. de burge-
meester het dagelijks bestuur waarneemt. 
Voor vragen over het onderwijs in de ge-
meente kun je altijd terecht bij de schepen 
van onderwijs Monique Quirynen. 

Ouderraad 

De ouderraad bestaat uit een groep ouders 
die op vrijwillige basis mee willen praten, 
denken, plannen en meewerken met de di-
rectie en het schoolteam aan het opvoedings- 
en onderwijsgebeuren op onze school. 

Elke zes weken komt de ouderraad bij elkaar. 
Tijdens die vergaderingen worden onderwer-
pen besproken die verband houden met de 
school, de kinderen en de ouders. Onderwer-
pen die aangebracht worden door leden van 
de ouderraad en door de school, maar ook 
door ouders! De bijeenkomsten van de ou-
derraad zijn er ook om diverse activiteiten 
voor te bereiden, al dan niet in samenwer-
king met de school of andere partijen. De ou-
derraad helpt uiteraard ook een handje bij 
activiteiten van de school zelf. Met de op-
brengst van die activiteiten springt de ouder-
raad de school waar nodig financieel bij. Ook 
diverse schoolprojecten krijgen de steun van 
de ouderraad. 

De samenstelling en contactgegevens vind je 
terug op www.qworzo.be. 

Je kan de ouderraad contacteren via  
ouderwerkingqworzo@gmail.com 

De ouderraad is aangesloten bij KOOGO 
(Koepel voor Ouderverenigingen van het 
Officieel Gesubsidieerd Onderwijs).  

Huis Madou,  
Bisschopslaan 1-8,  
1000 Brussel.  
0473 72 54 19 

Klassenraad 

De klassenraad: team van personeelsleden 
dat onder leiding van de directeur samen de 
verantwoordelijkheid draagt of zal dragen 
voor de begeleiding van en het onderwijs aan 
een bepaalde leerlingengroep of individuele 
leerling. 

Schoolraad 

De schoolraad bestaat uit drie geledingen: 
het personeel, de ouders en de lokale ge-
meenschap. Per geleding zit er een gelijk  
aantal vertegenwoordigers in. De schoolraad 
wordt om de vier jaar verkozen en vergadert 
minimaal driemaal per jaar. Wie er in zetelt, 
heeft verschillende bevoegdheden zoals het 
recht op informatie, het recht op overleg en 
advies voor allerlei schoolgebonden zaken, ... 
De voorzitter bepaalt de agendapunten. 

Leerlingenraad 

Wij willen leerlingen actief betrekken bij het 
schoolgebeuren. 

Leerlingen leren meedenken, meepraten, 
problemen aankaarten, discussiëren, luiste-
ren naar hun mening, voorstellen doen, acti-
viteiten organiseren, laten ondervinden wat 
realistisch en haalbaar is. 

Problemen, vragen en voorstellen van de an-
dere leerlingen verzamelen, naar voor bren-
gen en samen naar oplossingen en antwoor-
den zoeken. 

In de leerlingenraad zitten leerlingen vanaf 

INFOBROCHURE 
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het vierde leerjaar. Aan het begin van het 
schooljaar wordt de leerlingenraad opgericht 
door verkiezingen. 

Scholengemeenschap ‘De Schakel’ 

Onze school behoort tot de scholengemeen-
schap ‘De Schakel’. We maakten een overeen-
komst met de gemeentescholen van Turn-
hout, Vosselaar en Rijkevorsel voor een peri-
ode van 6 jaar. 

Pedagogische begeleiding 

Het schoolbestuur en het personeel laten zich 
begeleiden door het Onderwijssecretariaat 
van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse 
Gemeenschap (OVSG vzw). 

Onderwijsaanbod - leerplannen 

Onze school gebruikt de OVSG-leerplannen 
om het pedagogisch project concreet te ma-
ken. 

Het onderwijsaanbod in het gewoon kleuter-
onderwijs omvat ten minste de volgende leer-
gebieden:  

 lichamelijke opvoeding; 

 muzische vorming; 

 Nederlands; 

 wetenschap en techniek; 

 mens en maatschappij; 

 wiskundige initiatie. 

Het onderwijsaanbod in het gewoon lager 
onderwijs omvat ten minste, en waar moge-
lijk in samenhang de volgende leergebieden:  

 lichamelijke opvoeding; 

 muzische vorming; 

 Nederlands; 

 wiskunde; 

 wetenschap en techniek; 

 mens en maatschappij; 

 Frans; 

 leren leren; 

 sociale vaardigheden; 

 informatie- en communicatietechnolo-
gie; 

 ten minste 2 lestijden onderwijs in de 
erkende godsdiensten of niet-
confessionele zedenleer. 
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Op tijd komen 

Het is niet prettig als kinderen te laat komen. 
Het klasgebeuren is dan volop bezig en het is 
dan moeilijk om nog aan te sluiten bij de les. 
Wij vragen je dan ook uitdrukkelijk ervoor te 
zorgen dat de kinderen op tijd in de school 
zijn. Ook voor de kleuters vragen wij je de 
begin- en einduren te respecteren. Kleuters 
vinden het niet leuk in het klasje te komen 
als de activiteiten al zijn begonnen. In uitzon-
derlijke gevallen kan een leerling die daar-
voor een gewettigde reden heeft, de school 
vóór de einduren verlaten. Dat kan enkel met 
de toestemming van de directeur. 

Kinderen brengen 

Kleuters 

Vanaf kwart na acht kan je je kleuter tot aan 
de zwarte poort van de kleuterschool bren-
gen. Dat is de ingang Markt/
Bevrijdingsstraat. De kleuterleidsters met 
toezicht vangen de kinderen daar op en bren-
gen hen naar de speelplaats. Dat toezicht is 
gratis. De kleuters houden dan even hun boe-
kentasje bij zich tot het tijd is om binnen te 
gaan. De eerste drie dagen brengen de kleu-
terleidsters met toezicht de nieuwe kleuters 
naar de klas bij de juf.  

Kinderen van de lagere school 

Vanaf kwart na acht gaan de schoolpoorten 

van de lagere school open. De kinderen kun-
nen dan onmiddellijk naar de speelplaats. De 
leerkrachten met toezicht vangen de kin-
deren op de speelplaats op. Dit toezicht is 
gratis.   

Ze komen de school binnen langs het fietspad 
Spelewei of langs de Gezellestraat. Broertjes 
en zusjes van kleuters en kinderen die toe-
stemming krijgen van de directeur, mogen 
ook de ingang Markt/Bevrijdingsstraat ge-
bruiken.  

Kinderen afhalen 

Kleuters 

Je wacht aan de zwarte poort tot het belsig-
naal gaat. 

Om de drukte in de gangen tijdens het afha-
len van de kleuter te vermijden gebruiken we 
de 3 in-en uitgangen van het kleutergebouw.  

De inkom aan de Bevrijdingsstraat (deur 1) 
geeft toegang tot de 4 klassen, K1A en K1B 
(beneden), K2A en K2B (boven). 

De inkom aan de speelplaats van de kleuter-
school (deur 2) geeft toegang tot 2 klassen op 
de bovenverdieping, K3A en K3B. 

De inkom aan de ronde raam op de speel-
plaats van de lagere school (deur 3) geeft toe-
gang tot de 3 klassen op de benedenverdie-
ping K1C en de instapklas(sen). 

Als ouder ben je bekommerd om je kind, dat spreekt. En we hebben graag dat je je kind on-
dersteunt waar het maar kan. Ook bij het naleven van afspraken op school. Ouders kunnen 
hier een voorbeeldfunctie opnemen. 

Onze schooluren 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

08.30 uur * 08.30 uur * 08.30 uur * 08.30 uur * 08.30 uur * 

12.05 uur 12.05 uur 12.05 uur 12.05 uur 12.05 uur 

middagpauze middagpauze  middagpauze middagpauze 

13.30 uur * 13.30 uur *  13.30 uur * 13.30 uur * 

15.40 uur 15.40 uur  15.40 uur 15.00 uur 

*  ‘s Morgens en na de middag gaat de bel telkens 5 minuten op voorhand zodat de lessen om 8.30 uur en om 

13.30 uur kunnen starten. We verwachten dus de kinderen op school om 8.25 uur en om 13.25 uur. 

Organisatorische afspraken 2 
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Het gebouw verlaten doe je langs die zelfde 
deur. Heb je meerdere kleuters dan haal je 
eerst je kleuter op de bovenverdieping. 

Je kinderen van de lagere school gaan de 
kleuters niet mee ophalen. Zij wachten onder 
begeleiding aan de gele fietsenstalling.  

Na schooltijd is er enkel toezicht voor de kin-
deren die niet tijdig afgehaald worden door 
omstandigheden. We proberen de ouders 
dan te contacteren en brengen hen vanaf 
15.55 uur naar de buitenschoolse opvang De 
Spetter. Op woensdag is dat om 12.20 uur op 
vrijdag om 15.15 uur. 

Kinderen van de lagere school 

De kinderen verzamelen na het belsignaal in 
de rijen op de speelplaats. Ofwel stap je in de 
rij van de voetgangers, ofwel in de rij van de 
fietsers. Niemand mag zonder begeleiding de 
poort uit. 

Het ophalen van de leerlingen van het eerste 
leerjaar gebeurt de eerste 5 schooldagen van 
september in de klas. Ouders komen binnen 
langs de eetzaal en verlaten de school ook via 
deze deur. Oudere broers of zusjes wachten 
in de Qworzó-bushalte. 

Alle leerlingen verlaten via Spelewei in rijen 
de school tot aan de oversteekplaatsen. De 
begeleidende leerkrachten en eventuele orde-
diensten helpen daar bij het oversteken. 

 Aan de Gezellestraat worden de leer-
lingen door de leerkracht overgezet. De-
ze uitgang wordt gebruikt met de ouders 
of op verantwoordelijkheid van de ou-
ders. De leerlingen worden niet tot aan 
de gemachtigde opzichter gebracht. 

 De leerlingen die de school verlaten via 
Spelewei/Schuttershofstraat worden 
met een begeleide rij naar de gemachtig-
de opzichter aan de uitgang van Spele-
wei gebracht. 

 Ouders die hun kinderen ophalen wach-
ten op het basketbalveld van Spelewei. 

 Broertjes/zusjes van kleuters die de 
school verlaten via de kleuterschool 
wachten op hun ouders aan de gele fiet-
senrekken. 

 Kinderen die naar de buitenschoolse 
kinderopvang gaan, wandelen met de 
begeleiders van de kinderopvang mee.  

 De leerlingen mogen zeker niet uit eigen 
beweging de school verlaten. Niemand 
van de kinderen mag zonder begeleiding 
de straat oversteken aan Spelewei.  

 Als de kinderen hun ouders niet vinden 
op het basketbalveld, wachten ze in het 
Qwachthuisje. De leerkracht die toezicht 
houdt brengt deze leerlingen terug mee 
naar de speelplaats. We proberen de ou-
ders te contacteren en brengen hen van-
af 15.55 uur naar de buitenschoolse op-
vang De Spetter. Op woensdag is dat om 
12.20uur. Op vrijdag om 15.15 uur 

Rijen krijgen voorrang 

Wacht even voor je wegrijdt. Houd je kin-
deren bij de hand zodat ze niet tussen een rij 
lopen waarmee ze niet moeten meegaan. 

Geen voor-en naschoolse opvang 
op school, wel in “De Spetter” 

De voor- en naschoolse opvang wordt volle-
dig georganiseerd in kinderclub De Spetter. 
Iedereen die daarvan gebruik maakt schrijft 
zijn kind(eren) in via i-school. Heb je nog 
geen gebruik gemaakt van de opvang? Neem 
dan contact met de kinderclub om de in-
schrijving in orde te brengen.  

Kinderclub De Spetter, Pastorijstraat 7, 2330 
Merksplas. 

kinderclub@merksplas.be  of 014 6394 60 

Verzekering 

Je kind is verzekerd een half uur vóór en een 
half uur na de schoolactiviteiten (ook op-
vang, naschoolse sportactiviteiten,…) op de 
rechtstreekse weg die de leerlingen moeten 
volgen van huis naar school en omgekeerd. 

Middag 

De kinderen kunnen ‘s middags de van thuis 
meegebrachte boterhammen in de school op-
eten. Ze blijven de hele middag onder toe-
zicht.  

De school biedt drank aan aan zeer democra-
tische prijzen ( zie schoolreglement). De kin-
deren van de lagere school kunnen  thee, 
melk, water van de kraan of soep verkrijgen. 
Ze kiezen hun drankje voor een periode van 
ongeveer zeven weken. Dan kunnen ze even-
tueel op een ander drankje overschakelen. De 
ouders kiezen voor de kleuters die op school 
blijven eten tussen melk of water van de 
kraan.  

mailto:kinderclub@merksplas.be
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We hebben graag dat je je kind fruit mee-
geeft. Toch willen we om praktische redenen 
vragen hen geen sinaasappels mee te geven. 

Wie zit bij wie in de klas? 

Het schoolbestuur bepaalt de criteria voor de 
indeling van de groepen. Dat gebeurt zoveel 
mogelijk op basis van pedagogische adviezen 
van leerkrachten, leeftijd, geslacht, organisa-
torische elementen, sociogrammen ... Over 
de concrete klaslijsten beslist de directeur. 

Kleuters 

Meestal zitten kleuters van dezelfde leeftijd 
bij elkaar. Toch kan het om organisatorische 
redenen gebeuren dat kinderen van verschil-
lende leeftijden bij elkaar zitten. 

Kinderen van de lagere school 

Het kind behoort tot een groep als het meer 
dan de helft van de activiteiten volgt in die 
groep. Voor bepaalde activiteiten kunnen de 
kinderen in één of meer andere groepen wor-
den ingedeeld. 

Flexibele groepen 

We werken met flexibele groepen in de lagere 
school. Leerjaren worden op sommige mo-
menten onderverdeeld in kleinere groepen. 
We zetten dan een extra leerkracht in. 

Je kind kan een les niet volgen? 

Normaal nemen alle leerlingen deel aan de 
activiteiten die de school organiseert. Als je 
kind tijdelijk een bepaalde activiteit (bv. li-
chamelijke opvoeding, zwemmen) niet kan 
volgen, is een attest van de ouders of van de 
arts nodig. Voor leerlingen die tijdelijk be-
paalde lessen of onderdelen ervan (bv. licha-
melijke opvoeding) niet kunnen volgen, zorgt 
de leerkracht voor een pedagogisch verant-
woorde opvang van je kind. 

Verjaardagen 

Kleuters 

Op zijn verjaardag wordt de kleuter extra in 
de belangstelling gezet. Jarige kleuters bren-
gen geen traktatie mee naar de klas. Jarige 
kleuters mogen bij juf Bea een kaartje halen. 

Kinderen van de lagere school 

In onze school is het de gewoonte geen trak-
taties mee te brengen. Wel voorzien we een 
aandachtsmoment voor de jarige in de klas. 
Kinderen mogen op hun verjaardag een 
kaartje bij juf Bea komen halen. 

Schooltoeslag 

Kinderen vanaf 3 jaar die Nederlandstalig 
kleuter of lager onderwijs volgen in Vlaande-
ren kunnen als extra rekenen op een jaarlijk-
se schooltoeslag als het inkomen van de ou-
ders (of de ouder en eventuele partner waar 
het kind is gedomicilieerd na een echtschei-
ding) voldoet aan de inkomensvoorwaarde. 

De schooltoeslag vervangt de huidi-
ge schooltoelage vanaf het schooljaar 2019-
2020. Vanaf dan zult u de schooltoeslag ont-
vangen van uw uitbetaler van het Groeipak-
ket. 

Ouders die met hun kinderen in Vlaanderen 
wonen, zullen vanaf september 2019 
(schooljaar 2019-2020) hun schooltoeslag 
niet meer moeten aanvragen. Voor een kind 
dat al gekend is binnen het Groeipakket 
wordt het recht op een schooltoeslag automa-
tisch onderzocht en toegekend. 

De schooltoeslag wordt één maal per 
jaar toegekend, aan het begin van het school-
jaar (september of oktober).  

Leeftijd Bedrag 

3-5 jaar minimum bedrag 106,72 euro/jaar 

6 - 12 jaar minimum bedrag 124,54 euro/jaar  

Meer informatie: www.groeipakket.be 

Schoolzwemmen 

Alle leerlingen van de lagere school krijgen 
vanaf het begin van het schooljaar aangepas-
te zwemlessen in het zwembad van het Sport-
hotel Bruurs in Baarle-Nassau, telkens op 
donderdagnamiddag. Het zwemonderricht 
gebeurt door bekwame instructeurs, bijge-
staan door de turnleraar. Het toezicht ge-
beurt door de leerkracht. 

Het schoolbestuur betaalt het zwemonder-
richt en het vervoer naar het zwembad. 

Verloren voorwerpen 

De school is niet aansprakelijk voor diefstal 
of het verlies van persoonlijk materiaal van 
de kinderen (kledij, fiets, juwelen, gsm, …). 
Probeer zoveel mogelijk zaken te voorzien 
van een naam. Dat maakt het makkelijker om 
de verloren voorwerpen terug te bezorgen 
aan de eigenaar. In de polyvalente hal van de 
lagere school worden de verloren voorwerpen 
verzameld. 

https://www.vlaanderen.be/schooltoelage-voor-het-basisonderwijs-en-het-secundair-onderwijs
https://www.groeipakket.be/
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Wekelijkse nieuwsbrief                                     
op het ouderplatform 
Op een week tijd hebben we heel wat nieuws 
voor jou of je kind. We bezorgen je dit op e ́én 
vaste postdag. Je krijgt dan van ons een 
schoolnieuwsbrief digitaal waarin je kan lezen 
welke brieven, inschrijvingsstrookjes of be-
langrijke weetjes je in de boekentas van doch-
ter- of zoonlief hoort te vinden. Donderdag is 
de postdag, zodat je vrijdag eventueel al een 
aantal dingen kan terugbezorgen. Je vindt de 
nieuwsbrief ook op de website van de school. 
Belangrijke berichten posten we tussendoor 
om kort op de bal te kunnen spelen. 

Website, Facebookpagina en  
Instagram 

We hebben een schoolsite. Je vindt hem op 
het internet bij www.qworzo.be. We maken 
het hele jaar door foto’s van verschillende 
schoolactiviteiten en evenementen. Je vindt er 
de kalender en de nieuwtjes terug. Ook de 
facebookpagina Qworzó Merksplas en Insta-
gram Qworzó Merksplas geven je een beeld 
over wat er op school gebeurt.  

Oudercontacten 

In de loop van september zijn er informatie-
avonden voor de ouders van kleuters en van 
de kinderen van de lagere school. Na een alge-
meen gedeelte in de refter, wordt in elke klas 
de klaswerking toegelicht. 

In de loop van het schooljaar zijn er ook indi-
viduele contacten mogelijk tussen ouders en 
de leerkracht, CLB, hulpleerkracht, zorgcoör-
dinator, turnleerkracht, leerkracht levensbe-
schouwing of de directie. 

Voor kleuters 

In de kleuterschool plannen we individuele 
oudercontacten in oktober en in mei. 

Voor de lagere school 

In de lagere school zijn er individuele ouder-
contacten voorzien na de herfstvakantie en 
voor de paasvakantie. 

Problemen tussen leerkrachten    
en ouders 

Als je vindt dat het niet vlot tussen je kind en 
de leerkracht, neem je best met hem of haar zo 
vlug mogelijk contact op. Zo kan je proberen 
om samen een oplossing te zoeken. Als de 
leerkracht een probleem heeft met ouders, 
neemt die zelf eerst contact op met de ouders 
om tot een vergelijk te komen. 

Als dat geen resultaat oplevert, kan je een af-
spraak maken met de directeur zodat die kan 
trachten een overeenkomst tussen ouders en 
leerkracht tot stand te brengen. Als dat ook 
mislukt, kunnen de ouders of de leraar zich 
wenden tot het schoolbestuur via de schepen 
van onderwijs. 

Communicatie 3 
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Capaciteit 

Het schoolbestuur heeft het maximum aantal 
leerlingen dat kan opgevangen worden, als 
volgt bepaald : 

 De capaciteit van de school : 625 kin-
deren 

 De capaciteit voor het niveau kleuteron-
derwijs: 250 kinderen 

 De capaciteit voor het niveau lager on-
derwijs : 375 kinderen 

 De capaciteit voor anderstalige nieuwko-
mers: 8 kinderen 

Voorrang  

Voorrangsgroepen:  

1°  Zussen en broers (zelfde leefeenheid ) 
van een reeds ingeschreven leerling. 

2°  Elke leerling wiens ouder(s) op het mo-
ment van inschrijving personeelslid is op 
school.  

Voorrangsperiodes 

Leerlingen uit voorrangsgroepen en leer-
lingen uit niet voorrangsgroepen kunnen in-
geschreven worden vanaf de 1ste schooldag 
van september van het voorgaande school-
jaar. Dit kan enkel op voorwaarde dat geen 
enkele leerling geweigerd wordt omwille van 
de overschrijding van de bepaalde capaciteit 

Documenten die nodig zijn bij de 
inschrijving 

De inschrijving gebeurt aan de hand van de 
ISI+-kaart een document met het rijksregis-
ternummer 

Als het kind geen ISI+-kaart heeft, volstaat 
ook één van volgende documenten: een uit-
treksel uit de geboorteakte; het trouwboekje 
van de ouders; de identiteitskaart van het 
kind; het bewijs van inschrijving in het 
vreemdelingenregister; de reispas voor 
vreemdelingen. 

Weigering 

Het schoolbestuur weigert de inschrijving in 
volgende gevallen: 

 als de leerling niet voldoet / zal voldoen 
aan de toelatingsvoorwaarden op de dag 
dat hij op school instapt; 

 als de ouders van de leerlingen niet in-
stemmen met het schoolreglement en/of 
pedagogisch project van de school; 

 als een inschrijving tot doel heeft dat de 
betrokken leerling in dat schooljaar af-
wisselend naar verschillende scholen zal 
gaan. 

Het schoolbestuur kan de inschrijving van 
een leerling weigeren: 

 als een leerling het lopende, het vorige 
of het daaraan voorafgaande schooljaar 
omwille van een tuchtprocedure defini-
tief werd uitgesloten, kan het schoolbe-
stuur de inschrijving van een leerling 
weigeren; 

 als de capaciteit voor anderstalige 
nieuwkomers is bereikt. 

Inschrijving onder ontbindende 
voorwaarde 

Een leerling met een verslag dat toegang 
geeft tot het buitengewoon onderwijs kan 
ingeschreven worden onder de ontbindende 
voorwaarde van redelijkheid van aanpassin-
gen.  

Procedure bij weigeren 

Bij een geweigerde inschrijving worden ou-
ders schriftelijk op de hoogte gebracht door 
de directeur. Deze brief wordt binnen de vier 
kalenderdagen aangetekend aan de ouders 
bezorgd en deelt mee dat:  

 de ouders aan de directeur uitleg kun-
nen vragen over de aangetekende brief; 

 de ouders, binnen de 30 kalenderdagen, 
een schriftelijke klacht bij de Commissie 
Leerlingenrechten (H. Consciencege-
bouw 4M04, Koning Albert II-laan, 
1000 Brussel) kunnen indienen.  

Schoolverandering 

De verantwoordelijkheid voor het veranderen 
van school in de loop van een schooljaar ligt 
bij de ouders. 

Bij verandering van school door een leerling 
draagt de oude school de relevante leerlin-
gengegevens over aan de nieuwe school on-
der de volgende gezamenlijke voorwaarden: 

 de gegevens hebben enkel betrekking op 
de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan; 

Inschrijven en  
schoolverandering 4 
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 de overdracht gebeurt enkel in het be-
lang van de persoon op wie de onder-
wijsloopbaan betrekking heeft; 

 tenzij de regelgeving de overdracht ver-
plicht stelt, gebeurt de overdracht niet 
indien de ouders er zich expliciet tegen 
verzetten, na, op hun verzoek, de gege-
vens te hebben ingezien. 

Gegevens die betrekking hebben op schen-
ding van leefregels door de leerling mogen 
nooit aan de nieuwe school doorgegeven wor-
den. 

Schoolverandering van het gewoon naar het 
buitengewoon basisonderwijs kan onmiddel-
lijk zodra de ouders over een inschrijvings-
verslag beschikken. 

In principe zijn de beide ouders van een min-
derjarige gezamenlijk verantwoordelijk voor 
de opvoeding van hun kind (co-ouders). Zij 
hoeven daarvoor niet gehuwd te zijn of sa-
men te wonen. Zij nemen eensgezind de be-
slissingen over het onderwijs van hun kind. 

Concrete afspraken 

De school respecteert de rechten van beide 
ouders bij alle beslissingen in verband met de 
opvoeding van de leerlingen zoals: 

 bij de inschrijving van de leerlingen; 

 bij de keuze van een levensbeschouwe-

lijk vak of de vrijstelling daarvan; 

 bij orde- en tuchtmaatregelen; 

 bij keuzes i.v.m. de schoolloopbaan van 
het kind (bv. zittenblijven of niet); 

 bij de schoolverrichtingen in het alge-
meen (bv. bij informatie via nieuwsbrief, 
bij uitnodiging oudercontacten, bij be-
zorgen van rapporten, …). 

De school gaat ervan uit dat zij door de ou-
ders geïnformeerd wordt indien er rekening 
moet gehouden worden met een specifieke 
regeling.  

Ouderlijk gezag in  
onderwijsaangelegenheden 5 
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Ouders kiezen bij de inschrijving van hun 
leerplichtig kind: 

 dat hun kind een cursus in één der er-
kende godsdiensten volgt; 

 dat hun kind een cursus niet-
confessionele zedenleer volgt. 

Als ouders op basis van hun religieuze of mo-
rele overtuiging bezwaren hebben tegen het 
volgen van één van de aangeboden cursussen 
godsdienst of niet-confessionele zedenleer, 
dan kunnen ze vragen om een vrijstelling te 

krijgen. De ouders zorgen zelf voor opdrach-
ten. Een vrijstelling betekent nooit dat een 
leerling minder tijd op school doorbrengt 
dan de normale aanwezigheid van alle leer-
lingen. 

De ouders zijn verplicht deze keuze te maken 
bij de eerste inschrijving in de school.  
Een wijziging van de keuze moet ten laatste 
op 30 juni voorafgaand aan het schooljaar 
waarin de wijziging doorgaat worden meege-
deeld. 

De school is aangesloten bij het Openbaar 
ondersteuningsnetwerk Antwerpen. 

Contact: Vicki Tops 
vicki.tops@giblo.be  
0474 64 37 75 

Voor algemene vragen over ondersteuning of 
voor specifieke vragen over de ondersteuning 
van uw kind binnen de school kan u terecht 
bij de zorgcoördinator, 014 63 34 93. 

Keuze van levens-
beschouwelijke vakken 6 

Ondersteuningsnetwerk 7 
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Luizenbeleid 

Een school luizenvrij krijgen en houden is 
een utopie. In alle scholen zijn er wel eens 
kinderen met luizen. Niemand wordt echter 
graag met luizen geconfronteerd. Luizen of 
neten hebben, is vervelend, besmettelijk en 
ze gaan niet vanzelf weg. 

Een school kan ervoor kiezen om telkens bij 
een melding de brandjes te blussen. Onze 
school wil echter een luizenbeleid voeren dat 
het luizenprobleem zo beperkt mogelijk 
houdt, en dat luizenplagen tracht te voorko-
men. De school moet daarom dit probleem 
voortdurend onder de aandacht brengen en 
de ouders informeren over de mogelijke be-
handelingen. De school kan dit dus niet al-
leen. We rekenen hierbij op de medewerking 
van de ouders. De strijd tegen de luis vergt 
een aanpak waarbij ouders en school elk hun 
verantwoordelijkheid moeten nemen. 

Als ouders bij hun kind luizen of neten vin-
den, melden ze dat steeds aan de school (via 
de leerkracht of het secretariaat).  

Het kriebelteam controleert  

 de haren van alle leerlingen na elke 
schoolvakantie op luizen 

 de haren van kinderen van een bepaalde 
klas bij een melding van ouders aan de 
school 

Als het team neten of luizen vindt, verwittigt 
de school de ouders van het kind per brief. 
Ook de andere kinderen van de klas krijgen 
een brief met richtlijnen. Na ongeveer twee 
weken volgt het kriebelteam enkel nog die 
klassen op waar luizen gevonden werden. Bij 
hardnekkige problemen wordt het CLB inge-
schakeld. Het CLB volgt dit dan verder op. 

Snoepvrije school 

Onze school staat enkel gezonde tussendoor-
tjes toe. Dat geldt ook voor de middagperio-
de. Daarom vragen we de ouders om geen 
snoep meer mee te geven. Woensdag is fruit-
dag.  

Medicijnen op school  

Zieke kinderen horen niet op school. De be-
trokkenheid van je kind zal immers zeer mi-
niem zijn en mogelijk brengt het zijn ziekte 
over op andere kinderen. Kinderen met 
koorts moeten zeker thuis blijven voor ver-
zorging. Medicatie toedienen is geen taak van 
de school. Als je kind bv. 3 x per dag medica-
tie nodig heeft, kan dit ook ‘s morgens, om 16 
uur en bij het slapengaan. 

Is de medicatie echt noodzakelijk en verant-
woord (bijv. omwille van een langdurige ziek-
te als suikerziekte, epilepsie, ... of in bepaalde 
noodsituaties als koortsstuipen, ...) dan moet 
je hiervoor een doktersattest meebrengen . 
De school vraagt dan om het specifieke docu-
ment hiervoor te laten invullen door de arts 
met volgende gegevens: de naam van het ge-
neesmiddel, wanneer het kind het medica-
ment moet innemen en de dosis. Dat docu-
ment kan je vragen aan de leerkracht van je 
kind. Schrijf op het geneesmiddel ook de 
naam van het kind. Als er bijwerkingen of 
nevenwerkingen optreden, mag het school-
team een dokter oproepen. Normaal raad-
pleegt de school de voorschrijvende dokter of 
de huisarts. 

Gezondheid 8 
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Leerlingen onthouden zich van iedere daad 
van geweld, pesten en grensoverschrijdend 
seksueel gedrag. Bij vermoeden van inbreuk 
neemt de school gepaste maatregelen om de 
fysieke integriteit van de leerlingen te be-
schermen. 

Aanpak pesten op school:  
No-Blame 

Pesten kan je nooit goedpraten. Hoe onge-
wenst het ook is, het zal altijd deel uitmaken 
van het (school)leven. We gebruiken op onze 
school de 

No-Blame methode (niemand treft schuld) 
om pesterijen aan te pakken. Heel het 
schoolteam is opgeleid om deze probleemop-
lossende methode toe te passen. 

Omdat pesten een groepsprobleem is, kiezen 
wij ervoor een groep in te schakelen in het 
zoeken naar een oplossing. Niet de leer-
kracht, maar wel de groep wordt uitgedaagd 
het probleem op te lossen. We vertrekken 
vanuit het slechte gevoel van het slachtoffer, 
niet vanuit feiten.  

De klemtoon ligt op het probleemoplossende 
karakter. De groep wordt actief betrokken bij 
het zoeken naar oplossingen. Zo ontstaat er 
een sfeer die veel positiever is dan bij be-
straffende methodes. Niemand wordt boos, 
niemand hoeft bang te zijn. De zoektocht 
naar een oplossing staat centraal. Er wordt 
gewerkt op basis van vertrouwen. De ge-
sprekken gebeuren door de klasleerkracht 
indien het probleem zich binnen de klas af-
speelt. Zijn de leden van de groep leerlingen 

uit verschillende klassen, wat meestal zo is, 
dan gebeuren de gesprekken door de zorgco-
ördinator. De ouders van het slachtoffer wor-
den altijd op de hoogte gebracht van de ge-
sprekken. 

Aanpak seksueel grensoverschrij-
dend gedrag 

Op school werken we met Het Vlaggensys-
teem (Frans & Frank, 2010). 

Zo kunnen we: 

 seksueel gedrag correcter en genuan-
ceerder beoordelen; 

 een betere communicatie voeren met 
alle partijen; 

 een consequenter ’pedagogisch’ plan uit-
zetten met alle betrokkenen. 

Vertrouwenspersoon 

In Qworzó zijn de zorgleerkrachten de 
vertrouwenspersoon voor de kinderen. Bij 
hen kan je kind terecht als het slachtoffer 
werd van fysiek of psychisch geweld. Als je 
kind geslagen of gepest wordt en niet terecht 
kan bij zijn juf of meester, zijn er voor hen de 
zorgleerkrachten. Zij luisteren naar je kind 
en volgt het probleem op. 

Grensoverschrijdend gedrag / 
integriteit van de leerling 9 
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Blijven inzetten op een goede            
leerlingbegeleiding 

De implementatie van een kwalitatieve goe-
de zorgwerking vraagt om herhaling, opfris-
sing, reflectie, bijsturing, verdieping, veran-
kering, ... Zodat we in elke zorgfase een goed 
aanbod van acties kunnen bieden op maat 
van de kinderen.  

 Het team frist de visie op leerlingbege-
leiding op. Het team toetst of de acties 
die op de klasvloer lopen op de vier do-
meinen (leren en studeren, de onder-
wijsloopbaan, preventieve gezondheids-
zorg, psychisch sociaal functioneren) 
nog actueel zijn. 

 De school werkt verder aan het beleid 
rond de overgang van de derde kleuter-
klas naar het eerste leerjaar. Ook blij-
ven we de kwaliteit van ons onderwijs 
bewaken op basis van betrouwbare 
toetsen voor lezen, spelling en wiskun-
de. In het kader van welbevinden leg-
gen we de afspraken van de speelplaats-
werking vast. 

Talenbeleid 

Beleid anderstalige nieuwkomers 

In heel wat klassen zitten er anderstalige 
leerlingen die we een aanbod op maat willen 
geven. We verfijnen ons beleid door in te 
zetten op een goed onthaal van de ouders en 
leerlingen zodat we samen beslissen in wel-
ke klas de zij-instromer het best geplaatst 
wordt. We maken materiaalboxen per jaar 
aan die we inzetten tijdens lessen waarbij de 
nieuwkomer nog geen voldoende aansluiting 
vindt.  

Sterke taaltrajecten in de kleuter-
school 

We verdiepen ons verder in het ontwikkelen 
goede taaltrajecten voor kleuters zodat nieu-
we woordenschat goed geïmplementeerd 
wordt bij de kleuter.  

Evalueren 

Het team werkte enkele jaren geleden een 
traject uit rond breed evalueren en breed 
rapporteren. De school ervaart de noden van 
ouders tot overleg voor hun kind waardoor 
de wachttijden voor MDO’s en oudercontac-

ten oplopen. Samen met de ouders werkt de 
school een beleid uit om ouders te rapporte-
ren over de vorderingen van hun kind. 

Het kleuterteam evalueert de observatielijs-
ten om de ontwikkeling van de kleuter beter 
in kaart te brengen.  

Boontje voor sport 

Onze school is een sportieve school. Dat 
merk je aan het sportaanbod. In de dagles-
sen hebben we de turn- en de zwemlessen. 
Alle kinderen krijgen twee lestijden turnen 
van de turnmeester of turnjuf. Daarnaast 
gaan de kinderen in de lagere school onge-
veer om de twee weken zwemmen en krijgen 
ze in een beurtrolsysteem fiets- en dansles-
sen. Tijdens het eerste trimester van het 
schooljaar vindt tijdens de middag onze 
badmintoncompetitie plaats. De leerlingen 
van het 4de, 5de en 6de leerjaar kunnen dan 
enkele weken oefenen en zich later eventueel 
inschrijven voor de wedstrijden. Tijdens het 
tweede trimester houden we een tafeltennis-
kampioenschap. In mei en juni organiseren 
we ‘s middags klassencompetities. Dat kan 
voetbal, trefbal, netbal of een andere sport 
zijn. Aanvullend is er ook een vrijblijvend 
sportaabod tijdens de middag in het kader 
van welbevinden.  Jaarlijks is er een sport-
dag en een dag van de sportclubs. Daarnaast 
zijn er nog de naschoolse sportactiviteiten 
van MOEV. Meestal gaan de sportactivitei-
ten op woensdagnamiddag door. De ouders 
zorgen voor het vervoer. Op het programma 
staan heel wat verschillende sporten bijv. 
netbal, trefbal, unihoc, voetbal 4-4, touw-
trekken, minitennis,... De kinderen die in 
aanmerking komen voor de sportnamiddag 
nodigen we tijdig uit om hun sportieve been-
tje voor te zetten. 

Bewegen tijdens de lessen  

Sport en spel horen voortdurend de aan-
dacht te krijgen in een school die sport hoog 
in het vaandel draagt. Onze klasleerkrachten 
zetten in op bewegen tijdens de lessen bij de 
aanbreng of inoefening van een reken-, taal- 
of andere les.  

 

 

 

Schoolaccenten 2022-2023 10 
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We trekken de kaart van ICT                 
en techniek 

Bijdetijdse informatica 

In Qworzó zijn we mee met de hedendaagse 
communicatietechnologie. Een draadloos 
netwerk, een mobiele computerklas, digitale 
schoolborden, een website, laptops, een 
Facebookpagina, Instagram… we hebben het 
allemaal. 

ICT in een leerkrachtige omgeving 

Het is een noodzaak om ICT zinvol te inte-
greren in de leeromgeving. Enkel op die ma-
nier kunnen we alle leerlingen de ICT-
competenties bijbrengen. We zetten ICT in 
op verschillende manieren: 

 als gereedschap bij het uitvoeren van 
taken;  

 als instructeur bij een leerproces;  

 als een open digitale leeromgeving.  

Het leren van de leerlingen verbetert echter 
niet automatisch door het inzetten van ICT, 
maar is pas effectief als het integratieniveau 
voldoende hoog is. Dit niveau wordt bepaald 
door de impact van ICT op de leeractiviteit 
van de leerling. Afhankelijk van de manier 
van inzetten van ICT zal dit voor de leer-
lingen kansen bieden. 

De Vlaamse regering voorziet extra middelen 
voor het versterken van de ICT-
infrastructuur, het aanschaffen van ICT-
apparatuur voor gedeeld gebruik voor kleu-
ters en leerlingen van het eerste tot het vier-
de leerjaar en het aanschaffen van een ICT-
toestel voor de leerlingen van de derde graad. 
Vorig schooljaar werkten we een plan uit om 

deze middelen zo goed mogelijk in te zetten 
om tot beter onderwijs te komen. In het 
schooljaar 22-23 experimenteert de school 
met de aangekochte materialen om de visie 
concreet te krijgen op de klasvloer.  

Veilig online en cyberpesten 

De school moet kinderen hun weg leren ken-
nen in de technologische wereld. Zo leren ze 
diverse toepassingen kennen die hen efficiën-
ter laten leren én leven. Het is nodig kin-
deren kritisch te leren omgaan met media en 
informatie. Zo kunnen ze groeien tot bewuste 
computergebruikers, met voldoende weer-
baarheid. Ze worden zich bewust van hun 
digitale identiteit en zijn alert voor ongemak-
ken. Naast het begeleiden van de leerlingen, 
is het ook van belang om hun ouders hier-
over te informeren. Dit doen we in samen-
werking met externe organisaties zoals het 
Huis van het Kind en de Opvoedingswinkel.  

We zetten in op techniek 

Op school zijn er techniekkoffers: techniek-
koffers voor de kleuters en ook techniek-
koffers voor de kinderen van de lagere 
school. Ze worden doordacht gevuld met ma-
terialen en activiteiten die beantwoorden aan 
de richtlijnen van de leerplannen.  

In het leerplan vinden we volgende vier grote 
leerlijnen:  

 techniek begrijpen 

 techniek hanteren - gebruiken - maken  

 techniek duiden 

 attitudes techniek 
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Vrije dagen 

1ste trimester 

ma 3 oktober      lokale verlofdag 

wo 19 oktober      pedagogische studiedag 

ma 31 oktober t.e.m. zo 6 november   herfstvakantie 

vr 11 november      Wapenstilstand 

ma 26 december t.e.m. zo 8 januari  kerstvakantie 

2de trimester 

ma 30 januari      pedagogische studiedag 

ma 20 februari t.e.m. zo 26 februari  krokusvakantie 

wo 8 maart       pedagogische studiedag 

ma 3 april t.e.m. zo 16 april    paasvakantie 

3de trimester 

ma 8 mei       lokale verlofdag   

do 18 mei en vr 19 mei     verlof (Hemelvaart) 

ma 29 mei        verlof (Pinkstermaandag) 

za 1 juli       begin zomervakantie 

Opendeurdagen in de  
instapklas 

wo 12 oktober 

wo 14 december 

wo 25 januari 

wo 22 maart 

wo 10 mei 

wo 14 juni 

Infoavond en rondleiding voor  
ouders instapklas 

di 13 december (19:30) 

di 21 maart (19:30) 

Data schoolrekeningen 

1ste rekening do 20 oktober 

2de rekening do 12 januari 

3de rekening do 16 maart 

4de rekening do 11 mei 

5de rekening vr 30 juni 

Belangrijke data 

do 1 september  start schooljaar 

ma 5 september  ouderavond lagere school 

di 6 september  ouderavond kleuterschool 

wo 23 november  grootouderfeest 

vr 3 maart   Qworzó Quiz 

vr 24 maart  lentemarkt 

di 2 mei   vertrek bosklassen 

Jaarkalender 11 
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Ondersteuningsnetwerk 

56 Gezondheid 

56 ......LUIZENBELEID | SNOEPVRIJE SCHOOL | MEDICIJNEN OP SCHOOL 

57 Grensoverschrijdend gedrag / integriteit van de leerling 

57 ..... AANPAK PESTEN OP SCHOOL: NO-BLAME | AANPAK SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND 
GEDRAG | VERTROUWENSPERSOON 

58 Schoolaccenten 2022 - 2023 

58 ..... BLIJVEN INZETTEN OP EEN GOEDE LEERLINGENBEGELEIDING | TALENBELEID |            
EVALUEREN | BOONTJE VOOR SPORT 

60 Jaarkalender 

60 ...... VRIJE DAGEN | OPENDEURDAGEN IN DE INSTAPKLAS | INFOAVOND EN RONDLEIDING 
VOOR OUDERS INSTAPKLAS | BELANGRIJKE DATA | DATA SCHOOLREKENINGEN 




