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Inleiding
Beste ouder,
Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. In dit bundel vind je het eigenlijke reglement dat
bestaat uit de engagementsverklaring, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van
de leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift basisonderwijs, onderwijs aan huis,
orde- en tuchtmaatregelen, de bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, leefregels, revalidatie en
privacy. Daarnaast heb je ook nog de schoolbrochure. Deze bevat heel wat nuttige informatie en
contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar is er wel
nauw mee verbonden, daarom worden ze toch opgenomen. In de schoolbrochure vind je ook het
pedagogisch project.
De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat jullie akkoord gaan met het volledige
schoolreglement, bestaande ut het reglement en de schoolbrochure. Soms is het nodig om het
schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan de schoolbrochure zijn eerder administratieve
wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig van de ouders. Wijzigingen aan het
pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden aan de ouders voorgelegd, die moeten
zich opnieuw akkoord verklaren met het gewijzigde schoolreglement. Alle delen van het
schoolreglement worden op de schoolraad besproken.
Wij hopen op een goede samenwerking!
De directie en het schoolteam
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Engagementsverklaring
Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen.
Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel de
volle steun van jullie. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse
afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Deze afspraken gelden voor
de hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven.
Op afgesproken momenten evalueren we samen de engagementen en het effect ervan.
3.1

Een intense samenwerking tussen onze school en ouders: afspraken oudercontact.

Jullie ouders en onze school zijn partners in de opvoeding van je kind. Het is goed dat je zicht hebt op
de werking van onze school. Daarvoor plannen we regelmatig individuele oudercontacten. Bij het begin
van elk schooljaar laten we je weten op welke data die doorgaan. Wie niet op het oudercontact
aanwezig kan zijn, kan een gesprek aanvragen op een ander moment.
Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien je niet op de
geplande oudercontacten kan aanwezig zijn.
Als je je zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak dan kan je op elk moment zelf een
gesprek aanvragen met de leerkracht van je kind.
Wij verwachten dat je met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. je kind.
Wij verwachten dat je zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de
opvoeding van je kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact.
Wij engageren ons om met je in gesprek te gaan over je zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van je kind.
3.2

Aanwezig zijn op school en op tijd komen.

Ouders worden verwittigd bij niet-gewettigde afwezigheid.
De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de
schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar. Meer hierover kan je lezen in de
infobrochure onderwijsregelgeving.
Daartoe moeten wij de afwezigheden van je kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan
het CLB.
Te laat komen kan niet! Wij verwachten dat je kind dagelijks en op tijd op school is. De schooluren van
je eigen school, alsook wat te doen bij afwezigheden en te laat komen kun je vinden in het bijvoegsel
van dit reglement. Kinderen die te laat toekomen melden zich aan bij het onthaal van de school.
Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. Je
kan je niet onttrekken aan deze begeleiding.
Je kan steeds bij ons terecht in geval van problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak
zoeken.
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3.3

Individuele leerlingenbegeleiding.

Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt onder meer in dat we gericht de evolutie van je kind
volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem (LVS). Sommige kinderen hebben
op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant
nood aan individuele zorg.
Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kun je dit melden aan de directie. Specifieke
onderwijsbehoeften is een breed begrip. Het betekent dat je kind mee als gevolg van een fysieke,
verstandelijke of zintuiglijke beperking niet zomaar aan het gewone lesprogramma kan deelnemen. De
school kan ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het
schooljaar. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je kind nodig hebt en wat wij als
school kunnen organiseren.
We zullen in overleg met je als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van je kind
georganiseerd zal worden. Daarbij zullen we aangeven wat je van de school kan verwachten en wat wij
van je als ouder verwachten.
Wij verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt
en naleeft.
3.4

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.

Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. Dit
kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij als school engageren er ons toe
alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling.
Wij verwachten van de ouders dat ze positief staan ten aanzien van extra initiatieven en maatregelen
(taaltraject en/of taalbad) die de school neemt om de taalachterstand van hun kind weg te werken en
dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands.

Inschrijven van leerlingen (zie infobrochure onderwijsregelgeving
punt 3)
Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind je terug op onze website en
schooleigen brochure.
Een kind is pas ingeschreven in onze school als de ouders schriftelijk instemmen met het pedagogisch
project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft een kind bij ons ingeschreven. De
inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen, zij niet
akkoord gaan met een nieuwe versie van het schoolreglement, bij een definitieve uitsluiting als gevolg
van een tuchtmaatregel of wanneer het kind een verslag ontvangt dat toegang geeft tot het
buitengewoon onderwijs (tenzij de school een individueel aangepast programma haalbaar ziet, zie ook
punt 2.2).
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Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug jullie schriftelijk akkoord vragen. Indien jullie
niet akkoord gaan met de wijziging, dan wordt de inschrijving van jullie kind beëindigd op 31 augustus
van het lopende schooljaar.
Bij de inschrijving van jullie kind, zullen we jullie bevragen over de organisatie van het ouderlijk gezag,
de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling,… We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de
inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het niet-akkoord van een van beide ouders, kunnen we
het kind niet inschrijven. We kunnen jullie kind pas inschrijven als beide ouders akkoord gaan.
4.1

Aanmelden en inschrijven

Onze school heeft geen capaciteitsprobleem en kan zeker alle leerlingen inschrijven. De leerlingen
kunnen inschrijven vanaf de eerste schooldag van het voorafgaande schooljaar.
4.2

Weigeren/ontbinden van de inschrijving

Onze school moet haar capaciteit vastleggen. De capaciteitsbepaling en het aantal beschikbare zitjes
vind je terug in de schoolbrochure. Eens onze capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling
geweigerd.
Elke geweigerde leerling krijgt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving en wordt als
geweigerde leerling in het inschrijvingsregister geschreven. De volgorde van geweigerde leerlingen in
het inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de
inschrijving betrekking heeft. Voor de instappertjes blijft de volgorde van het inschrijvingsregister
behouden tot de 30 juni van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking had.
Wanneer je kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, schrijft
de school in onder ontbindende voorwaarde. Als na de inschrijving pas blijkt dat er zo’n verslag is, wordt
ze automatisch omgezet in een inschrijving onder ontbindende voorwaarde. Vervolgens organiseert de
school overleg met ouders, de klassenraad en het CLB, over de aanpassingen die nodig zijn om de
leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoortgang te laten
maken op basis van een individueel aangepast curriculum.
Indien na het overleg de school de disproportionaliteit van de aanpassingen bevestigt, wordt de
inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en
uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de kennisgeving van de bevestiging van de
disproportionaliteit.
Bij schoolverandering wordt een kopie van een gemotiveerd verslag voor toegang tot geïntegreerd
onderwijs en een kopie van een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs overgedragen
aan de nieuwe school.
Wanneer je kind niet beschikt over een verslag dat toeging geeft tot het buitengewoon onderwijs, maar
tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor hem/haar wijzigt en de vastgestelde
onderwijsbehoeften van die aard zijn dat voormeld verslag nodig is, organiseert de school een overleg
met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd
afgeleverd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op
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basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het
daaropvolgende schooljaar te ontbinden.
4.3

Doorlopen van inschrijving

Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de
overgang naar het eerste leerjaar van onze school.
4.4

Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar

Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden
voldoet. (Kijk in de infobrochure onderwijsregelgeving punt 3.1 om meer te weten te komen over deze
voorwaarden.)
4.5

Screening niveau onderwijstaal

Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een
taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig acht,
wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. (Kijk in de infobrochure
onderwijsregelgeving punt 3.4) Deze taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij
krijgen sowieso een aangepast taaltraject.
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Ouderlijk gezag
5.1

Zorg en aandacht voor het kind

Voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en
extra aandacht bieden.
5.2

Neutrale houding tegenover de ouders

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan
gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen vonnis van de rechter is, houdt de
school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis, dan volgt de school de
afspraken zoals opgelegd door de rechter.
5.3

Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders

Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze
van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen.
5.4

Co-schoolschap

Dit is het kind tijdens het schooljaar op twee plaatsen school laten lopen, afhankelijk van bij welke
ouder het verblijft. Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te
garanderen, weigert de school mee te werken aan het co-schoolschap.

Organisatie van de leerlingengroepen
De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB in Torhout dat onze school begeleidt, of
je kind kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Wil de school dat je kind een jaar overdoet,
dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De genomen beslissing
wordt ten aanzien van de ouders mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere
aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn. De school neemt deze beslissing
dus in het belang van je kind.
Het is de school die beslist in welke leerlingengroep je kind, die in de loop van zijn schoolloopbaan van
school verandert, terechtkomt.
Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. (Bijvoorbeeld
in de kleuterschool na een instapdatum).
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Afwezigheden (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 4)
7.1

Wegens ziekte
Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest verplicht.
Dat attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een
tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo.
Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders
voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar.
Wanneer een kind een chronische ziekte heeft die leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat
telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine,...) is het goed contact op te
nemen met de school en het CLB. Het CLB kan dan een medisch attest opmaken dat de ziekte
bevestigt. Wanneer het kind afwezig is voor die aandoening, volstaat dan een attest van de ouders.
Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de
schooluren plaats vinden.
Bovenstaande afspraken gelden alleen voor leerplichtige kinderen.

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het ziektebriefje aan de klastitularis. De
school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest. Een medisch attest wordt beschouwd
als twijfelachtig als:
Het attest zelf de twijfel van de geneesheer aangeeft wanneer deze schrijft “dixit de patiënt”.
Het attest geantedateerd is of begin- en einddatum ogenschijnlijk vervalst werden.
het attest een reden vermeldt die niets met de medische toestand van de leerling te maken heeft
zoals bv. de ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden, …
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7.2

Van rechtswege gewettigde afwezigheden

In sommige situaties kan een kind gewettigd afwezig zijn. De ouders moeten een verklaring (6) of een
document met officieel karakter (1 - 5) kunnen voorleggen ter staving van de afwezigheid. Voor deze
afwezigheden is geen voorafgaand akkoord van de directeur nodig. De ouders verwittigen de school
vooraf van dergelijke afwezigheden. Het gaat om afwezigheden omwille van:
Het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak
woont als het kind, of van een bloed- of aanverwant van het kind.
Het bijwonen van een familieraad.
De oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld wanneer het kind in het kader van
een echtscheiding moet verschijnen voor de jeugdrechtbank).
Het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg (bijvoorbeeld
opname in een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum).
De onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (bijvoorbeeld door
staking van het openbaar vervoer, door overstroming,...).
Het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende
levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling (anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke,
orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst). Concreet gaat het over:
islamitische feesten: het Suikerfeest en het Offerfeest (telkens 1 dag).
joodse feesten: het joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het
Loofhuttenfeest (2 dagen), het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het
feest van Esther (1 dag), het paasfeest (4 dagen), het Wekenfeest (2 dagen).
orthodoxe feesten: kerstfeest ,paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren
waarin het orthodox paasfeest niet samenvalt met het katholieke paasfeest.
De katholieke feestdagen zijn reeds vervat in de wettelijk vastgelegde vakanties. De protestantsevangelische en de anglicaanse godsdienst hebben geen feestdagen die hiervan afwijken.
Voor elke afwezigheid bezorgen de ouders zo vlug mogelijk een officieel document aan de school.
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7.3

Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is.

Deze categorie afwezigheden verleent de school autonomie om in te spelen op specifieke situaties die
niet altijd door de regelgeving op te vangen zijn. Indien de directeur akkoord is en mits voorlegging van,
naargelang het geval, een officieel document of een verklaring van de ouders, kan de leerling gewettigd
afwezig zijn om één van de onderstaande redenen:
Het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als het kind of van een bloed- of
aanverwant tot en met de tweede graad. Voor de dag van de begrafenis zelf is geen toestemming
van de directeur nodig. Het gaat hier over een periode die het kind eventueel nodig heeft om
emotioneel evenwicht terug te vinden (rouwperiode). Mits toestemming van de directeur kan zo
ook een begrafenis van een bloed- of aanverwant in het buitenland bijgewoond worden.
De deelname aan time-outprojecten. Deze afwezigheden komen in het basisonderwijs zelden voor,
maar in die situaties waarin voor een leerling een time-outproject aangewezen is, is het in het
belang van de leerling aangewezen om dit als een gewettigde afwezigheid te beschouwen. Voor
sommige leerlingen is er geen andere oplossing dan hen tijdelijk te laten begeleiden door een
externe gespecialiseerde instantie.
Het actief deelnemen aan een culturele of sportieve manifestatie, indien het kind hiervoor als
individu of als lid van een club geselecteerd is. Het bijwonen van trainingen komt niet in
aanmerking, wel bijv. de deelname aan een kampioenschap/competitie. Het kind kan maximaal
10 halve schooldagen per schooljaar hiervoor afwezig zijn (hetzij achtereenvolgend, hetzij
gespreid over het schooljaar).
In echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen. Voor deze
afwezigheden moet de directeur op voorhand zijn akkoord verleend hebben. Het gaat om
maximaal 4 halve schooldagen per schooljaar (al dan niet gespreid).
afwezigheden wegens topsport voor de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek. Dit kan slechts
toegestaan worden voor maximaal 6 lestijden per week, mits het vooraf indienen van een dossier
met de volgende elementen:
Een gemotiveerde aanvraag van de ouders.
Een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten sportfederatie.
een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum van de
Vlaamse Gemeenschap.
Een akkoord van de directie.
Deze vijf categorieën van afwezigheden zijn geen automatisme, geen recht dat ouders kunnen opeisen.
Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheden toe te staan.
Opgelet: we geven geen toestemming aan ouders om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit
vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en
met 30 juni.
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7.4

Problematische afwezigheden

De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Dit heeft immers gevolgen voor het verkrijgen
en behouden van de schooltoelage. Alsook voor de toelating tot het eerste leerjaar. (Zie ook de
engagementsverklaring en infobrochure onderwijsregelgeving.)
De school verwittigt de ouders van niet-gewettigde afwezigheid. Na meer dan 5 halve dagen
problematische afwezigheden stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op. De
ouders worden uitgenodigd voor een gesprek.
7.5

Afwezigheden van kinderen van trekkende bevolking, in zeer uitzonderlijke
omstandigheden

Voor kinderen van trekkende bevolking zijn specifieke regels die op school kunnen opgevraagd worden.
Indien u denkt dat u hieronder valt, neemt u rechtstreeks contact op met de directeur van de school.
De volgende regels zijn van toepassing op de kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten
en -artiesten en woonwagenbewoners. Ze zijn niet van toepassing op kinderen die behoren tot de
trekkende bevolking maar die ter plaatse verblijven (bijvoorbeeld in een woonwagenpark). Die kinderen
moeten elke dag op school aanwezig zijn.
Ouders behorend tot de categorie trekkende bevolking die hun kind inschrijven in een school, moeten er
- net als alle andere ouders - op toezien dat hun kind elke dag op school aanwezig is. In uitzonderlijke
omstandigheden kunnen zich situaties voordoen waarbij het onvermijdelijk is dat het kind tijdelijk met
de ouders meereist. Deze situaties moeten op voorhand goed met de school besproken worden. De
ouders maken samen met de school duidelijke afspraken over hoe het kind in die periode met behulp van
de school verder de onderwijstaken zal vervullen (de school zorgt voor een vorm van onderwijs op
afstand) en over hoe de ouders met de school in contact zullen blijven. Deze afspraken moeten in een
overeenkomst tussen de ouders en de school neergeschreven worden. Enkel als de ouders hun
engagementen naleven, is het kind gewettigd afwezig.

14

7.6

Afwezigheid omwille van revalidatie tijdens de lestijden

De directeur kan de afwezigheid van een leerling toestaan voor revalidatie tijdens de schooluren voor
specifieke situaties en dit gedurende 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen.
Na ziekte of ongeval
De school heeft een dossier met daarin:
Een attest van de ouders.
Een medisch attest met de frequentie en de duur van de revalidatie.
Een advies van het CLB, na overleg met de klassenraad en de ouders.
De toestemming van de directeur.
De 150 minuten kunnen uitzonderlijk overschreden worden met een gunstig advies van de arts van het
CLB, in overleg met de klassenraad en de ouders.
Een stoornis die vastgelegd is in een officiële diagnose.
De school heeft een dossier met daarin:
Een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lessen moet
plaatsvinden.
Een advies van het CLB, na overleg met de klassenraad en de ouders. Dit advies moet
motiveren waarom het zorgbeleid van de school daarop geen antwoord kan geven en
dat de revalidatietussenkomst niet beschouwd kan worden als een school gebonden
aanbod.
Een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de
manier waarop de revalidatie het onderwijs aanvult en hoe de informatie-uitwisseling
zal verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van het schooljaar een
evaluatieverslag aan de directie van de school en het CLB.
De toestemming van de directeur.
De 150 minuten kunnen uitzonderlijk overschreden worden voor de leerplichtige kleuters (dit zijn
kinderen die in het kleuteronderwijs de leeftijd van zes bereikt hebben) tot 200 minuten, verplaatsing
inbegrepen, met advies van het CLB, in overleg met de klassenraad en de ouders.
Voor de leerlingen die vallen onder de toepassing van het Besluit van de Vlaamse Regering van 12
december 2003 betreffende de integratie van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke
handicap in het gewoon lager onderwijs kan de afwezigheid maximaal 250 minuten bedragen,
verplaatsing inbegrepen.
De verzekering van de leerlingen die tijdens de lestijden revalidatie Krijgen buiten de school, wordt
tijdens de revalidatie en tijdens de verplaatsingen gedekt door de revalidatieverstrekker.
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Een- of meerdaagse schooluitstappen (Extra-muros activiteiten)
8.1

Eendaagse uitstappen

Aanbod: zie schooleigen brochure.
De ondertekening van dit schoolreglement geldt als een principiële toestemming met de deelname van
de leerling aan alle ééndaagse uitstappen. Als de ouders de toestemming bij een concrete ééndaagse
extra-murosactiviteit toch zouden weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden. Ouders
kunnen de deelname niet weigeren wanneer de extra-murosactiviteit minder dan een volledige lesdag
duurt. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op de school aanwezig te zijn.
8.2

Meerdaagse uitstappen

Aanbod: zie schooleigen brochure.
Bij een meerdaagse extra-muros-activiteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders
vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros-activiteiten. Leerlingen die
niet deelnemen aan extra-muros-activiteiten dienen op de school aanwezig te zijn.

ICT-reglement
Op onze school kan je gebruikmaken van ICT-infrastructuur.
Bij het gebruik van ICT-infrastructuur gelden volgende afspraken:





Je maakt nooit gebruik van de ICT-infrastructuur zonder toelating van een leerkracht.
Wie de infrastructuur gebruikt, kent en aanvaardt alle regels van het ICT-reglement.
Leerlingen kunnen steeds gecontroleerd worden op hun computergebruik (zie ook onderdeel
Controle).
In geval van diefstal met betrekking tot of opzettelijke schade aangebracht aan de ICTinfrastructuur volgt er een sanctie opgelegd door de directie, worden de ouders op de hoogte
gebracht en kan, na overleg, de politie ingeschakeld worden.

a. Terminologie




ICT-infrastructuur: hiermee wordt zowel de fysieke apparatuur als alle ICT-diensten bedoeld.
ICT-coördinator: de persoon verantwoordelijk voor het ICT-gebeuren (computerklas,
software, tablets …) binnen een school.
Informaticadienst: de centrale informaticadienst beheert de globale netwerkinfrastructuur
(bekabeld netwerk, draadloos netwerk, servers, internetverbinding, opslag …) van de
scholengroep en is het eerste aanspreekpunt voor de lokale ICT-coördinator.
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b. Verantwoordelijkheid van de leerling
De leerling is verantwoordelijk om de ICT-infrastructuur die ter beschikking wordt gesteld in goede
toestand te bewaren:






Wanneer de leerling een slecht functionerend onderdeel van de ICT-infrastructuur meent te
(her)kennen, moet hij/zij dit onmiddellijk melden aan de leerkracht.
Om de ICT-infrastructuur te beschermen tegen beschadiging zijn drank en voeding niet
toegelaten in de computerlokalen. Dit geldt ook bij het gebruik van schooleigen laptops,
tablets en computers in de leslokalen.
ICT middelen worden nooit onbeheerd achtergelaten. Bij het verlaten van de apparatuur
dient de gebruiker uit te loggen.
De leerling sluit na elk gebruik zijn/haar toestel op een correcte manier af. Toetsenbord,
hoofdtelefoons, muis en stoel worden netjes teruggeplaatst.

c. Ongeoorloofd gebruik van de ICT-infrastructuur
De ICT infrastructuur mag niet gebruikt worden om schadelijke informatie en/of data te verwerven, te
verwerken, te verspreiden of op te slaan.
i.

Schadelijke informatie



Informatie die in strijd is met de wet, in het bijzonder (doch niet beperkt tot):
o Informatie die in strijd is met de wet op de privacy.
o Informatie die in strijd is met de wetgeving over het auteursrecht en intellectuele
eigendom.
o Informatie van beledigende en/of lasterlijke aard t.o.v. anderen.
o Informatie die in strijd is met de wetgeving inzake racisme.



Informatie die de school schaadt, in het bijzonder (doch niet beperkt tot):
o Informatie die het imago van de school schendt of haar moreel en economisch kan
schaden.
o Informatie van vertrouwelijke aard.



Informatie die hinderlijk is voor anderen, in het bijzonder (doch niet beperkt tot):
o Het versturen van informatie die oneerbaar is voor anderen omdat ze strijdig zijn met
het algemeen fatsoen.
o Het versturen van massa-mailing (spam).
ii.



Ongeoorloofd gebruik

De ICT-infrastructuur van de scholengroep is bestemd voor educatieve doeleinden en voor
activiteiten ter ondersteuning daarvan. Het gebruik van internettoepassingen en surfen naar
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websites die niets met de lessen te maken hebben is niet toegelaten, tenzij de leerkracht
hiervoor uitdrukkelijke toestemming heeft verleend.
Het bekijken van websites die strijdig zijn met het algemeen fatsoen is verboden.
Het installeren, uitvoeren en/of gebruiken van software die niet tot het standaardpakket
behoort, op apparatuur die deel uitmaakt van de ICT-infrastructuur, kan niet.
Software die ter beschikking gesteld wordt door de school mag niet overgedragen worden
naar eigen apparatuur. Enige uitzondering hierop is Kurzweil en dit steeds in samenspraak
met de school. De ICT-coördinator kan samen met de informaticadienst en directie optreden
tegen leerlingen waarvan vermoed wordt dat ze illegale software gebruiken en/of
verspreiden.
Het uitvoeren van commando’s om informatie te verwerven, wijzigingen aan te brengen, of
de ICT-infrastructuur te beschadigen, is verboden.
iii.

Vandalisme

Indien je opzettelijke schade (vandalisme) berokkent, zal je die moeten vergoeden:




Het moedwillig beschadigen van de ICT-infrastructuur.
Het raadplegen, veranderen en/of onteigenen van gegevens van medeleerlingen en/of
personeel.
Wijzigingen aanbrengen aan de configuratie en/of opstelling van de ICT-infrastructuur.
iv.

Inbreuken inzake informaticacriminaliteit

Acties ondernemen die strafbaar zijn in het kader van de wet van 28 november 2000 inzake
informatica-criminaliteit zijn verboden:






Het omzeilen van interne en externe systeem –en netwerkbeveiligingen.
Het ontwerpen en/of installeren van schadelijke software op apparatuur die deel uitmaakt
van de ICT-infrastructuur.
Ongeëigende en ongeoorloofde toegang forceren tot systemen waartoe men geen toegang
heeft.
Een valse identiteit aannemen op het netwerk en internet.
Informatie capteren (of pogingen daartoe) die niet voor zichzelf bedoeld is.

Getuigschrift basisonderwijs (zie infobrochure onderwijsregelgeving
punt 7)
De school stelt tegen 20 juni een lijst op van de leerlingen die op 30 juni het lager onderwijs zullen
voltooien. De klassenraad beslist welke leerlingen het getuigschrift behalen en welke niet. Het
getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan de regelmatige leerlingen die in voldoende mate die
doelen uit het leerplan die het bereiken van de eindtermen beogen, hebben bereikt. De leerlingen die
geen getuigschrift behalen, krijgen een attest met de vermelding dat ze het laatste jaar de lessen
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regelmatig hebben gevolgd. In dit attest geeft de klassenraad de motivatie waarom geen getuigschrift
wordt toegekend.
Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift:
De school zal gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind communiceren over zijn leervorderingen.
Ouders kunnen inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Indien na toelichting blijkt dat
de ouders een kopie wensen, dan kan dat.
Of een leerling het getuigschrift krijgt, hangt af van de beslissing van de klassenraad. De klassenraad
gaat na of de leerplandoelen die het bereiken van de eindtermen beogen voldoende in aantal en
beheersingsniveau zijn behaald met het oog op het vervolgonderwijs in de A-stroom van het secundair
onderwijs. Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de schoolloopbaan maakte, en de zelfsturing
die hij toont, zeker een rol spelen.
Na 20 juni beslist de klassenraad op basis van onderstaande criteria of uw kind al dan niet het
getuigschrift basisonderwijs kan krijgen. De beslissing wordt uiterlijk op 30 juni aan de ouders
meegedeeld. De ouders worden geacht de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs uiterlijk
op 1 juli in ontvangst te hebben genomen. Bij niet ontvangst, wordt het getuigschrift geacht op 1 juli te
zijn ontvangen.
De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag.
Beroepsprocedure:
Let op:
wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen,
wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend).
wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.
Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na ontvangst
van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de
directeur.
Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag waarop de
rapporten werden uitgedeeld.
Van dit overleg wordt een verslag gemaakt.
Na het overleg beslist de directeur om de klassenraad al dan niet opnieuw te laten samenkomen
om het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs te bevestigen of te wijzigen.
De directeur of de klassenraad brengen de ouders met een aangetekende brief op de hoogte van
de beslissing.
Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad kunnen
ouders via een aangetekende brief beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur.
Voorzitter Scholengroep Sint-Rembert
p/a Ann Stael
vzw Scholengroep Sint-Rembert

19

Bruggestraat 23
8820 Torhout
Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.
Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;
Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en
motivering waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist
wordt.
Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.
Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In
de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het
schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke
commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.
De beroepscommissie nodigt steeds de ouders uit voor een gesprek. De ouders kunnen zich laten
bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van
de beroepscommissie zijn.
De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.
De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift
basisonderwijs toekennen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de
vormvereisten.
Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september via een aangetekende brief door de
voorzitter van de beroepscommissie aan de ouders ter kennis gebracht.

Onderwijs aan huis (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 5)
Als je kind vijf jaar of ouder geworden is voor 1 januari van het lopende schooljaar en meer dan 21
dagen ononderbroken afwezig is wegens ziekte of ongeval, heeft het onder bepaalde voorwaarden
recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beide.
De ouders moeten hiertoe een schriftelijke aanvraag indienen bij de directeur en een medisch attest
toevoegen waaruit blijkt dat het kind onmogelijk naar school kan gaan, maar wel onderwijs kan krijgen.
Bovendien moet het kind op 10 km of minder van de school verblijven.
De directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om 4 lestijden per week onderwijs aan huis te
geven. De school maakt afspraken met deze leerkracht om de lessen af te stemmen op de klas van het
kind. De school kan in overleg met de ouders contact opnemen met vzw Bednet; Dit biedt de
mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen. De school
en de ouders maken concrete afspraken over opvolging en evaluatie.
Ook ouders van chronisch zieke kinderen kunnen dergelijke aanvraag indienen, maar voor deze
kinderen gelden er andere voorwaarden.
Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur.

20

Orde- en tuchtmaatregelen (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 6)
Elke klastitularis stelt samen met zijn leerlingen een gedragscode op.
12.1

Ordemaatregelen

Wanneer je kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk
personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden.
Mogelijke ordemaatregelen zijn:
een verwittiging in de agenda;
een strafwerk;
een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie.
Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk.
Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, wordt in overleg met ouders en CLB een
begeleidingsplan opgemaakt. Wanneer het gedrag van je kind, ook met een begeleidingsplan, een
probleem wordt voor het verstrekken van onderwijs of om het opvoedingsproject te realiseren, kan er
een tuchtmaatregel genomen worden.
12.2

Tuchtmaatregelen

Wanneer het gedrag van een leerplichtige leerling in het lager onderwijs een gevaar of ernstige
belemmering vormt voor de goede werking van de school of voor de fysieke of psychische veiligheid
en integriteit van zichzelf, van medeleerlingen, personeelsleden of anderen, dan kan de directeur een
tuchtmaatregel nemen.
Let op: wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.
12.2.1

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:

een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende
schooldagen;
een definitieve uitsluiting.
12.2.2

Preventieve schorsing als bewarende maatregel

In uitzonderlijke situaties kan de directeur of zijn afgevaardigde bij het begin van de tuchtprocedure
beslissen om je kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om te kunnen nagaan of
een tuchtsanctie aangewezen is.
De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan de ouders
van de betrokken leerling. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de
tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in principe
niet langer dan vijf opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf
opeenvolgende schooldagen verlengd worden, indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet
binnen die eerste periode kan worden afgerond. De directeur motiveert deze beslissing.
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12.2.3

Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle schooldagen
(zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.)
Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende procedure
gevolgd:
De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. In geval van
een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van het
CLB die een adviserende stem heeft.
De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden per aangetekende brief
uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Een personeelslid van de school of van het CLB
kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van de ouders. Het gesprek zelf
vindt ten vroegste plaats op de vierde dag na verzending van de brief.
Intussen hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon inzage in het tuchtdossier, met inbegrip
van het advies van de klassenraad.
Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd
en binnen een termijn van vijf dagen aangetekend aan de ouders van de betrokken leerling
bezorgd. De beslissing vermeldt de beroepsmogelijkheden bij een definitieve uitsluiting.
Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de definitieve
uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand
na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is onze school niet
langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten
toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing.
Ten gevolge van een definitieve uitsluiting het huidige, het vorige of het daaraan voorafgaande
schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren terug in te schrijven.
12.2.4

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

Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de tuchtprocedure
tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de
activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar
is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.
In geval van een definitieve uitsluiting heeft de uitgesloten leerling één maand de tijd om zich in een
andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school
aanwezig, maar neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan
beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en
gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.
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12.3

Beroepsprocedures tegen een definitieve uitsluiting
(beroepsprocedure na een tijdelijke uitsluiting geschrapt)

12.3.1

Beroepsprocedure na een definitieve uitsluiting

Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat als
volgt:
Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders via een
aangetekend schrijven beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur.
Voorzitter Scholengroep Sint-Rembert
p/a Ann Stael
Bruggestraat 23
8820 Torhout
Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.
Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;
Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en
motivering waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist
wordt.
Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.
Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In
de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het
schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke
commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.
De beroepscommissie zal steeds de ouders uitnodigen voor een gesprek; De ouders kunnen zich
laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden
van de beroepscommissie zijn. Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur
het beroep heeft ontvangen.
De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op.
De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.
De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel het
beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten.
De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf
dagen met een aangetekende brief aan de ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle
partijen.
Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op.
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Bijdrageregeling (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 8)
Een lijst met schoolkosten vind je in de schoolbrochure.
Verplichte activiteiten zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken. Niet-verplichte uitgaven
zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen: maken ouders er gebruik van, dan moeten ze er
wel voor betalen. In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere kosten enkel
richtprijzen. Dit laatste betekent dat het bedrag dat je zal moeten betalen in de buurt van de richtprijs
zal liggen, het kan iets meer zijn, maar ook iets minder.
De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad.
Maximumprijzen van eendaagse uitstappen voor de volledige duur van het schooljaar bedragen:
Voor kleuteronderwijs : max. € 45
Voor lager onderwijs : max. € 85
Meerdaagse uitstappen kosten maximum 420,00 EUR per kind voor de volledige duur van het lager
onderwijs
13.1

Wijze van betaling

Ouders krijgen op regelmatige basis een rekening. We verwachten dat die rekening op tijd en volledig
wordt betaald. Dat betekent binnen de 30 dagen na verzending.
Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de
schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te
betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders het niet
eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een identieke
schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige
resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.
13.2

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

Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact opnemen met
de directeur. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingswijze.
Wij verzekeren een discrete behandeling van je vraag.
Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er
financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school
verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing.
Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende
ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op
het verschuldigde bedrag.
Afwezigheden en afzeggingen: de gemaakte kosten kunnen worden aangerekend.
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Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning (zie infobrochure
onderwijsregelgeving punt 9)
Personen en bedrijven die de school sponsoren worden bekendgemaakt.

Vrijwilligers
Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De
vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een aantal punten te informeren. De school
doet dit via onderstaande bepalingen.
Organisatie
De VZW Scholengroep Katholiek Onderwijs Sint-Rembert, diocesaan instituut voor onderwijs en
opvoeding, Bruggestraat 23, 8820 Torhout.
De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke
aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de
vrijwilliger. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij Ethias, polisnummer 45.130.721.
Een bijkomende verzekering tot dekking van de lichamelijke schade tijdens de uitvoering van een
vrijwilligersactiviteit of op weg van en naar de activiteit werd afgesloten bij Ethias, polisnummer
6.562.766.
Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien.
Een vrijwilliger gaat discreet om met geheimen die hem/haar zijn toevertrouwd.

Welzijnsbeleid
16.1

Medicatie

Wanneer je kind ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen.
Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd
worden je kind op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken.
In uitzonderlijke gevallen kan de ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan je kind.
Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en
toedieningswijze bevat.
16.2

Roken is verboden op school!

In alle gesloten ruimtes op school geldt er een algemeen rookverbod voor iedereen. In open lucht geldt
op de schoolterreinen een rookverbod tussen 06.30 uur ’s morgens en 18.30 uur ’s avonds. Tijdens
extra-murosactiviteiten is het elke dag verboden te roken tussen 06.30 uur ’s morgens en 18.30 uur ’s
avonds. Als je kind het rookverbod overtreedt, kunnen we een sanctie opleggen volgens het orde- en
tuchtreglement.
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Leefregels
17.1

Gedragsregels

Cfr de schooleigen brochure.
17.2

Eerbied voor materiaal

De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken zowel op school
als thuis. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met het schoolmateriaal.
Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of veelvuldig verloren gaat, dan kan
de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal aanrekenen aan de ouders.
17.3

Bewegingsopvoeding

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

Revalidatie / Logopedie
Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind therapie te laten volgen tijdens de
lesuren. Om een beslissing te kunnen nemen, moet de school over een dossier beschikken dat minstens
de volgende elementen bevat:
Een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lesuren moet plaatsvinden;
Een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie blijkt;
Een advies van het CLB dat motiveert waarom de revalidatie tijdens de lesuren vereist is.
Revalidatie op initiatief van de ouders kan enkel tijdens de schooluren als er een gemotiveerd verslag
is. De toestemming van de directie is verplicht.

Privacy
19.1

Verwerken van persoonsgegevens

De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer.
Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Om
gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de
gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke
toestemming van de leerlingen of hun ouders. De privacywet geeft je het recht te weten welke
gegevens de school verwerkt en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te
laten verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn.
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19.2

Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering

Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder de
volgende voorwaarden: De gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke
onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de
onderwijsloopbaan betrekking heeft. Ouders kunnen -op verzoek- deze gegevens inzien. Ouders die
niet wensen dat deze gegevens doorgegeven worden kunnen zich tegen de overdracht verzetten, voor
zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt. Ze brengen de directie binnen de tien
kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.
Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen
overdraagbaar. Wij zijn decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag of een verslag dat
toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs aan de nieuwe school door te geven.
19.3

Publiceren van foto’s

De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen op de website, in de schoolkrant, folders, … Ook op
school worden foto’s uitgehangen. De beeldopnamen gebeuren steeds met respect voor wie op de
beelden staat.
We gaan ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen de publicatie van de beeldopnamen die te maken
hebben met de activiteiten van onze school. Mocht je daar toch bezwaar tegen hebben, dan kan je dat
op elk moment van het schooljaar melden aan de directie. We zullen het bezwaar respecteren en geen
beelden van je kind meer publiceren.
19.4

Recht op inzage en toelichting

Ouders hebben recht op inzage in en toelichting bij de leerlingengegevens, waaronder de
evaluatiegegevens, die verzameld worden door de school over hun kind. Indien na de toelichting blijkt
dat de ouders een kopie willen, kan dat. De school kan geen gegevens doorgeven die betrekking hebben
op medeleerlingen.

Participatie
20.1

Schoolraad

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding,
personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een
informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld
voor een periode van vier jaar.
De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen
toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.
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In onze school worden de leden van de ouder- en personeelsgeleding door middel van rechtstreekse
verkiezingen aangeduid. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de
twee voornoemde geledingen.
20.2

Ouderraad

De oprichting van een ouderraad is verplicht wanneer ten minste tien procent van de ouders erom
vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie ouders betreft. De ouderraad heeft een
informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur.
De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen
toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.

Infobrochure onderwijsregelgeving
De school stelt de ouders bij inschrijving in kennis van de ‘infobrochure onderwijsregelgeving’. Dat
document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die
opgenomen zijn in dit schoolreglement.
Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar op de website van het Vlaams Verbond van
het Katholiek Basisonderwijs VVKBaO http://www.vvkbao.be/. De inhoud van de infobundel kan te
allen tijde gewijzigd worden zonder de instemming van de ouders.
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Goedkeuring opvoedingsproject en schoolreglement
2016-08-31
Op datum van ................................ wordt de inschrijving van ................................................................
bevestigd door de school en de ouders.
De inschrijving geldt onder de opschortende voorwaarde van het voldoen aan de
toelatingsvoorwaarden op de instapdag.
De school leeft de wetgeving inzake de privacy van de leerling en zijn/haar familie na. De school gaat
discreet om met de informatie in de leerlingenadministratie en het zorgdossier. Ouders kunnen ten
alle tijden hun eigen persoonsgegevens raadplegen, laten verbeteren en zich verzetten tegen het
gebruik van de gegevens.

Naam en handtekening directie

De ouders van .................................................................................................................... verklaren
hierbij dat ze het opvoedingsproject en het schoolreglement hebben ontvangen en verklaren dat zij
instemmen met het opvoedingsproject, de engagementsverklaring en het schoolreglement, terug te
vinden in het schoolreglement en de schoolbrochure van
...................................................................................................................................................................
De ouders bevestigen op eer dat alle gegevens op de aangeboden formulieren naar waarheid zijn
ingevuld.

Naam en handtekening van de ouder(s)1

Indien slechts één ouder tekent, verklaart de ondergetekende ouder t.o.v. de school in toepassing
van de artikels 373 en 374 van het Burgerlijk Wetboek te handelen met instemming van de andere
ouder.
1

