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1. algemene informatie 

 
1.1. welkom 

 

Geachte ouder(s), 

Uw kinderen zijn onze bestaansreden, met andere woorden, uw vertrouwen is onze bestaansreden. 

We zijn u dan ook dankbaar dat u ons het vertrouwen geeft. Voor uw kind is immers het beste niet 

goed genoeg. Zo hoort het ook te zijn. Vandaar dat de deur van onze school open staat voor uw 

verzuchtingen, verwachtingen en verlangens. We zullen ze wellicht niet allemaal kunnen 

beantwoorden, maar we beloven dat we er hard ons best voor zullen doen. Wees er zeker van uw 

kind is bij ons in goede, zorgzame maar ook kwaliteitsvolle, professionele  handen. 

 

Beste leerling,  

Ook jij in het bijzonder willen we graag welkom heten op onze school. Je komt in een boeiende 

wereld terecht waar velen samen met jou op weg gaan. De directeur en de leerkrachten willen er zijn 

voor jou. Bij hen kun je altijd terecht!    

 

Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige 

informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het 

schoolreglement, maar sluit er nauw bij aan. In het tweede deel vin je het pedagogisch project vn 

onze school en de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs. In het derde deel vind je het 

eigenlijke reglement dat o.a. bestaat uit de engagementsverklaring tussen school en ouders, 

informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van de leerlingengroepen, afwezigheden, 

uitstappen, het getuigschrift op het einde van het basisonderwijs, onderwijs aan huis, herstel- en 

sanctioneringsbeleid, de bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, afspraken en leefregels, 

leerlingenevaluatie, beleid op leerlingenbegeleiding, revalidatie en privacy. 

De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat je akkoord gaat met het volledige 

schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan het 

eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig 

van de ouders. Wijzigingen aan het pedagogische project en aan het eigenlijke reglement worden 

opnieuw ter akkoord aan je voorgelegd. 

 

Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken. 

 

Wij hopen op een goede samenwerking! 

 

1.2. ons logo 

 

Kantelberg wil haar kinderen die bouwstenen aanbieden die nodig zijn om te kunnen functioneren in 

de maatschappij van vandaag en morgen. Kantelberg wil de fundamenten leggen. Kantelberg wil 

haar  kinderen klaarstomen  om uitgestuurd te worden naar die grote, boeiende en soms wat 

complexe  wereld waarin ze hun plek moeten veroveren. Het is een tocht omhoog. Op weg naar de 
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top van hun kunnen, passeren ze de kantelmomenten van het leven. En hoe dat leven ook kantelt, 

onze jonge mensen moeten zich staande kunnen houden in die maatschappij. Daarvoor staat ook ons  

logo. Kantelberg staat voor het samen bouwen aan de weg naar de top.  

 

Ons logo staat voor de toekomst: die van de school, die van onze kinderen, die van onze 

samenleving. Samen bouwen aan de samenleving van de toekomst, daar doen we het voor. 

 

1.3. onze troeven 

 

 kleinschalig, familiaal karakter 

Kantelberg is een school op kindermaat. Kinderen kunnen er thuis komen. Kantelberg is één grote 

familie. 

 

 Een oase van ruimte en groen 

De locaties van Kantelberg zijn uniek. Looppiste, voetbalveld, moestuin, kippenhok, insectenhotel, 

doolhof, vijver, boomgaard, picknickruimte, leescaravan, buitenspeelgoedkar. 

 

 Schoolkoor en muziekatelier 

Ukelele, orff instrumenten, notenleer en samenzang . 

 

 Begeleide huiswerkklassen en ruim aanbod in naschoolse activiteiten 

Ook na schooltijd zorgen we in Kantelberg voor aangepaste activiteiten. Elke leerling vindt er zijn 

gading. Vandaag is er keuze uit: dans, Techniek , schaken, dans, omnisport, muziekatelier, 

schoolkoor, voetbal, badminton ... Lees ook bijlage 6. 

 

 voor- en naschoolse opvang 

Uw werkuren vallen wellicht niet samen met ons schoolschema. Geen nood, wij voorzien in 

voorschoolse opvang vanaf 7 uur en sluiten onze lokalen pas om 19 uur (vrijdag  om 18.15 uur) ook 

op woensdagnamiddag. U krijgt alle tijd om uw kind(eren) te brengen en op te halen.  

Lees ook bijlage 5. 

 

 Brede zorgwerking 

Extra begeleiding enerzijds, extra uitdaging anderzijds. 

 

 

 Sterk in ouder betrokkenheid 

Overlegmomenten en informele babbels met ouders. 
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1.4. onze missie, visie en strategische doelen 

 

Kantelberg is een creatieve, vernieuwende en ondernemende basisschool. Vanuit de mogelijkheden 

en de motivatie van elke leerling, ontwikkelt Kantelberg de talenten van elk kind dat haar is 

toevertrouwd. Ze verankert zich in de maatschappij. Hierdoor bouwt ze, met oog voor diversiteit, 

relatie en participatie, een brede leer- en leefomgeving op met als doel maximale 

ontwikkelingskansen voor álle leerlingen. Lees meer onder 2.3 en op onze site www.kantelberg.be. 

 

1.5. structuur van onze school 

 

1.5.1. twee vestigingen 

  
 afdeling kleuter 

  
 afdeling Lager 

  

  Raadsherenlaan 42 

        8310 Sint-Kruis (Brugge) 

  050 35 89 08 

  www.kantelberg.be 

  De Linde 94 

       8310 Sint-Kruis (Brugge) 

  050 35 14 25 

  www.kantelberg.be 
 

1.5.2. scholengemeenschap 

 De Gesubsidieerde Vrije Basisschool 'Kantelberg' maakt deel uit van de scholen-

gemeenschap ‘Basis Brugge’. De scholengemeenschap BasisBrugge is, handelend 

vanuit de christelijke levensvisie en in dialoog met andere levensbeschouwingen, een 

dynamische groep van scholen die staat voor kwaliteitsvol onderwijs, waar leerlingen, 

ouders, schoolteam, CLB, bestuur en de lokale gemeenschap elkaar vinden rond de 

onderstaande krachtlijnen. 

Vrije Basisschool 
Kantelberg 

  De Linde 94 
       8310 Sint-Kruis 

  050 35 14 25 

Basisschool 
De Zonnetuin 

  Beeweg 32 
       8310 Sint-Kruis 

  050 35 89 09 

Basisschool Mozaïek 

  Pastorieweg 4 
       8310 Sint-Kruis 

  050 35 12 10 

   
   
SLHD Basisschool  
Brugge 

  Sint-Jansstraat 16 
       8000 Brugge 

  050 33 15 43 

SLHD Basisschool  
De Komme 

  Sint-Jozefstraat 2 
       8000 Brugge 

  050 35 56 97 

SLHD Basisschool 
De Smalle 

  Smallestraat 2 
       8000 Brugge 

  050 33 29 04 
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 SLHD Basisschool  

ST-Leo St-Pieters 

  Blankenbergse Steenweg 
       8000 Brugge 

  050 31 21 39 

SLHD Basisschool  
De Lenaard 

  Sint-Lenardstraat 
       8380 Brugge 

  050 59 94 78 

 

 

 
1.5.3. LOP 

Onze school maakt deel uit van het Lokaal Overleg Platform Brugge. Dit overleg is opgericht in het  

kader van gelijke onderwijskansen voor elk kind.  Contactpersoon: Marianne  Bogaert 

marianne.bogaert@ond.vlaanderen.be.  

 

1.5.4. commissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

 

Klachtencommissie Katholiek onderwijs vlaanderen 

Guimmardstraat 1, 1040 Brussel, 02 507 08 72 

e-mail: klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen 

 

1.5.5.   commissie zorgvuldig bestuur 

 

Vlaamse overheid 

Agentschap voor onderwijsdiensten- AgODi 

Afdeling advies en ondersteuning onderwijspersoneel (AOP) , Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel, 

02 553 65 98 

e-mail: zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be  

 

 

1.5.6. commissie inzake leerlingenrechten 

 

Vlaamse Overheid  

Agentschap voor onderwijsdiensten-AgODI 

Secretariaat commissie inzake leerlingenrechten 

t.a.v. Ingrid Hugelier (Basisonderwijs), H.Consciencegebouw, Koning Albert II laan 15, 1210 Brussel, 

02 553 93 83,  e-mail: commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be   

 
1.6 onze ploeg 

 

Een school 'draait' door de inzet van een groot aantal mensen. Niet alleen de titularissen en de 

leerkrachten van zorg en gym, maar ook de mensen met ondersteunende taken, zoals administratie 

en secretariaat, opvang, refter en maaltijden, onderhoud, ICT en last but not least de directie en het 

schoolbestuur. Hieronder maakt u kennis met de mensen van onze school. 

 

mailto:klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen
mailto:zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be
mailto:commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be
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1.6.1 schoolbestuur   

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is 

verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke  

voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Ons schoolbestuur is VZW Vrije 

basisscholen Mariawende Sint-Kruis.  De maatschappelijke zetel is gevestigd in de 

Pastorieweg 4, 8310 Sint-Kruis (Brugge). 

 

 
voorzitter 

 

de heer Jonckheere Paul 

 

secretaris de heer Calleeuw Fernand 

 

leden de heer Stan Beernaert 

de heer Wilfried Verniest 

mevrouw Mieke Bossuyt 

de heer Carlos Derock 

de heer Bernard Vanwildemeersch 

de heer Marc Boone 

de heer William Strybol 

E.H. Hugo Pieters 

mevrouw Deknudt Véronique 

 

 

1.6.2 directeur 

Kristine Tas: directie@kantelberg.be 

 
1.6.3 onderwijzend personeel en omkadering team 

klas naam aanwezig [1] mailadres 

1KA (peuter en 1e kl) Sabine Cosman 

 

voltijds sabine.cosman@kantelberg.be 

1K2A  Veerle Ghesquière 

Jente Lefever 

di, wo, di, vr carolyn.tamsin@kantelberg.be 

1K2B Carolyn Tamsin 

Celine Lemmens 

ma, di, wo, vr veerle.ghesquière@kantelberg.be 

3KA Sylvia Vanmullem 

Celine Lemmens 

ma, di, wo, do sylvia.vanmullem@kantelberg.be 

3KB Lieselotte Six 

Celine Lemmens 

ma, wo, do, vr  

 

lieselotte.six@kantelberg.be 

 

zorgcoördinator  Valerie Demey  valerie.demey@kantelberg.be 

ambulant Jente Lefever   

coördinerend 

preventieadviseur 

Stefaan De Voogt  stefaan.devoogt@kantelberg.be 

 

 
klas naam aanwezig [1] mailadres 

1A Kenny Janssens 

Lieselot Verbruggen 

voltijds kenny.janssens@kantelberg.be 

2A Jana Devisscher voltijds jana.devisscher@kantelberg.be 

2B Lies Van Moortel voltijds lies.vanmoortel@kantelberg.be 

mailto:directie@kantelberg.be
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3A Sara Breemersch 

 

voltijds Sara.breemersch@kantelberg.be 

3B Maité Vandamme 

Hans Vermeersch 

4/5 

1/5 op vr 

 

4A Lisa Vanhaecke 

Maxime Claeys 

4/5 

1/5 op ma 

lisa.vanhaecke@kantelberg.be 

4B 
Jente Lefever 

Maxime Claeys 

wo(w1),do,vr 

ma,di,wo(w2) 

 

5A 
Jorinde Vanhoucke 

 

voltijds jorinde.vanhoucke@kantelberg.be 

 

6A 
Fabienne De Caluwé 

Maité Vandamme 

4/5 

1/5 

fabienne.decaluwe@kantelberg.be 

6A 
Fabienne De Caluwé 

Maité Vandamme 

4/5 

1/5 

fabienne.decaluwe@kantelberg.be 

zorgcoördinator  
Valerie Demey voltijds valerie.demey@kantelberg.be 

 

verantwoordelijke in de 

zorg + beleid/directeur 

Hans Vermeersch ma, di, wo  hans.vermeersch@kantelberg.be 

 

 

gymleerkracht 
Tom Goossens 

Justine Dessondre 

deeltijds 

Ma (VM) 

tom.goossens@kantelberg.be 

ambulante Lieselotte 

Verbruggen 

4/5  

coördinerend 

preventieadviseur 

Stefaan De Voogt  stefaan.devoogt@kantelberg.be 

 

 

1.6.4 administratieve omkadering 

 

administratief 

medewerker 

Caroline Van  

de Casteele 

Ma (VM) , di (VM),  

do (VM) , vr (VM) 

secretariaat@kantelberg.be 

boekhouding Ann Goossens ma (NM) boekhouding@ryckevelt.be 

Stafmedewerkster Martine Roels 

Tina Rosseel 

di (VM) 

di (NM), do (NM) 

stafmedewerker@ryckevelt.be 

 
 
1.6.5 ondersteunend personeel 

kleuterafdeling Nico Geers ,  voorschoolse opvang  

kleuterafdeling Silke Anne (0496 73 25 24)  naschoolse opvang/opvang woensdag (NM)/ 
refterdienst   

kleuterafdeling Ann Masson onderhoud  

Kleuterafdeling  Melinda Platteau,  refterdienst 
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kleuterafdeling Isabelle Dobbelaere    kinderverzorgster  

kleuterafdeling Marie Neyt                   kinderverzorgster  

lagere afdeling Monique Provoost (0478 79 28 84), Marieke 

Naeyaert 

voor- en naschoolse opvang  

lagere afdeling Silke Anne¸ Marieke Naeyaert, Mia Gentier onderhoud   

lagere afdeling Pascaline Cottenjé refterdienst 

lagere afdeling/ 

kleuterafdeling 

Norbert Noë technisch onderhoud  

 

 
1.6.6 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 bepaald zelf in haar huishoudelijk reglement op welke 

wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode. 

In onze school wordt de schoolraad samengesteld uit vertegenwoordigers aangeduid door de 

onderliggende ouderraad en pedagogische raad. De leden van de lokale gemeenschap worden 

vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen. 

 

voorzitter De heer Hans Vermeersch  

 

vertegenwoordigers 

ouders 

de heer Stefaan Ryckaert 

mevrouw Sabine Van Overloop 

vertegenwoordigers 

personeel 

mevrouw Veerle Ghesquière  

de heer Hans Vermeersch 

vertegenwoordigers 

lokale gemeenschap 

E.H. Hugo Pieters  

mevrouw Erna Van Damme 

 

vertegenwoordigers  

schoolbestuur 

de heer Paul Jonckheere 

 

directeur mevrouw Kristine Tas 

 

 

 

1.6.7 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 bepaald zelf 
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in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende 

mandaatperiode. 

In onze school is er geen ouderraad. 

 

1.6.8 oudercomité 

 

Het oudercomité wil op een opbouwende wijze meewerken aan de verbetering van de opvoeding 

van al de leerlingen op school en thuis. 

  

voorzitter Mevr. Sarah Van Parys  

 

De namen van de overige leden en de manier waarop u in contact kan komen vindt u op de 

website van de school. 

 

 

1.6.9 klassenraad 

 

kleuterschool alle leerkrachten 

de zorgcoördinator 

de turnleerkracht 

de directeur 

eerste graad de leerkrachten van het eerste en het tweede leerjaar 

de zorgcoördinator 

de turnleerkracht 

de directeur 

tweede graad de leerkrachten van het derde en het vierde leerjaar 

de zorgcoördinator 

de turnleerkracht 

de directeur 

derde graad de leerkrachten van het vijfde en het zesde leerjaar, 

de zorgcoördinator 

de turnleerkracht 

de directeur 

 

 

1.6.10 leerlingenraad 

Sinds enkele jaren heeft onze school een leerlingenraad. In elke klas worden vertegenwoordigers 

aangeduid. De nieuw gekozen leerlingen worden lid voor de rest van het schooljaar en blijven ook lid 

wanneer ze in het 6de leerjaar zitten. Die vertegenwoordigers worden niet lukraak gekozen. 
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Eerst wordt de bedoeling van het ‘kinderparlement’ uitgelegd door de zorgleerkracht en een titularis. 

Dan krijgen alle leerlingen de kans om zelf ideeën en voorstellen neer te schrijven. Dat gebeurt 

anoniem. Later worden de verschillende bladen met ideeën voorgelezen door de klastitularis. De 

leerlingen kiezen  dan de twee stelwerken met de (volgens hen) beste ideeën. De schrijvers van deze 

stelwerken worden dan meteen de afgevaardigden van de klas. We laten ook de mogelijkheid open  

om sommige vertegenwoordigers, na een vooraf afgesproken periode, af te lossen door een 

klasgeno(o)t(e). 

 
1.6.11 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. 

      

 verplichte verzekering 

De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, 

met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilligers. Het 

verzekeringscontract werd afgesloten bij ‘IC-verzekering’ onder nummer 99052210199. De polis ligt 

ter inzage op het schoolsecretariaat.  

 

 vrije verzekering 

De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de lichamelijke schade die 

geleden is door vrijwilligers tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op de weg naar- en van 

de activiteiten. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij ‘IC-verzekering’ onder nummer 

720153455. De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat.  

 

 vergoedingen 

Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien.  

 

 aansprakelijkheid 

De school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten 

van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van vrijwilligerswerk de school of 

derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware fout. Voor zijn 

lichte fout is hij enkel aansprakelijk als die hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt. 

 

 geheimhoudingsplicht 

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

geheimhoudingsplicht bestaat. Het gaat dan vooral om vrijwilligerswerk bij telefonische 

hulpverlening als Teleonthaal, de zelfmoordlijn waarbij je in contact komt met vertrouwelijke 

informatie. Bij vrijwilligerswerk op school is de geheimhoudingsplicht normaal gezien niet van 

toepassing. Een vrijwilliger gaat discreet om met de informatie die hem of haar is toevertrouwd. 
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1.7 organisatie 

 
1.7.1 openingsuren en bereikbaarheid 

dagindeling kleuter dagindeling lager 
van  tot    van   tot  
07:00  08:40  ochtendopvang  07:00  08:30 ochtendopvang 
08:40  10:30  lessen  08:30  10:10 lessen 
10:30  10:50  speeltijd  10:10  10:25 speeltijd 
10:50  11:50  lessen  10:25  11:40 lessen 
11:50  13:20  middagpauze  11:40  13:20 middagpauze 
13:25  15:00  lessen  13:20  15:00 lessen 
15:00  15:20  speeltijd  15:00  15:15 speeltijd 
15:20  16:10 

15:45 
 lessen 

op vrijdag 
 15:15  16:05 

15:40 
lessen 
op vrijdag 

16:10  19:00  avondopvang  16:05  19:00 avondopvang 
15:45  18:15  op vrijdag  15:40  18:15 op vrijdag 

 

 
Opgelet : 

Er wordt steeds vijf minuten vroeger gebeld om steeds tijdig de lessen te kunnen starten. We 

verwachten dat alle kinderen zowel van de kleuterafdeling als de lagere afdeling tijdig op school zijn. 

 

 Voor de lagere school betekent dit 8.25 uur ’s morgens en 13.15 uur ’s middags. 

 Voor de kleuterschool betekent dit 8.35 uur ’s morgens en 13.20 uur ’s middags. 

 

1.7.2 voor- en naschoolse opvang 

   opvang kleuter opvang lager 
dag   van  tot   van   tot 
maandag  ochtendopvang 07:00  08:40   07:00  08:30 
  avondopvang 16:10  19:00   16:05  19:00 
dinsdag  ochtendopvang 07:00  08:40   07:00  08:30 
  avondopvang 16:10  19:00   16:05  19:00 
woensdag  ochtendopvang 07:00  08:40   07:00  08:30 
  middagopvang 11:40  19:00   11:40  19:00 
donderdag  ochtendopvang 07:00  08:40   07:00  08:30 
  avondopvang 16:10  19:00   16:05  19:00 
vrijdag  ochtendopvang 07:00  08:40   07:00  08:30 
  avondopvang 15:45  18:15   15:40  18:15 

 

Lees meer op bijlage 5.  

 

1.7.3 naschoolse activiteiten 

Onze ouderraad zorgt er voor dat uw kind na schooltijd kan deelnemen aan diverse aangepaste 

activiteiten zoals: omnisport, dans,  volleybal, balspelen, badminton, .... Het overzicht en de prijzen 

vind je op onze website. Elke  activiteit gaat pas door bij voldoende inschrijvingen. Als uw kind eens 

niet aanwezig kan zijn, vragen we het secretariaat van de school te  
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verwittigen (050 35 14 25). De dagen dat er geen school is, is er ook geen naschoolse activiteit! Lees 

meer op bijlage 6. 

 

1.7.4 muzische- en sportnamiddagen  

 

Op regelmatige basis worden sportnamiddagen georganiseerd per graad. Tijdens alle activiteiten 

wordt er gewerkt met een doorschuifsysteem. We gebruiken daarbij de turnzaal, de dansklas en een 

buitenterrein. De laatste sportnamiddagen van elke graad mogen ouders en grootouders 

participeren. Ons team werkt ook muzische namiddagen uit waarbij een gevarieerd aanbod van 

beeldopvoeding, muzikale opvoeding, bewegingsexpressie, dramatisch spel  en muzisch taalgebruik 

aan bod komen. 

 

1.7.5 samenwerking met ... 

 ouders  

Je bent onze partner in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je 

kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek . Je kan een afspraak maken met 

de directie of met de klasleraar. We organiseren ook oudercontacten (zie 

engagementverklaringen tussen school en ouders). Ook bij de leden van onze schoolraad (zie 

1.6.6) kan je steeds terecht. 

 

 Met de leerlingen (zie punt 1.6.10) 

 

 

 Met externen  

o Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) 

 
Voor je rechten en plichten bij het CLB bekijk de infobrochure onderwijsregelgeving punt 2.je bent 
verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden van het 
kind (zie ook engagementsverklaring tussen school en ouders). Het CLB kan bepaalde problemen of 
onregelmatigheden in het beleid van de school signaleren en de school op de hoogte brengen van 
bepaalde behoeften van leerlingen. Daarnaast biedt het CLB versterking aan de school bij problemen 
van individuele leerlingen of een groep leerlingen. Ook daar kan je je niet tegen verzetten. Je kan 
rechtstreeks beroep doen op het CLB. het CLB werkt gratis en discreet.  
Via www.clbchat.be kan jij of je kind anoniem een vraag stellen of je verhaal vertellen aan een CLB-
medewerker. Je vindt alle informatie en de openingsuren op hun website.  
 
  In bijlage 7 lees je meer over je rechten en plichten bij het CLB. Overzicht van ons CLB team vind je 
hieronder.  
 
 

arts Ciska Pieters 

 
contactpersoon Annick Beddeleem 

 

verpleegkundige Annick Roose 

 

 

http://www.clbchat.be/
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o Ondersteuningsnetwerk  

 

Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk: ONW werkingsgebied Noord regio West-

Vlaanderen 

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

kan je terecht bij volgend aanspeekpunt voor ouders: Ann Loveniers 

 

o DPB, Eeckhoutcentrum en VSKO  

Onze school maakt gebruik van teamgerichte ondersteuning, individuele coaching en  nascholings-

pakketten van de diocesane begeleidingsdienst Brugge, het Eeckhoutcentrum en het Vlaams 

Verbond van het Katholiek Basisonderwijs. Zo schrijven leerkrachten en directie in voor individuele 

nascholing en komt er af en toe een 'nascholer' om teamgerichte nascholing te geven aan het ganse 

team. Daardoor stimuleren we in onderling overleg de continue professionalisering van ons team. 

We profiteren van elkaars competenties, elkaars knowhow en ervaring. 

 

DPB http://www.dpbbrugge.be/basis/ 
 

Eekhoutcentrum http://www.eekhoutcentrum.be/ 

 

VSKO http://www.vsko.be/portal/page?_pageid=1510,1&_dad=portal&_schema=PORTAL 

 

 

o parochie 

Onze school werkt nauw samen met de parochie Sint-Thomas Van Kantelberg Male. Die intense 

samenwerking uit zich in de eucharistievieringen die met de school doorgaan in de parochiekerk van 

Male waar priester Hugo Pieters voorgaat. Vrijwilligers van de parochie helpen ons met de bediening  

van de PowerPoint, het dirigeren in de kerk, het orgelspel,... Af en toe komt de pastoor op bezoek in 

de klassen. Ook de voorbereiding van de  Eerste Communie en het Vormsel vindt in nauw overleg 

plaats met leerkrachten en mensen van de parochie. De directie probeert zoveel mogelijk aanwezig 

te zijn op de vergaderingen van de parochieraad om voeling te houden met wat er leeft op de 

parochie. 

 

Parochie Sint-

Thomas 

http://www.sint-thomas.be/ 

 

 

 

1.8 inschrijvingen en toelating  van  leerlingen (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 3)  

 

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

onze schoolbrochure (bijlage 8) 

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

het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft je kind bij ons ingeschreven. De inschrijving van je 

http://www.dpbbrugge.be/basis/
http://www.eekhoutcentrum.be/
http://www.vsko.be/portal/page?_pageid=1510,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.sint-thomas.be/
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kind kan enkel stoppen in de gevallen die wettelijk zijn opgesomd.de inschrijving van je kind eindigt 

wanneer je beslist om je kind van school te veranderen of wanneer je kind bij wijze van 

tuchtmaatregel definitief werd uitgesloten. 

 

Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor je kind wijzigt, kan het 

zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag nodig is, ofwel 

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

klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of 

gewijzigd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op 

basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het 

daaropvolgende schooljaar te ontbinden. 

 

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

je niet akkoord met de wijziging, dan wordt de inschrijving van je kind beëindigd op 31 augustus van 

het lopende schooljaar. 

 
1.8.1 capaciteitsbepaling 

 

Onder capaciteit verstaat men het totaal aantal leerlingen dat een schoolbestuur als maximaal aantal 

leerlingen ziet. De maximumcapaciteit voor onze school is voor dit schooljaar vastgelegd op 

maximum 150 leerlingen voor de kleuterafdeling en maximum 250 leerlingen voor de lagere afdeling. 

Wij hebben momenteel geen capaciteitsproblemen en kunnen alle leerlingen inschrijven.  

 

1.8.2 start van de inschrijvingen (zie bijlage 8) 

 

1.8.3 de inschrijving 

 

De algemene regel is dat leerlingen chronologisch worden ingeschreven. Op deze chronologie is 

echter voor bepaalde leerlingengroepen, waarvoor de overheid het inschrijvingsrecht maximaal wil 

garanderen, een afwijking voorzien in de vorm van de voorrangsregel.   De inschrijvingen van 

voorrangsgroepen (zie bijlage 8) gebeuren in een bepaalde volgorde waarvan niet kan worden 

afgeweken. Eén van de uitgangspunten van het inschrijvingsrecht is het streven naar sociale mix en 

sociale cohesie door een evenredige verdeling van indicator- en niet indicatorleerlingen. De school 

gebruikt een opgelegd model van inschrijvingsregister vanaf de inschrijvingen voor het schooljaar 

2014-2015. Ouders ondertekenen voor akkoord het schoolreglement.  

 

1.8.4 voorrangsgroepen (zie bijlage 8) 

 

1.8.5 sociale mix en dubbele contingentering (zie bijlage 8) 

 

1.8.6 concrete vastgelegde cijfers voor VBS Kantelberg voor 2020-2021 (zie bijlage 8) 

 

1.8.7 weigeren/ontbinden en beëindigen  van de inschrijving  (zie bijlage 8) 



                             schoolbrochure  Vrije Basisschool Kantelberg 

schoolreglement 2020-2021 

 

18 

 

1.8.8 toelatingsvoorwaarden (zie bijlage 8) 

 

1.8.9 toelating tot kleuterschool, lagere school, eerste leerjaar (zie bijlage 8) 

 

1.8.10 screening niveau onderwijstaal 

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

taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig 

acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. Deze 

taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowieso een aangepast 

taaltraject. 

 

1.8.11 leerplicht 

 

In september van het jaar waarin het kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om 

les te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk 

ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek. Voor 

leerplichtige leerlingen in het basisonderwijs is de leerplicht voltijds.  Een jaar langer in de 

kleuterschool doorbrengen of vervroegd naar de lagere school komen kan enkel na kennisgeving van 

en toelichting bij het advies van de klassenraad en van het CLB. De ouders nemen de uiteindelijke 

beslissing. Een leerling die een getuigschrift basisonderwijs behaalt, kan geen lager onderwijs meer 

volgen tenzij de klassenraad dit toelaat. Een getuigschrift kan slechts uitgereikt worden aan 

leerlingen die voor 1 januari  van het lopende schooljaar al 8 jaar geworden zijn.  

In het gewoon  lager onderwijs kan een leerling die 14 jaar wordt voor 1 januari van het lopende 

schooljaar, nog één schooljaar in het lager onderwijs volgen na gunstig advies van de klassenraad en 

een advies van het CLB. Na kennisneming van en toelichting bij de adviezen van de klassenraad en 

van het CLB nemen de ouders daaromtrent een beslissing. 

Een leerling die 15 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar kan niet meer toegelaten 

worden tot het lager onderwijs. 
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2 ons opvoedingsproject 

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

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

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

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

dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders van de school 

verwachten dat ze hen zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken. Ouders verwachten 

dat de school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze zelf 

willen geven. Ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwen stellen in  

de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project katholieke 

dialoogschool. De volledige tekst van de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs vind je 

in bijlage. 

Kantelberg is een creatieve, vernieuwende en ondernemende basisschool. Vanuit de mogelijkheden 

en de motivatie van elke leerling, ontwikkelt Kantelberg de talenten van elk kind dat haar is 

toevertrouwd. Ze verankert zich in de maatschappij. Hierdoor bouwt ze, met oog voor diversiteit, 

relatie en participatie, een brede leer- en leefomgeving op met als doel maximale 

ontwikkelingskansen voor álle leerlingen. 

 

2.1 onze doelen 

  

 

maatschappelijke 

behoeften 

Als inspirerende school biedt Kantelberg onderwijs aan dat anticipeert op en 

beantwoordt aan de behoeften van de maatschappij. 

competenties Kantelberg zet sterk in op het ontwikkelen en stimuleren van creativiteit, 

ondernemingszin, innovatief denken en handelen bij haar medewerkers en leerlingen. 

geëngageerde 

medewerkers 

Kantelberg heeft geëngageerde medewerkers die zich identificeren met de missie en 

de visie. Zij dragen de waarden van Kantelberg uit. 

vlakke structuur Kantelberg kiest voor een vlakke, participatieve structuur die ruimte laat voor de 

eigenheid en de inbreng van medewerkers, leerlingen en ouders. 

schoolontwikkeling Kantelberg integreert schoolontwikkeling als rode draad in haar werking. Ze maakt 

werk van het verhogen van haar beleidsvoerend vermogen. Ze creëert hierdoor een 

meerwaarde voor de leerling, de medewerkers en de maatschappij. 

krachtige 

leeromgeving 

Binnen een krachtige leeromgeving kiest Kantelberg voor activerend en 

ervaringsverruimend onderwijs. Ze wil haar leerlingen ondersteunen in hun 

ontwikkeling naar zelfsturend leren. 

talenten ontplooien Met het oog op het vormen van leerlingen die hun talenten maximaal ontplooien, 

ontwikkelt Kantelberg een brede waaier aan zorgtools om een gediversifieerde 

instroom van leerlingen toe te laten de ontwikkelingsdoelen en eindtermen te 

bereiken. 

actieve participatie Kantelberg stimuleert haar leerlingen en medewerkers om actief te participeren in 

onderwijsprojecten of projecten met een onderwijskundige inslag, om zo een 

maatschappelijke reflex in haar onderwijs te integreren en om de wereld met een 

open blik te verkennen. 
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bruisende dynamiek De twee locaties bewerkstelligen optimaal de bruisende dynamiek voor de lerende 

gemeenschap van leerlingen en medewerkers. 

vernieuwing Kantelberg is een pionier in onderwijsvernieuwing. 

communicatie In haar externe en interne communicatie profileert Kantelberg zich naar alle 

stakeholders als een sterk merk. 

 

kwaliteit Binnen de contouren van de beschikbare middelen, realiseert Kantelberg haar 

strategische doelstellingen op een kwaliteitsvolle manier. 

 
2.2 onze kernwaarden 

 

Onze kernwaarden bepalen de cultuur van onze organisatie, hoe we over Kantelberg denken en 

handelen in relatie tot onze stakeholders, hoe we dagelijks met elkaar omgaan. Onze kernwaarden 

inspireren de missie en de visie van Kantelberg, ze zijn de rode draad in het strategisch plan, ze zijn 

een toetssteen in elk proces. De missie en de visie verankeren de christelijke identiteit van 

Kantelberg. De waarden bepalen hoe Kantelberg zich christelijk geïnspireerd gedraagt in de relatie 

met haar omgeving. Kantelberg verwacht van haar medewerkers en leerlingen dat zij die waarden 

delen en ze op een authentieke manier beleven en uitdragen. Ze ondersteunt haar leerlingen in de 

groei naar waardenbeleving. 

 

 

openhartigheid 

creëert vertrouwen 

Openhartigheid gaat naar het gevoel. Het beschrijft de passie die elkeen in Kantelberg 

heeft om zijn talenten te ontplooien. Openhartigheid maakt ons kwetsbaar voor de 

ander. Hoe openhartiger we zijn, hoe meer het onderling vertrouwen groeit. Dat brengt 

energie in beweging. Vertrouwen heeft te maken met het geloof in de goede intenties 

van iemand. Het gaat dus ook om geloof in jezelf, ofwel zelfvertrouwen. 

ruimte biedt kansen 

op engagement 

Iedere Kantelberger heeft een unieke inbreng in het geheel. Hij mag en kan een plek 

claimen om zich te uiten en te ontwikkelen. Hij engageert er zich toe deze unieke 

ruimte te delen met anderen waardoor nieuwe plekken gecreëerd worden. 

Engagement zorgt op die manier voor verbondenheid. Zo ontstaan in Kantelberg veel 

meer ontwikkelingsmogelijkheden dan wanneer ieder zich concentreert op zijn eigen 

persoonlijke ruimte. 

begrip faciliteert 

verantwoordelijk-

heid 

Elke Kantelberger brengt opgenomen taken tot voldoening van zichzelf en de groep tot 

een goed einde. Begrip opbrengen voor de omgeving, zorgt ervoor dat het 

groepsbelang centraal komt te staan, waardoor je je eigen verantwoordelijkheid beter 

kunt opnemen. Begrip hebben van je eigen functioneren en dat van je omgeving zorgt 

voor ruimer inzicht en een efficiëntere sturing van je eigen gedrag. 

transparantie zorgt 

voor veiligheid om 

oorspronkelijk te 

zijn 

Wie oorspronkelijk en authentiek is, hoeft geen rolletjes te spelen. Hij is zich bewust 

van zijn uniciteit en geeft die een bestaansrecht in Kantelberg. Dat kan alleen als de 

omgeving transparant is, als er geen verborgen agenda's spelen. Transparantie 

betekent open zijn over wat je denkt. Het veronderstelt moed en zelfvertrouwen. Deze 

kernwaarden zorgen ervoor dat Kantelberg een basisschool wordt met een hart voor 

leerlingen, medewerkers, ouders en maatschappij. Kantelberg gaat met elkeen een 

waardevolle relatie aan. Kantelberg presenteert zich met een groeiend charisma aan 

haar omgeving met de intentie zichzelf en die omgeving een meerwaarde te bieden. De 

waardenbeleving maakt van Kantelberg een creatieve energie organisatie.  
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2.3 onze missie en visie 

 

Kantelberg is een creatieve, vernieuwende en ondernemende basisschool. Vanuit de mogelijkheden 

en de motivatie van elke leerling, ontwikkelt Kantelberg de talenten van elk kind dat haar is 

toevertrouwd. Ze verankert zich in de maatschappij. Hierdoor bouwt ze, met oog voor diversiteit, 

relatie en participatie, een brede leer- en leefomgeving op met als doel maximale 

ontwikkelingskansen voor álle leerlingen. 

 

MISSIE ...... Waarvoor staan wij? 
  

 

Kantelberg is een creatieve, vernieuwende en ondernemende basisschool. 

Vanuit de mogelijkheden en de motivatie van elke leerling, ontwikkelt Kantelberg de talenten van elk 

kind dat haar is toevertrouwd. Ze biedt kinderen ontwikkelkansen aan zodat ze kunnen meebouwen 

aan de maatschappij en de wereld van de toekomst. 

 

Kantelberg is toonaangevend in haar maatschappelijke opdracht om actueel en vernieuwend 

onderwijs te bieden aan kinderen van drie tot twaalf jaar. Het bereidt hen goed voor op twee 

kantelmomenten in hun leerloopbaan: de overgang van kleuter- naar lager en van lager naar 

secundair onderwijs. 

 

Kantelberg is een open basisschool, christelijk geïnspireerd met waardering voor culturele diversiteit. 

Kantelberg inspireert haar medewerkers en leerlingen om haar kernwaarden in hun leven te 

integreren. 

 
 
VISIE...... Hoe ziet onze toekomstdroom er uit? 

 
Kantelberg wil een lerende gemeenschap zijn die sterk inzet op het ontwikkelen van 

basisvaardigheden en het stimuleren van creativiteit, ondernemingszin en vernieuwend denken bij 

haar leerlingen en medewerkers. 

 

Kantelberg kiest bewust voor twee groene, aantrekkelijke locaties, die verder worden uitgebouwd 

tot inspirerende werk- en leerplekken waar menselijke warmte en geborgenheid centraal staan. 

 

Kantelberg kiest voor geëngageerde medewerkers die de missie en visie onderschrijven. Zij dragen de 

waarden van Kantelberg uit naar hun leerlingen. In een snel veranderende wereld wil Kantelberg een 

ijkpunt zijn voor haar omgeving door traditie te laten evolueren onder invloed van actuele 

maatschappelijke tendensen. Het creëert hierdoor een meerwaarde voor haar leerlingen, 

medewerkers en de brede omgeving. 
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Kantelberg profileert zich als een christelijk-geïnspireerde school. Ze verankert zich in de 

maatschappij. Hierdoor bouwt ze een brede leer- en leefomgeving op met als doel maximale  

 

ontwikkelingskansen voor álle leerlingen. Op die groeien leerlingen op tot jonge mensen die klaar zijn 

om te participeren in de maatschappij van morgen. Kantelberg heeft oog voor diversiteit, relatie en 

participatie. 

 

Het schoolteam heeft oog voor nieuwe trends en behoeften en concretiseert die in haar dagelijkse 

werking. Om de leerlingen toe te laten hun talenten maximaal te ontplooien, creëert de school een 

krachtige leeromgeving die hen ondersteunt in hun ontwikkeling tot zelfsturend handelen. 

 

De school ontwikkelt een zorgbeleid met een brede waaier aan begeleidingstools zodat elke leerling 

zijn talenten maximaal kan ontplooien. 

 

Om haar missie en visie te realiseren streeft Kantelberg naar een kwaliteitscultuur waarin alle 

belanghebbenden actief reflecteren en participeren. 
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3 schoolreglement (regelgeving) 

 
De actuele onderwijsregelgeving (infobrochure onderwijsregelgeving) van het VVKBAO 
(Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs) vind je op onze website  
 

 

3.1 engagementsverklaring tussen ouders en school 

 

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 we verwachten wel jullie 

steun. Daarom maken we in deze engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we 

duidelijk wat we van mekaar mogen verwachten. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat je 

kind bij ons is ingeschreven.   

Op afgesproken momenten evalueren we samen de engagementen en het effect ervan. 

 
3.1.1 oudercontacten 

Als ouder ben je samen met onze school partner in de opvoeding van je kind. Het is goed dat je zicht 

hebt op de werking van onze school. Daarvoor plannen we bij het begin van het schooljaar een 

ouderavond in de klas van je kind. Je kan er kennis maken met de leraar van je kind en met de manier 

van werken. 

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

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

je weten op welke data die doorgaan. Wie niet op het oudercontact kan aanwezig zijn, kan een 

gesprek aanvragen op een ander moment. 

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

geplande oudercontacten kan aanwezig zijn. 

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

gesprek aanvragen met de leraar van je kind. Dat doe je via de klasagenda of via mail. 

We verwachten dat je met ons contact opneemt bij vragen of zorgen ten aanzien van je kind. 

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

opvoeding van je kind en steeds ingaat op onze uitnodiging tot oudercontact. 

We engageren ons om met je in gesprek te gaan over je zorgen en vragen ten aanzien van de 

evolutie van je kind. 

 

3.1.2 Aanwezig zijn op school en op tijd komen 

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

en op tijd naar school komt. De voldoende aanwezigheid van je kind op school draagt bij tot een 

succesvolle schoolloopbaan van je kind. 

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

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



                             schoolbrochure  Vrije Basisschool Kantelberg 

schoolreglement 2020-2021 

 

24 

verkrijgen en behouden van de schooltoeslag, voor de toelating tot het lager onderwijs en voor het 

uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs.  

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

het CLB.  

We vragen je als ouder te engageren je kind op tijd naar school te brengen en dit zowel in het 

kleuteronderwijs als in het lager onderwijs. We verwachten dat je ons voor de aanvang van de lessen 

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

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

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

geschikte aanpak zoeken. 

 

3.1.3 individuele leerlingenbegeleiding 

Onze school voert een beleid op leerlingenbegeleiding. 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. We gaan dan 

samen met jou na welke aanpassingen nodig zijn.  We kunnen ook zelf aanpassingen voorstellen op 

basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Ook dan gaan we steeds eerst in overleg 

met jou. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je kind nodig heeft en wat wij als 

school kunnen organiseren.  Als school zijn we verplicht om redelijke aanpassingen te voorzien als 

jouw kind daar nood aan heeft. Het is niet mogelijk om hier als ouder verzet tegen aan te tekenen.  

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

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

wij van jou als ouder verwachten. 

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

en naleeft. 

 

3.1.4 positief engagement ten aanzien  van de onderwijstaal van de school 

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

schoolloopbaan met dezelfde taalvaardigheid Nederlands. 

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

van en het leren in het Nederlands. Van jou als ouder verwachten we dat je positief staat tegenover 

de onderwijstaal en tegenover de initiatieven die we als school nemen om de taalontwikkeling van 

onze leerlingen te ondersteunen (taaltraject/taalblad voor kinderen die de onderwijstaal 

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

van het Nederlands.  In bijlage 9 vindt u tips om dit te verwezenlijken.  
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3.2 afspraken, richtlijnen en bepalingen inzake 

 
3.2.1 gedrag en houding van leerlingen 

 

 algemeen 

Een “goede morgen” en “goede avond” scheppen een aangename sfeer op school. Beleefdheid 

wordt van alle leerlingen verwacht, zowel onderling als tegenover leerkrachten en personeel. Naast 

een verzorgde houding is ook een verzorgde taal hierbij belangrijk. 

   

 kledij en uiterlijk 

Op school wordt gewone, niet-opvallende, voorname kledij gedragen (ook bij zomerweer). Topjes 

met spaghettibandjes,  … zijn niet toegelaten. Ook sportkledij is niet toegelaten, tenzij op sportdagen 

of als de leerkrachten daarom gevraagd hebben. De kinderen mogen een horloge dragen op school. 

Maar ze moeten ervoor zorgen dat dit niet stoort tijdens de lessen. De kinderen mogen op eigen 

verantwoordelijkheid een halsketting dragen op school. Ook oorbellen kunnen, op voorwaarde dat 

die klein of onopvallend zijn. Piercings passen niet bij onze schoolcultuur. Alle kledingstukken, 

schooltassen, boterhamdozen,….  worden best voorzien van een naam.  

 
 op de speelplaats, in de toiletten, gangen en refter 

Bij het belsignaal op het einde van elke speeltijd stappen de leerlingen naar de rij. Het tweede 

belsignaal betekent: volledige stilte. De leerkracht staat op dat moment ook bij de rij. De leerlingen 

gaan dan in stilte naar de klassen. Bij het verlaten van de school wordt er niet geroepen en laat men 

geen fietsbellen rinkelen. Ook tijdens het middagmaal in de refter worden van de leerlingen nette 

tafelmanieren verwacht.  

 
 ruilen, kopen, verkopen 

Ruilen van speelkaarten en attributen allerhande is voor eigen rekening. Als dit uit de hand dreigt te 

lopen of als kinderen slachtoffer worden van oneerlijke praktijken kan de directie het ruilen 

verbieden. Handel drijven onder mekaar (dingen kopen, verkopen) is niet toegelaten. 

 
 gebruik  gsm en tablets 

Zowel voor leerlingen als voor leerkrachten is het gebruik van de gsm en tablets tijdens de lessen niet 

toegelaten! Men moet er ook voor waken dat alle gsm’s bij het begin van de les uitgeschakeld 

worden. 

 

 pestgedrag 

Pesten wordt op onze school niet getolereerd! Wanneer pestgedrag wordt vastgesteld, worden 

feedbackgesprekken opgestart met het(de) slachtoffer(s) en met de pestkop(pen). Dit kan 

afzonderlijk of gezamenlijk. Eventueel worden bij deze gesprekken ook heel concrete en duidelijk 

afspraken gemaakt. Aanvankelijk worden deze feedbackgesprekken wekelijks georganiseerd. 

Naarmate de situatie verbetert, wordt dit dan afgebouwd. Ook de ouders van de betrokken kinderen, 

worden op de hoogte gebracht. 
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 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. 

      Bewegingsopvoeding  

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

vrijstelling op basis van een doktersattest. 

 

3.2.2 Herstel- en sanctioneringsbeleid  (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 6) 

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

leren uit de fouten die ze maken. Onze school wil hierop inzetten door dialoog en herstel alle kansen 

te geven. In overleg met de betrokkenen gaan we op zoek naar een gepaste maatregel of een 

mogelijke oplossing. Op die manier kunnen kinderen mee de verantwoordelijkheid nemen om een 

oplossing te zoeken voor het conflict of om hun fout goed te maken. Hiermee sluiten we als school 

tucht maatregelen niet uit. Het betekent wel dat we heel bewust kiezen om in bepaalde gevallen een 

tuchtmaatregel op te leggen. 

 

 Begeleidende maatregelen 

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

met je kind en eventueel met jou een begeleidende maatregel bepalen. De school wil hiermee je kind 

helpen tot gewenst gedrag te komen. 

 

Een begeleidende maatregel kan zijn: 

 Een gesprek met de klastitularis, zorg en/of directie; 

 Een time out: 

 Naar de time-out ruimte gaan. Zo kan je kind even tot rust komen en nadenken over wat er is 

gebeurd. Achteraf wort dit kort met je kind besproken; 

 Een begeleidingsplan. Hierin leggen we samen met jou kind een aantal afspraken vast 

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

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

samen met je kind opgevolgd. 

 

 Herstel  

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

herstel. We nodigen de betrokkenen uit om na te denken over wat er is gebeurd en om hierover met 

elkaar in gesprek te gaan. 

 

Een herstelgerichte maatregel kan zijn: 

 Een herstelgesprek tussen de betrokkenen; 

 Een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep 
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 Een bemiddelingsgesprek; 

 No blame-methode bij een pestproblematiek; 

 Een herstelgericht groepsoverleg (HRGO): 

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

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

zoekt iedereen samen een oplossing voor wat zich heeft voorgedaan. De directeur of zijn 

afgevaardigde kan een tuchtprocedure, zoals hieronder (tuchtmaatregel) beschreven, voor 

een onbepaalde tijd uitstellen om dit groepsoverleg te laten plaatsvinden. Hij brengt je dan 

per brief op de hoogte. 

 

 

 Ordemaatregelen 

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

personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden. Tijdens een ordemaatregel blijft je 

kind op school aanwezig. 

 

Een ordemaatregel kan zijn: 

 

 Een  verwittiging in de agenda; 

 Een strafwerk; 

 Een specifieke opdracht 

 Een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie. 

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk. 

 

 Tuchtmaatregelen 

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

 

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

integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen belemmert, dan kan de 

directeur een tuchtmaatregel nemen. Een tuchtmaatregel kan enkel toegepast worden op een 

leerling in het lager onderwijs. 

 

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 

 een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende 

dagen; 

 een definitieve uitsluiting. 

 

Preventieve schorsing als bewarende maatregel: 

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

preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om de leefregels te handhaven en 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 
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tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in principe 

niet langer dan vijf opeenvolgende schooldagen. Uitzonderling 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. 

 

Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting 

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

zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend.) 

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

gevolgd:  

 

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

van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van het 

CLB die een adviserende stem heeft. 

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

brief uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Een personeelslid van de school of van het CLB 

kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van de ouders en hun kind. Het 

gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag na verzending van de brief. 

3) Voorafgaand aan het gesprek hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon recht op inzage 

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

4) na het gesprek brengt de directeur de ouders binnen een termijn van vijf dagen met een 

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

beslissing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel. Bij een definitieve uitsluiting vermeldt de 

beslissing de beroepsmogelijkheden. 

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

kind in een andere school in te schrijven, krijgt de definitieve uitsluiting effectief  uitwerking na één 

maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving 

nog niet in een andere school ingeschreven, dan is de 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 schoolbestuur kan de betrokken leerling weigeren als die het huidige het vorige of het daaraan 

voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten. 

 

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

 

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

tijdelijke wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan 

de lessen of activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je 

kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend 

gemaakt aan de ouders.  

In geval van een definitieve uitsluiting heb je als ouder één maand de tijd om 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 leerlingen groep. De directeur kan beslissen 

dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en 
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gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.  

 

 Beroepsprocedure tegen een definitieve uitsluiting 

 

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

zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend.) 

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

als volgt:  

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

de heer Paul Jonckheere  

 Voorzitter, vrije basisscholen Mariawende Sint-Kruis, 

Pastorieweg 4, 8310 Sint-Kruis 

Of 

Wanneer de school open is, kunnen ouders het beroep bij het schoolbestuur op school persoonlijk 

afgeven. Je krijgt  dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum ze het hebben 

ingediend. De school geeft het beroep daarna door aan het schoolbestuur. 

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

de definitieve uitsluiting van je kind werd ontvangen. Er is dus een termijn van vijf dagen. De 

aangetekende brief met het bericht van de definitieve uitsluiting wordt geacht de derde dag na de 

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

ontvangst. 

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

 

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

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

behandelen. 

Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 Het beroep is gedateerd en ondertekend; 

 Het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgegeven (met 

bewijs van ontvangst). 

Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als 

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

behandelen. 

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

wordt. 

 

Hierbij  kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

 

2)  Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie 

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

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

van de ouders grondig zal onderzoeken. De persoon die de definitieve uitsluiting heeft uitgesproken, 

zal nooit deel uitmaken van de beroepscommissie, maar zal wel gehoord worden.   
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3)  De beroepscommissie zal steeds jou en je kind uitnodigen voor een gesprek. Je kan  je daarbij 

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

van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, 

tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger 

aan te duiden.  

 

Voor de zitting kan je het tuchtdossier opnieuw inkijken. 

 

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

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

schoolvakanties schorten termijn van tien dagen op. Dat betekent enkel dat schoolvakanties niet 

meetellen bij het berekenen van de termijn. De zitting van de beroepscommissie kan wel tijdens een 

schoolvakantie plaatsvinden.  

 

4)  De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. 

 Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep mensen die aan de school of het 

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

voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming 

evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag. De beroepscommissie zal de 

betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd als 

onontvankelijk afwijzen. 

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

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

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

De beslissing is bindend voor alle partijen.  

 

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

ook tijdens de beroepsprocedure de tuchtmaatregel van kracht blijft. 

 

3.2.3 rookverbod e.a. 

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

ruimten van de school als in open lucht op de schoolterreinen. Als je kind het rookverbod overtreedt, 

kunnen we een sanctie opleggen volgens het orde- en tuchtreglement. Als je vindt dat het 

rookverbod op onze school ernstig met de voeten wordt getreden, kan je terecht bij de directeur. 

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

rookverbod, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten. 

Er is ook een rookverbod tijdens de extra-murosactiviteiten. 

 

 

Wapens en voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden zijn verboden. Multimedia-

apparatuur wordt niet toegelaten op school. Zowel voor leerlingen als voor leerkrachten is het 

gebruik van de gsm  tijdens de lessen niet toegelaten! Men moet er ook voor waken dat alle gsm’s bij 

het begin van de les uitgeschakeld worden. 
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3.2.4 afwezigheden (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 4) 

 

Alle leerlingen in het lager onderwijs (ook de 5-jarigen die vervroegd zijn ingestapt), alsook de 6-

jarigen en 7-jarigen in het kleuteronderwijs, moeten altijd aanwezig zijn, behalve bij gewettigde 

afwezigheid. De regelgeving rond afwezigheden is op hen van toepassing. 

 

De 5-jarigen in het kleuteronderwijs moeten een voldoende aanwezigheid hebben van minstens 290 

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

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

het bereiken van de 290 halve dagen aanwezigheid.  

 

Niet –leerplichtige leerlingen in et kleuteronderwijs (2,5-jaigen, 3- jarigen en 4-jarigen) kunnen net 

onwettig aanwezig zijn, aangezien ze niet onderworpen zijn aan de leerplicht en dus niet steeds op 

school moeten aanwezig zijn. 

 

Het is belangrijk dat kleuters (leerplichtig of niet) regelmatig naar school komen. Het is in het belang 

van je kind om het elke dag naar school te sturen. Kinderen die lessen en activiteiten missen, lopen 

meer risico op achterstand. Zij worden ook minder goed opgenomen in de leerlingengroep. 

De school moet het aantal dagen dat een kind ongewettigd afwezig is, doorgeven aan de overheid. 

Kleuters die onvoldoende dagen naar school komen, kunnen hun kleuter- en/of schooltoeslag 

verliezen en ook de toegang tot het lager onderwijs is afhankelijk van het aantal dagen dat je kind 

kleuteronderwijs volgde. 

We verwachten dan ook dat de ouders de afwezigheid van hun kleuter onmiddellijk melden, liefst 

voor 9 uur. Ook als je eens door omstandigheden je kind niet op tijd kan afzetten, laat je dit zo snel 

als mogelijk weten. Je meldt je dan aan bij de leerkracht. Komt je kind meermaals te laat of is je kind 

al vaak afwezig geweest, dan kunnen we samen nagaan hoe we de participatie van je kleuter kunnen 

verhogen. 

 

Gewettigde afwezigheden 

 

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

volgende gewettigde afwezigheden: 

 wegens ziekte 

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

 Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de 
ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar.  

 Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB.  

 Consultaties ( zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten 
de schooluren plaats vinden.  

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk. En bezorgen het ziektebriefje aan de leraar. De 
school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest. 
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Indien het -om medische redenen- echt nodig is dat uw kind best enkele dagen binnen blijft tijdens 
het vrij kwartiertje, wil dit dan schriftelijk meedelen aan de klastitularis.   

  

 Andere van rechtswege gewettigde  afwezigheden 

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

toestemming van de directeur nodig. Je verwittigt de school wel vooraf van deze afwezigheid. Je 

geeft ook een officieel document of een verklaring die de afwezigheid staaft, af aan de school. 

Voorbeelden hiervan zijn: 

 

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

aanverwant; 

 De oproeping of dagvaarding voor de rechtbank; 

 Het vieren van een feestdag dat hoort bij je geloof (anglicaans, Islamitische, Joodse, 

katholieke, Orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst). 

 

 Afwezigheden wegens een preventieve schorsing, een tijdelijke of definitieve 

uitsluiting 

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

is gewettigd. Je kind wordt als gewettigd afwezig beschouwd, ongeacht of je kind wel of niet door de 

school wordt opgevangen. 

 

 Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is 

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

directie. Het betreft hier de afwezigheid wegens: 

 De rouwperiode bij een overlijden; 

 Het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een 

vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties (andere dan de 10 halve schooldagen 

waarop topsportbeloften recht op hebben); 

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

lestijden per week, verplaatsing inbegrepen); 

 Revalidatie tijdens de lestijden (zie punt 3.2.12) 

 School-externe interventies; 

 Persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden . 

 

Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om vroeger op 

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

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

  

 problematische afwezigheden 

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

problematische afwezigheden. De school zal je onmiddellijk contacteren bij elke problematische 

afwezigheid van je kind. 
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Vanaf vijf halve dagen problematische afwezigheden contacteert de school het CLB. Samen werken 

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

  

 

 

3.2.5 huiswerk en lessen 

Huiswerken en lessen worden via de schoolagenda meegedeeld. Wij geven huiswerken om onze 

leerlingen te leren een kort werkje, aangepast aan hun leeftijd – zelfstandig en verzorgd – te maken. 

De vaste dagen zijn hiervoor maandag, dinsdag en donderdag. Het is duidelijk dat leerlingen van een 

vijfde en zesde leerjaar een ietwat langer huiswerk meekrijgen dan hun jongere broers en zussen. Elke 

leerkracht deelt bij de aanvang van het schooljaar mee op welke dagen de leerlingen een huistaak 

zullen krijgen. Er is altijd een mogelijkheid om te differentiëren naar hoeveelheid of naar 

moeilijkheidsgraad. Neem daarom contact op met de leerkracht als je het gevoel hebt, dat de huistaak 

voor je kind, een te zware dobber wordt. 

 

3.2.6 agenda's 

In de kleuterafdeling maakt men gebruik van een ‘heen- en weerschriftje’. Daarin kunnen zowel de 

ouders als de titularissen mededelingen of vragen noteren. In de lagere afdeling beschikken de 

leerlingen over een schoolagenda waarin ze dagelijks taken, lessen en eventuele mededelingen 

optekenen. Om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de vorderingen van de leerlingen wordt er 

onderscheid gemaakt tussen de agenda voor de leerlingen van de jongste en die van de oudste  

leerjaren. De schoolagenda vormt een onmisbaar en doorlopend contact met de ouders. Daarom 

vragen wij de ouders de agenda dagelijks na te zien en te ondertekenen. 

 

3.2.7 rapporten 

Op onze school werken wij met het digitaal rapportprogramma: ‘iOmniwize’. 

De leerlingen krijgen vier keer per jaar een rapport mee naar huis.  

herfstrapport-winterrapport- lenterapport-zomerrapport 

We streven ernaar om de verschillende vakonderdelen na het afsluiten van belangrijke leerstofgehelen 

te toetsen. Op het rapport vind je bij de toets een korte omschrijving van de gevraagde leerinhouden. 

Naast het rapporteren van kennis en inzichten, willen wij ook andere vaardigheden onder de kijker 

brengen. Hiervoor voorzien we in het digitale rapport een rubriek waarbij de leerkracht socio-

emotionele vaardigheden en leren leren beoordeelt. Samen met het winterrapport en het 

zomerrapport wordt ook een apart rapport/ontwikkelingsdocument voor bewegingsoefening, 

mediaopvoeding, muzische opvoeding, initiatie Frans en talenbeleid meegegeven.  

 

De toetsen worden met de kinderen meegegeven of op een ouderavond voorgelegd zodat ouders de 

vorderingen van hun kind op de voet kunnen volgen en bespreken met de leerkracht.  

We zijn gestart  met het doorsturen van de rapporten via mail. 

We gaan ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen het bezorgen van het rapport via mail. 

Mocht je daar toch bezwaar tegen hebben, dan kan je dit op elk moment van het schooljaar melden 

bij de directie. 
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3.2.8 getuigschrift basisonderwijs (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 7) 

De klassenraad beslist welke leerlingen in aanmerking komen voor het getuigschrift basisonderwijs. 

Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan de regelmatige leerling die in voldoende mate 

de eindterm gerelateerde leerplandoelen heeft bereikt. Een leerling die geen getuigschrift 

basisonderwijs behaalt, ontvangt een schriftelijke motivering waarop het getuigschrift niet werd 

uitgereikt, met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan. Deze 

leerling krijgt ook een verklaring waarin het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager 

onderwijs staat. 

 

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

behalen op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de onderwijsinspectie als 

gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon onderwijs. Als die leerling geen 

getuigschrift basisonderwijs krijgt, ontvangt deze een schriftelijke motivering waarom het 

getuigschrift niet werd uitgereikt, met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere 

schoolloopbaan. Deze leerling krijgt ook een verklaring waarin het aantal en de soort gevolgde 

schooljaren lager onderwijs staat. 

 

 procedure tot het uitreiken van het getuigschrift 

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

Je kan inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Je kan ook een kopie vragen. 

Of een leerling het getuigschrift basisonderwijs krijgt, hangt of van de beslissing van de klassenraad. 

De klassenraad gaat na of de eindterm gerelateerde leerplandoelen voldoende in aantal en 

beheersingsniveau zijn behaald. Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de schoolloopbaan 

maakte, en de zelfsturing die hij toont, zeker een rol spelen. De voorzitter en alle leden van de 

klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag over de beslissing omtrent het getuigschrift 

basisonderwijs. 

Na 20 juni beslist de klassenraad of een leerling een getuigschrift ontvangt. Wanneer de 

getuigschriften worden uitgereikt, kan je vinden in de infobrief begin schooljaar. De datum van 

uitreiking is ook de ontvangstdatum voor het instellen van beroep. Als je niet aanwezig bent op de 

uitreiking dan geldt 1 juli als datum van ontvangst voor het instellen van beroep. 

 

 beroepsprocedure 

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

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

 

let op:  

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

zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend);  

- wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.  

 

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

getuigschrift, een overleg aan bij de directeur.  Dit gesprek is niet hetzelfde als het oudercontact. Je 
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moet dit gesprek uitdrukkelijk schriftelijk aanvragen, via mail bij de directie. Je krijgt een uitnodiging 

die de afspraak bevestigt. 

 

2) dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag waarop je de 

beslissing hebt ontvangen dat het getuigschrift niet wordt uitgereikt aan je kind. Let op: als het 

gesprek na het verstrijken van de termijn wordt aangevraagd, kunnen we niet meer op die vraag 

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

de hand van het dossier van je kind op basis van welke gegevens de klassenraad zijn beslissing heeft 

genomen. Van dit overleg wordt een verslag gemaakt.  

 

3) de directeur deelt het resultaat van dit overleg met een aangetekende brief aan je mee. Er zij twee 

mogelijkheden: 

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

rechtvaardigen; 

-  de directeur vindt dat de argumenten het overwegen waard zijn. In dat geval zal hij de klassenraad 

zo snel als mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw te overwegen. Je ouders 

ontvangen per aangetekende brief het resultaat van die vergadering. 

 

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

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

Dit kan via aangetekende brief: de heer Paul Jonckheere p/a Pastorieweg 4 – 8310 Sint-Kruis) 

of  

Wanneer de school open is, kunnen ouders het beroep bij het schoolbestuur op school persoonlijk 

afgeven. De ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum ze het 

hebben ingediend. De school geeft het beroep daarna aan het schoolbestuur. 

 

Je hebt daarvoor een termijn van drie dagen, die begint te lopen de dag nadat de aangetekende brief 

van de school wordt ontvangen. De aangetekende brief met één van de twee mogelijke beslissingen  

(zie punt 3) wordt geacht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als 

bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst. 

 

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

 

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

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

behandelen. 

Het beroep aan het schoolbestuur moet aan volgende voorwaarden voldoen: 

-  het beroep is gedateerd en ondertekend;  

-  het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school is afgegeven (met bewijs 

van ontvangst) 

Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als 

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

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

getuigschrift basisonderwijs betwist wordt. 

 

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

 

5)Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In 

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

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

onderzoeken.  

 

6) De beroepscommissie zal steeds jou en je kind uitnodigen voor een gesprek. Je kunt je daarbij 

laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. De periode waarin de beroepscommissie kan 

samenkomen, vind je op de schoolwebsite. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij 

gewettigde reden of overmacht. 

 

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

samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of 

onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden.  

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

komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel 

stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of 

het schoolbestuur. Wanneer er bij stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem 

de doorslag.  

De beroepscommissie zal het beroep als onontvankelijk afwijzen, de betwiste beslissing bevestigen of 

het getuigschrift basisonderwijs toekennen . Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 

september via een aangetekende brief door de voorzitter van de beroepscommissie aan jou ter 

kennis gebracht.  

 

3.2.9 turn- en zwemlessen 

De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen maken integraal deel uit van het lessenpakket. Alle 

kinderen moeten eraan deelnemen. Indien de leerlingen de gym- en zwemlessen niet kunnen volgen 

( bv. om medische redenen), wordt dit schriftelijk gemeld door de ouders. Vanaf het schooljaar 2000-

2001 heeft elk kind in het lager onderwijs recht op één schooljaar gratis zwemmen. In overleg met de 

ouders in de (toenmalige) participatieraad werd besloten gratis zwemmen  aan te bieden aan de 

leerlingen van het zesde leerjaar. De leerlingen van het eerste gaan wekelijks zwemmen, de 

leerlingen van het tweede leerjaar gaan vanaf sept t.e.m. dec  tweewekelijks zwemmen en vanaf 

april wekelijks, alle andere leerjaren gaan tweewekelijks zwemmen. Hiervoor zal een bijdrage aan de 

ouders gevraagd worden. Zie bijlage schoolreglement, bijdrageregeling. Naast de turnlessen worden 

in samenwerking met hogeschoolstudenten extra sportnamiddagen georganiseerd waarbij in een 

doorschuifsysteem telkens verschillende sportactiviteiten aangeboden wordt. Elke klas gaat -indien 

de mogelijkheid blijft bestaan- twee maal per schooljaar naar de schaatsbaan. We voorzien ook één 

maal per jaar een sportdag. Het is verplicht om een T-shirt met het logo van de school en een 

turnbroekje te dragen tijdens de turnlessen. Het T-shirt moet op school worden aangekocht. De 
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kostprijs vindt u in bijlage ‘bijdrageregeling’. Als schoeisel moeten turnpantoffels worden gedragen. 

De voorkeur gaat -om veiligheidsredenen- uit naar stevige sportschoenen (verplicht met witte zool). 

Voor de hygiëne vragen wij (witte) sportsokken of sportkousen. Sieraden moeten worden uitgedaan 

of met tape afgeplakt omwille van de veiligheid. De gympakken moeten regelmatig naar huis mee 

om gewassen te worden. Om verlies van turnpakken tegen te gaan is het verplicht om zowel het T-

shirt, het broekje als de schoenen te naamtekenen. Het turngerief moet worden opgeborgen in een 

stevige (sport-)zak. Meer info vind je op onze website. 

 

3.2.10 onderwijs aan huis (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 5) 

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

komen, dan heeft je kind onder bepaalde voorwaarden recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon 

internetonderwijs of een combinatie van beiden. 

Voor tijdelijk onderwijs aan huis moet je als ouder een aanvraag indienen bij de directeur en een 

medisch attest toevoegen. Heeft je kind een- niet chronische ziekte, dan voeg je een medisch attest toe  

waaruit blijkt dat je kind onmogelijk naar school kan gaan, maar wel onderwijs kan krijgen. 

Heeft je kind een chronische ziekte, dan heb je een medisch attest van een geneesheer-specialist nodig 

dat het chronische ziektebeeld bevestigt en waaruit lijkt dat je kind onderwijs mag krijgen. 

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

na een afwezigheid van 21 opeenvolgende kalenderdagen. Als de ziekteperiode van je kind 

noodgedwongen wordt verlengd of als  je kind na een periode van tijdelijk onderwijs aan huis binnen 

de 3 maanden hervalt,  moet je kind geen wachttijd van 21 opeenvolgende kalenderdagen meer 

doorlopen om opnieuw tijdelijk onderwijs aan huis te krijgen. Je hoeft ook niet opnieuw een aanvraag 

in te dienen. Om de nieuwe afwezigheid te wettigen, is er wel een nieuw medisch attest nodig. 

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

per opgebouwde schijf van 9 halve schooldagen afwezigheid. Deze uren kunnen gedeeltelijk op school 

georganiseerd worden. Dit is mogelijk na akkoord tussen ouders en de school en vindt plaats  buiten de 

normale scholluren en niet tijdens de middagpauze. De aanvraag en de medische vaststelling van de 

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

maar één keer aan onze school te bezorgen.  

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

afstand van de school verblijft, dan kan de school tijdelijk onderwijs organiseren maar is niet verplicht.  

 Als je kind aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je als ouder op de mogelijkheid van tijdelijk 

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

vervuld zijn, kan de school hiermee van start gaan.  

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

De school maakt afspraken met deze leraar om de lessen af te stemmen op de leerlingengroep van het 

kind. Tijdelijk onderwijs aan huis is gratis. 

De school kan in overleg met jou ok 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 maakt dan samen 

met jou concrete afspraken over opvolging en evaluatie. 

Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur. 

 

3.2.11 leerlingenbegeleiding  



                             schoolbrochure  Vrije Basisschool Kantelberg 

schoolreglement 2020-2021 

 

38 

 

Als school hebben wij de opdracht om voor elke leerling in kwaliteitsvolle leerlingbegeleiding te 
voorzien. Dit doen we door in te zetten op een overtuigd en duidelijk zorgbeleid met een  brede 
waaier aan begeleidingstools. Daarbij gebruiken we het zorgcontinuüm  als inspiratiebron. Vanuit 
onze visie dat elk kind een rijk individu is met talenten en noden, gaan wij als school ons inzetten om 
zorg te besteden aan al onze leerlingen. Wij hebben oog voor de cognitieve prestaties, de sociaal 
emotionele  en de psychomotorische ontwikkeling van elk kind.  Wij zien de totale leerling. 
Verrijking, remediëring en differentiatie is noodzakelijk om zorgbreed onderwijs te organiseren. Dit 
houdt ook in dat we gericht de evolutie van je kind volgen. Hiervoor maken we gebruik van een 
leerlingvolgsysteem. Heel wat overlegmomenten met het zorgteam zorgen voor een goede opvolging 
waarbij we de betrokkenheid en de communicatie met de ouders niet vergeten. 
 
We zetten ook in op een goede opvolging van de schoolloopbaan. Reeds van in de kleuterklas gaan 
we actief op zoek naar talenten en kwaliteiten van het kind. 
Leren leren en probleemoplossend denken stimuleren we vanaf de start.  
We begeleiden de kinderen in hun overstap naar het eerste leerjaar. In het zesde leerjaar besteden 
we heel wat aandacht aan de oriëntering naar het secundair.  
We willen onze kinderen ondersteunen in hun socio-emotionele ontwikkeling en hun de nodige 
bouwstenen aanreiken om hun welbevinden en betrokkenheid  te stimuleren.  
We zijn ons bewust van de diversiteit van de leerlingen op onze school en spelen in op de  
verschillen. Zo stimuleren we kinderen tot dialoog en samenwerking, tot verdraagzaamheid  en 
tolerantie.  Op onze school streven we er naar een gelijkwaardige leer- en leefomgeving te creëren 
voor al onze   kinderen. Onze onderwijsleerpraktijk stemmen we ook af op de talige noden van de 
kinderen. We besteden aandacht aan taalgericht onderwijs en stimuleren(zeker via onze klim-op-
klas) de taalverwerving bij onze kinderen. 
 

 

De school werkt samen met het CLB. Dit zijn de concrete afspraken over de dienstverlening tussen de 

school en CLB: (zie bijlage 7) 

 

 

3.2.12 revalidatie en logopedie tijdens de lestijden 

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

 

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

 revalidatie voor kinderen met een specifieke onderwijsgerelateerde behoefte waarvoor een 

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

inbegrepen) 

 

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

de lestijden.  

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

onderwijsgerelateerde behoefte waarvoor een handelingsgericht advies is gegeven, moet de school 

over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat: 

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

plaatsvinden. 
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 Een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie 

blijkt 

 Een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met de klassenraad en de ouders , dat 

motiveert waarom de revalidatie tijdens de lestijden vereist is. 

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

vermeld in het medisch attest, niet kan overschrijden. 

 

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

onderwijsgerelateerde behoefte waarvoor een handelingsgericht advies is gegeven,  moet de school 

over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat: 

 Een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet 

plaatsvinden; 

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

moet motiveren waarom de problematiek van de leerling van die aard is dat het wettelijk 

voorziene zorgbeleid van een school daarop geen antwoord kan geven en dat de 

revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als schoolgebonden aanbod. 

Indien er op het moment van de aanvraag tot afwezigheid nog geen handelingsgericht advies 

werd gegeven voor de leerling, kunnen het handelingsgericht advies van het CLB gelijktijdig 

afgeleverd worden; 

 Een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de 

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

manier waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt op 

het einde van het schooljaar een evaluatieverslag aan de directie van de school en van het 

CLB, met inachtneming van de privacywetgeving waaraan hij onderworpen is; 

 Een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet worden. 

Rekening houdend met het evaluatieverslag van de revalidatieverstrekker. 

 

De directeur van de school neemt, op basis van de verzamelde documenten, de uiteindelijke 

beslissing of de revalidatie tijdens de lestijden kan plaatsvinden of niet. Deze beslissing wordt door 

de school aan de ouders meegedeeld. 

 

Hierbij wordt een  stappenplan gevolgd die u kunt lezen in bijlage 10. 

 

3.2.13 afhalen van kinderen tijdens de schooluren 

Kinderen die tijdens de schooluren de school moeten verlaten, moeten door één van hun ouders 

afgehaald worden in de klas. Hiervoor dient u eerst de directeur te verwittigen.  

 

3.2.14 één- of meerdaagse schooluitstappen  

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

Dat zijn normale schoolactiviteiten. We streven er als school ook naar om ook alle kinderen te laten 

deelnemen aan extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren. De activiteiten maken namelijk 

deel uit van het onderwijsaanbod dat we aan je kind geven. 
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Via het schoolreglement informeren we jou als ouder over de uitstappen die dit schooljaar worden 

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

de schooluitstappen die worden georganiseerd. Als je niet wenst dat je kind meegaat op één extra-

murosactiviteiten die één dag of langer duren, dien je dat voorafgaand aan de betrokken activiteit 

schriftelijk melden aan de school. 

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

 

3.2.15 samenstelling leerlingenraad (zie 1.6.9) 

 

 

3.2.16 organisatie leerlingengroepen binnen hetzelfde onderwijsniveau  

De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB, 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 jou 

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

aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn.  

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). 

 

 

3.2.17 privacy 

 welke informatie houden we over je bij 

 

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

de schoolloopbaan van je kind heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving. We vragen alleen 

gegevens van je kind op als dat nodig is voor de leerlingenadministratie en- begeleiding.  De 

gegevens die nodig zijn voor de begeleiding van je kind verzamelen we in het kader van ons beleid op 

leerlingenbegeleiding.  

 

De gegevens van je kind verwerken we hierbij met Informat. We maken met de softwareleveranciers 

afspraken over het gebruik van die gegevens. De leveranciers mogen de gegevens niet gebruiken 

voor eigen commerciële doeleinden. 

 

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

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

betrokken zijn bij de begeleiding van je kind. Zoals de klassenraad, het CLB en de ondersteuner. 

 

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

gezondheidstoestand van je kind verwerken, maar dat gebeurt enkel met je schriftelijke 

toestemming. Je kan je toestemming altijd intrekken. 

Als je vragen hebt over de privacy rechten van je kind, kan je contact opnemen met de directeur. 
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 Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering 

 

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

onder de volgende voorwaarden: 

 De gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan. Het gaat 

on de essentiële gegevens die de studieresultaten en studievoortgang van je kind bevorderen, 

monitoren, evalueren en attesteren.; 

 De overdracht gebeurt enkel in het belang van je kind. 

 

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

verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt. Je brengt de directeur binnen 

de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte. 

 

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

overdraagbaar. Wij zijn decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag of een verslag aan 

de nieuwe school door te geven. 

 

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

 

We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van de leerlingen op onze website en dergelijke. 

Met die opnames willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze informeren 

over onze activiteiten. De personen die de opnames maken, zullen dat steeds doen met respect voor 

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

 

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

publiceren van deze beeld-of geluidsopnames. Jouw toestemming  die we via een 

toestemmingsformulier vragen, blijft in principe voor de hele schoolloopbaan van je kind gelden. 

Enkel indien we de beeld- of geluidsopnames voor een ander doel gebruiken dan we eerder aan jou 

hebben gevraagd, vragen we opnieuw toestemming. Ook al heb je toestemming gegeven, je kan 

altijd jouw toestemming nog intrekken. Je kan hiervoor contact opnemen met de directie. 

 

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

beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere 

personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt 

van alle betrokkenen. 

 

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

bv. De schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken. 

   

  Recht op inzage, toelichting en kopie 

 

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

uitleg geven bij die gegevens. Ook kan je een (digitale) kopie ervan vragen. Dat kan door schriftelijk 
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contact op te nemen met de directeur. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben 

op anderen, zoals medeleerlingen. 

 

  Bewakingscamera’s 

 

Wij kunnen gebruik maken van bewakingscamera’s. De plaatsen die onder camerabewaking staan 

worden duidelijk aangeduid met een pictogram. Als je kind gefilmd werd, mag vragen om die 

beelden te zien. Je geeft hierbij voldoende gedetailleerde aanwijzingen. Zo kunnen we de betrokken 

beelden vlot vinden. 

 

3.2.18 bevoegdheid van ouders bij conflicten tussen leerlingen 

We begrijpen dat ouders bezorgd zijn over het welzijn van hun kind, en dat ze zich nog meer zorgen 

maken wanneer ze vernemen dat hun kind betrokken is bij een conflict met een andere leerling. Het 

is de taak van de school om hier gepast mee om te gaan. Dat houdt in dat ouders zich met hun 

bezorgdheid kunnen wenden tot directie of leerkrachten, die dan op hun beurt zullen instaan voor  

een pedagogisch verantwoorde opvolging. In geen enkel geval is het toegestaan dat ouders zich op 

school zelf gaan mengen in de hantering van een conflict tussen leerlingen. 

  
3.2.19 Ouderlijk gezag  

 Zorg en aandacht voor het kind 
Als school bieden we een luisterend oor aan voor al onze leerlingen. Ook voor kinderen die 
een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra 
aandacht bieden.  

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

 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 opgenomen. 

o Afspraken i.v.m de agenda, brieven, … 
o Afspraken in verband met oudercontact 

 Co-schoolschap 
Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, kan 
je kind tijdens het schooljaar niet op twee plaatsen school lopen. De school moet de 
inschrijving van een leerling weigeren als de ouders hun kind tijdens het schooljaar 
afwisselend in verschillende scholen in- en uitschrijven. 
 

 

3.3 geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning  (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 9) 

Personen en bedrijven die de school sponseren worden vermeld via de website van de school en 

tijdens het jaarlijks schoolfeest. 
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3.4 financiële bijdrage ouders (bijdrageregeling) zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 8 

Voor scholen van het gesubsidieerd basisonderwijs kan geen direct en indirect inschrijvingsgeld 

gevraagd worden. Evenmin kunnen er bijdragen worden gevraagd voor materialen die gebruikt worden 

om de eindtermen te realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven. Het Vlaams parlement heeft 

een lijst vastgelegd met materialen die kosteloos ter beschikking moeten worden gesteld om de 

eindtermen te realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven.  (lijst materialen zie infobrochure 

onderwijsregelgeving). Bij verlies of beschadiging van materiaal aangeboden door de school ,kunnen de 

door school gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal verrekend worden aan de ouders.  

Het schoolbestuur kan wel een bijdrage vragen voor: 

  

 Activiteiten of verplichte materialen die niet noodzakelijk zijn voor de eindtermen en 

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

bepalen. Voor deze categorie dient de school een scherpe maximumfactuur te 

respecteren. Voor het schooljaar 2019-2020 bedraagt het geïndexeerd plafond:  

voor kleuters €45 en voor lagere schoolkinderen €90 (zie verder onder maximumprijzen).  

 Meerdaagse uitstappen. Voor deze categorie dient de school voor het schooljaar 2017-

2018 een maximumfactuur van €440 per kind voor de volledige loopbaan lager onderwijs 

te respecteren. Voor het kleuteronderwijs mag geen bijdrage gevraagd worden.   

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

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

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

schooljaar meegedeeld aan de ouders. De kosten die aan de ouders worden 

doorgerekend moeten in verhouding zijn tot de geleverde prestatie.  

 

3.4.1 wijze van betaling 

Ouders krijgen 10 maal per schooljaar een rekening via mail of via hun kind. We verwachten dat die 
rekening op tijd en volledig wordt betaald. Dat betekent binnen de 14 dagen na ontvangst. 
We verwachten dat de rekening betaald wordt via overschrijving. 
Als een rekening volgens jullie niet klopt, gelieve dan contact op te nemen met het secretariaat. 

(secretariaat@kantelberg.be)  

 
Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de 
schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanpreken om de volledige rekening te 
betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de rekening te splitsen. Als ouders het niet eens 
zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we jullie beide een identieke schoolrekening. 
Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige restbedrag 
verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben. 

 

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

 Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kunnen jullie 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 

mailto:secretariaat@kantelberg.be
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financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school 

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

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

herinneringsbrief (aangetekende ingebrekestelling). Vanaf dat moment kunnen we maximaal de 

wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag. 

Wanneer je laattijdig hebt afgezegd voor een schoolactiviteit of als je kind op dat moment afwezig is , 

zullen we het deel van de kosten terugbetalen dat nog te recupereren is. Kosten die we al gemaakt 

hadden, kunnen we opnemen in de schoolrekening. 

 

3.4.3 raming verplichte bijdragen die we kunnen vragen 

 

 maximumprijzen 

voor kleuters max.  € 45,00/jaar 

 

voor leerlingen lager max.  € 90,00/jaar 

 

meerdaagse 

uitstappen 

max.  € 445,00/loopbaan lager 

 

 
 
   

  (deze prijzen zijn richtprijzen en gebaseerd op de prijzen van vorig schooljaar) 

 

 watergewenning (verplichte deelname) 
 

3de kleuter € 1,80/beurt (bus inbegrepen) 

 

 
 

 zwemlessen, schaatsbeurten(verplichte deelname) 

 

1ste tot 3de leerjaar € 1,80/beurt (bus inbegrepen) 

 
 

4de en 5de leerjaar € 1/beurt (verplaatsing met de fiets) 

 

6de leerjaar gratis 

 

zwembrevet € 0,70 per brevet 

 

schaatsen € 6,00 per beurt 

 

 

 schooluitstappen (verplichte deelname) 
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Deze prijzen zijn richtprijzen en gebaseerd op de uitstappen en prijzen van vorige schooljaren. 

Uiteraard kan er dit schooljaar een andere activiteit of schoolreis gepland worden. 

 

peuter  

 

schoolreis € 10 

1ste kleuter 

 

schoolreis € 10 

2de kleuter 

 

schoolreis € 10,00 

3de kleuter 

 

schoolreis 

 

€ 10,00 

 

1ste leerjaar  

 

schoolreis 

bezoek aan kinderboerderij  

eerste klasconcerten 

 

€ 20,00 

€ 1 

€ 4 

2de leerjaar  

 

schoolreis 

bezoek aan kinderboerderij 

 

€ 20,00 

€ 1 

3de leerjaar schoolreis 

 

€ 30 

 

4de leerjaar schoolreis 

 

€ 30 

 

5de leerjaar schoolreis 

 

€ 20 

 

6de leerjaar schoolreis 

meerdaagse uitstap naar Durbuy 

€ 20 

€225 

 

 

 

 gymkledij (verplichte uitrusting voor alle leerlingen lagere afdeling) 

gymtrui 

 

 € 9 

gymbroekje jongens 

  

 € 8 

gymbroekje meisjes  

 

 € 10 

 

 

 sportactiviteiten (verplichte deelname) 

2de kleuter 

 

Rolle Bolle € 3 

3de kleuter 

 

Rolle Bolle 

 

€ 3 

 

1ste  - 6de leerjaar sportdag  € 5 

 

1ste  - 2de leerjaar  Honkietonkie  € 3 
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Kronkeldiedoe  € 3,50 

 

3de  - 4de leerjaar  

 

Alles met de bal € 3  

 

 culturele activiteiten (verplichte deelname) 

1ste kleuter 

 

toneel € 5 

2de kleuter 

 

toneel € 5 

3de kleuter 

 

toneel 

 

€ 5 

 

1ste leerjaar toneel 

 

€ 5 

 

 

2de leerjaar toneel € 5 

 

3de leerjaar toneel 

 

€ 5 

 

4de leerjaar toneel 

 

€ 5 

 

5de leerjaar toneel 

inleefatelier (tweejaarlijks) 

€ 5 

€15 

 

6de leerjaar toneel 

inleefatelier (tweejaarlijks) 

jongerenconcert 

€ 5 

€ 15 

€ 2 

 

 andere 

peuter - 6de leerjaar 

 

werkje voor moeder-en/of 

vaderdag 

 

€ 2 (max.) 

 

 

 

3.4.4 raming van vrijwillige bijdragen  

 

 tijdschriften 

Doremini Doremix, 

Doremi 

jaarabonnement kleuter € 36,00 

Zonnekind, Zonne-

straal, Zonneland 

jaarabonnement lager € 38,00 

Kerst-, Paas-, en 

Vakantieboek 

1ste t.e.m. 6de lj. € 7,00 

De boekenboot van 

Robbe en Bas 

jaarabonnement 2de lj. € 30,00 
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Leeskriebel jaarabonnement 3de en 4de lj. € 30,00 

 

Vlaamse Filmpjes jaarabonnement 5de en 6de lj. € 31,00 

 

Boektoppers kleuters pakket 

kleuters abonnement 

€ 20,00 

€ 32,00 

Boektoppers boekenpakket 1ste t.e.m. 6de lj € 20 

   

National Geographic 

Junior 

jaar- en basisabonnement  

4de , 5de en 6de lj 

jaar- en plusabonnement 

4de 5de en 6de lj. 

 

€36,95 

 

€46,95 

 
 

 maaltijden/middagopvang 

middagtoezicht kleuter en lager 

 

€ 0,75 per begonnen half uur (met jaarlijks fiscaal 

attest voor ouders). We rekenen 2 van de 3 

begonnen halve uren aan over de middag. (*) 

 

broodmaaltijd (met 

kans om water te nemen) 
kleuter 

lager 

+ € 0,10  

+ € 0,20  

 

broodmaaltijd + soep kleuter 

lager 

+ € 0,45  

+ € 0,60  

 

warme maaltijd met 

soep 

kleuter 

lager 

+ € 2,50  

+ € 3,00  

 

 dranken 

melk kleuter 

lager 

€ 0,40/flesje  

fruitsap (sinaas/appel) kleuter 

lager 

€ 0,50/flesje 

 

 ontbijt kleuter      € 4,00 

 

 opvang (met fiscaal attest voor de ouders) * 

ochtendopvang kleuter 

lager 

€ 0,75/ per begonnen half uur (vanaf 08.00u gratis) 

€ 0,75/ per begonnen half uur (vanaf 08.00u gratis) 

 

middagopvang op 

woensdag 

lager € 0,75/ per begonnen half uur 

avondopvang kleuter 

lager 

€ 0,75/ per begonnen half uur 

€ 0,75/ per begonnen half uur 
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Voor alle toezichten; morgen, middag en avond; wordt € 0,75 aangerekend per begonnen halfuur. 

Over de middag rekenen we slechts twee van de drie ‘begonnen halve uren’ aan voor wie op school 

blijft.  

(*)We wijzen erop dat tot de helft van dit bedrag gerecupereerd wordt via de belastingen van het 

volgende aanslagjaar. Hiervoor krijgt u een fiscaal attest dat als bewijs bij de belastingaangifte 

gebruikt kan worden. 

 

Bij het te laat komen afhalen van de kinderen wordt een extra kost aangerekend van € 0,75/per 

begonnen half uur.  

 

 naschoolse activiteiten 

Deze prijzen zijn richtprijzen en gebaseerd op de activiteiten en prijzen van vorige schooljaren. 

Uiteraard kunnen er dit schooljaar andere activiteiten gepland worden. 

 

techniek 3de, 4de, 5de, 6de lj. € 35,00/ semister 

 

muziekatelier 2de, 3de, 4de, 5de, 6de lj. € 70,00/jaar 

 

crea 1ste, 2de lj. € 35,00/semister 

 

omnisport 1 ste,2de, 3de € 25,00/semister 

 

 

 

 andere 

nieuwjaarsbrieven peuter t.e.m. 6de leerjaar € 0,75/ brief  

 

 

 

3.5 welzijnsbeleid 

  

3.5.1 rookverbod (zie 3.2.3) 

 

3.5.2 fietsen (verkeersveiligheid)  

 
Tijdens de schooluren is fietsen op de speelplaats verboden. 
Iedereen stapt af aan de schoolpoort. 
De leerkrachten en de ouders hebben hierbij een voorbeeldfunctie!(Enkel in het kader van 
verkeerslessen is fietsen op de speelplaats toegelaten.) 
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Aan de kinderen die met de fiets naar school komen, raden we sterk aan om de fietshelm en een 
‘fluo-jasje’ te dragen. Ook bij ‘klasuitstappen of het fietsen naar het zwembad(4de, 5de en 6de leerjaar) 
stimuleren we deze veilige gewoonte. 
We gaan vaak  de straat op om ‘echte’ verkeerslessen te geven. Tijdens bepaalde lessen of 
verkeersdagen wordt ook de fietsbehendigheid geoefend. Om na te gaan of onze leerlingen op het 
einde van de basisschool de eindtermen rond verkeersopvoeding behaald hebben, wordt ieder 
schooljaar met de leerlingen van het 4de leerjaar meegedaan aan het ‘voetgangersexamen’, met de 
leerlingen van het 5de leerjaar aan de ‘grote verkeerstoets’ en met de leerlingen van het 6de leerjaar 
aan  het ‘grote fietsexamen’. 
Het team en de oudervereniging zijn  actief bezig  om ouders te sensibiliseren om de 
‘verkeersveiligheid’ aan de schoolpoort en de schoolomgeving te verzekeren.  
Alle leerkrachten van de school worden opgeleid tot gemachtigd opzichter. 
Rondom de school geldt een zone 30 wat de verkeersveiligheid ten goede komt. 

 

3.5.3 rijen 

Alle leerlingen die een ‘fietsersrij’ of een ‘voetgangersrij’ vormen na schooltijd krijgen een fluo-jasje. 

De kinderen zijn verplicht dit te dragen op weg van school naar thuis. Uiteraard raden we ten 

stelligste aan dat ze dit jasje ook dragen op weg van thuis naar school. Dit fluo-jasje geven we in 

bruikleen gedurende de hele schoolloopbaan. 

 

3.5.4 speeltijden 

Kinderen mogen niet op het dak van een gebouw of op het dak van de galerij klimmen. Er wordt een 

beurtrol opgemaakt  voor het spelen in de zandbak. Daarbij wordt rekening gehouden met de 

weersomstandigheden. Per week is één leerjaar verantwoordelijk voor de netheid op de speelplaats. 

 

3.5.5 honden 

Honden worden op ons schooldomein niet toegelaten! 

 

3.5.6 verjaardagen 

We vinden het fijn dat jarige kinderen gevierd worden. Er is een traditie gegroeid dat kinderen op hun 

verjaardag klasgenootjes verrassen met een attentie. Toch willen wij erop aandringen dat hier sober 

mee omgegaan wordt. Ouders kunnen hun kinderen stimuleren om -indien zij er echt op staan iets met 

hun jarig kind mee te geven- een ‘gezonde’ of originele verrassing aan te bieden. Chips vinden wij 

bijvoorbeeld echt niet passend. Tevens willen wij benadrukken dat vanuit deze traditie geen morele 

verplichting mag uitgaan.  

 

3.5.7 gezonde voeding en tussendoortjes 

Als school hebben wij een taak op vlak van gezondheid en hygiëne.  Wij roepen u dan ook op om 

gezonde tussendoortjes mee te geven met uw kind(eren) zoals een stuk fruit of droge koek (zonder 

vulling). Elke woensdag wordt vanaf oktober de zogenaamde “fruitdag” georganiseerd  waarbij de  

school de kinderen stimuleert om een stuk fruit mee te brengen als tussendoortje, andere 
tussendoortjes zijn op woensdag niet toegelaten. Wie wil kan om 10 uur nog steeds intekenen voor 
een flesje melk of een flesje 'gezond' fruitsap. Bij het middagmaal krijgen de kinderen van de lagere 
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afdeling gratis kraantjeswater aangeboden. Dit water wordt geregeld gecontroleerd en is heel 
gezond. Onze kleuters kunnen eventueel een drankje kopen.  

 

3.5.8 zindelijk zijn 

Van peuters die naar school komen, verwachten we dat ze al zindelijk zijn. Pampers zijn normaal 

gezien niet toegelaten. Bij medische problemen kan voor sommige kinderen wel een uitzondering 

worden gemaakt. 

 

 

 

 

 
3.6 medicijnenbeleid 

 

3.6.1 ziekte van leerlingen op school 

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

contactpersoon verwittigen en zullen we, indien nodig, vragen om je kind op te halen. 

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

beschikking, ook geen pijnstillers. 

 

3.6.2 medicatiegebruik door leerlingen op school 

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

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

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

bewaring van de voorgeschreven medicatie en erop toezien dat je kind de medicatie stipt 

neemt. Het aanvraagformulier vind je in de bijlagen (bijlage 2) 

 
3.6.3 Andere medische handelingen 

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

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

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

 

 
3.7 rekeningen en betalingen 

 
Aan het eind van elke maand ontvangt u een rekening die per overschrijving kan betaald worden. 
Hierop vindt u de afrekening van de ‘diensten’ (middagopvang, maaltijden). Daarnaast ook de 
verschuldigde bedragen voor abonnementen, drankjes in de klas, uitstappen, … Wij vragen de ouders 
de termijn voor betaling te respecteren en de rekeningen stipt te betalen met de meegeleverde 
overschrijving.  
Een basisschool heeft een beperkte administratieve omkadering en bij stipte betalingen ontneemt u 
het secretariaat en de directeur onnodige, tijdrovende tussenkomsten. In geval van wanbetaling, zien 
wij ons genoodzaakt de aangeboden diensten vooraf cash te laten betalen. Hiervoor ontvangt u een 
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gemotiveerd schrijven van de directeur met de details van de te betalen diensten.  
Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de 
schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te 
betalen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we jullie 
beiden een identieke schoolrekening, zelfs als de rekening moet worden opgesplitst. De rekening 
wordt opgesplitst in elk 50%. Andere opsplitsing wordt enkel aanvaard als er een verslag van de 
rechtbank is waarin deze opsplitsing duidelijk wordt omschreven. 
 
  

3.7.1 conflictbeheer 

Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kunt u contact opnemen met 

de directeur.  Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste 

betalingswijze.  Wij verzekeren een discrete behandeling van uw 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. In eerste instantie zullen wij de 

aangeboden diensten vooraf cash laten betalen. Hiervoor ontvangt u een gemotiveerd schrijven van  

de directeur met de details van de te betalen diensten. Bij wanbetalingen zien wij ons genoodzaakt 

 -in opdracht van de inrichter van ons onderwijs (VZW Vrije Basisscholen Mariawende)- juridische 

stappen te ondernemen om alsnog het verschuldigde bedrag te kunnen ontvangen.  (zie procedure 

onder 3.7.2). Bij afwezigheden en afzeggingen kunnen de gemaakte kosten worden aangerekend. 

 

3.7.2 procedure bij niet betaling 

Op elke schoolrekening staat een uiterste betalingsdatum. Als een rekening niet tijdig werd betaald 

en er hieromtrent ook geen contact werd opgenomen met de directeur, wordt een 

betalingsherinnering opgestuurd of meegegeven met uw kind. Blijft ook deze betalingsherinnering 

twee weken na de verzending zonder gevolg, dan wordt principieel in een aangetekend schrijven, 

aangemaand tot betaling of, als dit laatste problematisch is, tot het contacteren van de directeur. Bij 

laattijdige betaling wordt van rechtswege de wettelijk voorziene nalatigheidsinterest aangerekend, 

evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 25,00 euro. Indien geen  

gevolg gegeven wordt aan de oproep, wordt onze raadsman gecontacteerd om het dossier op te 

volgen.   

 
3.8 fiscaal attest en opvang 

 

Bij het begin van een nieuw burgerlijk jaar worden fiscale attesten betreffende kinderopvang 

aangemaakt op het secretariaat van de school. Die worden ten laatste tegen eind april met de kinderen 

die nog school bij ons lopen meegegeven. Ouders van wie de kinderen niet meer bij ons op school 

zitten, kunnen op eenvoudige vraag het attest op het schoolsecretariaat bekomen.  
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3.9 schoolverzekering 

 

De schoolverzekering (IC-verzekeringen) dekt alle persoonlijke ongevallen tijdens alle activiteiten in 

schoolverband en onder toezicht van de leerkrachten. De schoolverzekering dekt in sommige gevallen 

stoffelijke schade. (fietsen, kledij, sieraden, brillen e.d.) Er moet wel rekening gehouden worden met 

een vastgelegde ‘vrijstelling’ (franchise) 

De ongevallen die zich kunnen voordoen op weg van school naar huis en omgekeerd worden ook 

gedekt. Dit beperkt zich evenwel tot de gevallen waar de leerlingen de normale (veilige) weg volgen en 

slechts de nodige tijd gebruiken. Daarom dringen we erop aan dat de kinderen de veiligste weg van 

huis naar school en terug. Wie de school of de rij zonder toelating verlaat, zal terecht gewezen 

worden. Leerlingen die na de school snoep halen of boodschappen doen, vallen niet meer onder de 

verantwoordelijkheid van de school. 

 

De school spant zich in om de veiligheid van de kinderen te verzekeren. Als er zich een ongeval 

voordoet, zal de school voor de eerste zorg instaan en niet aarzelen een arts te raadplegen. Indien de 

ouders bereikbaar zijn, poogt de school de ouders eerst op de hoogte te brengen. 

Om de gezondheid van de leerlingen te vrijwaren, vragen wij de kinderen niet met koorts of met een 

besmettelijke ziekte naar school te sturen. In geval van ernstig besmettelijke ziekte wordt de directeur 

door de ouders op de hoogte gebracht. Zodoende kunnen de ouders van de andere kinderen ingelicht 

worden. 

 

De directeur of het secretariaat zorgt voor de nodige formulieren voor de aangifte van een ongeval: 

1)de ongevalsverklaring die door de directeur of het secretariaat wordt ingevuld, 2)het geneeskundig 

getuigschrift dat door de behandelende geneesheer wordt ingevuld, 3) de uitgavenstaat die door het 

ziekenfonds en door de ouders wordt ingevuld. De ingevulde documenten worden via de directeur 

naar de dienst verzekeringen opgestuurd om zodoende terugbetaling te kunnen verkrijgen. 

 

3.10 klachtenregeling 

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

zijn personeelsleden, of net het ontbreken van bepaalde beslissingen of handelingen, dan kunnen zij 

contact opnemen met de directeur. 

  

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

onderling overleg een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om via bemiddeling tot 

een oplossing te komen.  

 

Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor de ouders volstaat, dan kunnen zij 

hun klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Deze  commissie is door 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangesteld om klachten van leerlingen en ouders over gedragingen 

en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen  en het niet nemen van beslissingen van/door 

hun schoolbestuur, formeel te behandelen. Voor het indienen van een klacht moet je een brief sturen 

naar het secretariaat van de klachtencommissie. Het correspondentieadres is: 
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Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

t.a.v. de voorzitter van de klachtencommissie 

Guimardstraat 1, 1040 Brussel 

 

Je klacht kan tevens worden ingediend per e-mail of via het daartoe voorzien contactformulier op de 

website van de klachtencommissie http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen 

 

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

aan de volgende voorwaarden voldoet: 

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

plaatsgevonden. We rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft. 

• de klacht mag niet anoniem zijn. Omdat de klachtencommissie een klacht steeds 

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

• de klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de klachtencommissie al heeft behandeld. 

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

minste hebben besproken met de contactpersoon die hierboven staat vermeld én het schoolbestuur 

de kans hebben gegeven om zelf op de klacht in te gaan.  

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

niet onder haar bevoegdheid: 

 - klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure (bv. die 

betrekking hebben over een misdrijf); 

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

decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen; 

 -   klachten die uitsluitend betrekking hebben op de door het schoolbestuur al dan niet genomen 

maatregelen in het kader van zijn ontslag-, evaluatie-, of tuchtbevoegdheid t.a.v. 

personeelsleden; 

 - klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie bestaat (bv. over 

inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, een evaluatiebeslissing …). 

 

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

dat beschikbaar is via http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen. 

 

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

bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De uitkomst van deze klachtenregeling heeft dan 

ook geen juridisch effect. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het schoolbestuur. Tegen een 

advies van de Klachtencommissie kan niet in beroep worden gegaan. 

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

 

 

3.11 ontvangst en kennisname van het schoolreglement 

 

Bij inschrijving van een leerling of ten laatste in de eerste week van september, volgend op de 

inschrijving, geeft de directeur het schoolreglement aan de ouders. De ouders ondertekenen een 

http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/
http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/
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ontvangstbewijs (zie ‘goedkeuring opvoedingsproject en schoolreglement’ achterin deze brochure) 

waaruit blijkt dat zij kennis hebben gekregen van de inhoud van het schoolreglement. Dit 

ontvangstbewijs wordt gedateerd en voor akkoord ondertekend binnen de week terugbezorgd aan de 

directeur. (via de klastitularis) In geval van wijzigingen aan de tekst wordt een verandering 

overhandigd.  Bij grote veranderingen ontvangt u een volledig nieuw schoolreglement. Dit is nog een 

voorlopige opstartversie. Telkenmale leggen wij u een goedkeuring opvoedingsproject en 

schoolreglement voor om ontvangst van de wijzigingen te bevestigen. 
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4 bijlagen 

 
bijlage 1: schoolverzekering 

 

Waarvoor  is de school nu eigenlijk verzekerd? Uitgangspunt van de schoolverzekeringen is het 

gehele schoolleven. Concreet betekent dit dat elke activiteit georganiseerd door de school ook door 

de school verzekerd is: de lesactiviteiten, sportactiviteiten, schoolreis, zeeklas, sneeuwklas, de 

activiteiten die de school organiseert samen met het oudercomité.  

 

De schoolverzekeringen zijn in handen van het Interdiocesaan Centrum, een verzekeringskantoor 

verbonden met het VSKO gespecialiseerd in het verzekeren van scholen. Reacties of vragen kunnen 

desgewenst schriftelijk via de directeur overgemaakt worden. Bijkomende en actuele informatie 

betreffende schoolverzekeringen, schooluitstappen, kinderzitjes e.d.. is terug te vinden op onze 

website: www.interdio.be. Boesman Dirk, directieafgevaardigde, Coupure Rechts 314, 9000 Gent, 

GSM: 0476/64.66.26, mailadres: d.boesman@ic-verzekeringen.be 

 

Volgende waarborgen heeft de school onderschreven. 

 

4.1 burgerlijke aansprakelijkheid 

Wanneer de school, zijn leerkrachten, zijn leerlingen, schade berokkent aan derden en zij hiervoor 

aansprakelijk wordt gesteld dan dient zij deze schade ook te vergoeden (art. 1382-1386 van het 

Burgerlijk Wetboek). Deze waarborg is van toepassing op het schoolleven, maar hier valt de weg van 

en naar de school niet onder! Het schoolleven geldt enkel wanneer zij onder toezicht van de school 

staan (of verondersteld worden onder toezicht te staan). Het is van daaruit belangrijk dat ouders er 

zich van bewust zijn dat zij voor de  ongevallen die hun kinderen op weg van en naar de school 

veroorzaken persoonlijk aansprakelijk kunnen gesteld worden. Het afsluiten van een verzekering B.A. 

privé-leven is dus geen overbodige luxe! 

 

 objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing 

Dit is een bij wet verplichte verzekering die tussenkomt voor slachtoffers van brand en/of 
ontploffing, en dit zonder dat de aansprakelijkheid is bewezen. 
 

 lichamelijke ongevallen 

Op school gebeuren er nog al wat ongevallen waarvoor de school niet aansprakelijk kan gesteld 

worden. Toch heeft de school ook hiervoor bijkomende waarborgen afgesloten. De medische kosten 

ten laste van de ouders bovenop de mutualiteitsbijdrage worden vergoed, er zijn waarborgen voor 

tandprothese, overlijden en blijvende invaliditeit. Hier geldt de verzekering zowel voor 

schoolactiviteiten als voor de weg van en naar de school. 

 

 

http://www.interdio.be/
mailto:d.boesman@ic-verzekeringen.be
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bijlage 2: aanvraagformulier medicatie op school 

 
Geachte ouders, 

 

Het medicatiebeleid werd van de overheid uit grondig gewijzigd. Hierdoor moet ook ons 

schoolreglement en de afspraken rond medicatiegebruik op school aangepast worden. Vooreerst wil 

de school benadrukken, in het belang van andere kinderen en schoolteam, dat een zieke leerling niet 

thuishoort op school. Toch kan het gebeuren dat een kind op school medicijnen moet innemen.   

Daarom vragen wij een aantal regels te volgen: 

 

 De school aanvaardt enkel medicijnen op doktersvoorschrift, ondertekend door de ouders. 

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

 Geef de medicijnen in de originele verpakking en met een volledig en ondertekend doktersattest 

rechtstreeks af op school.  Dus niet via de boekentas of leerling. 

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

trimester, dient bij het begin van een nieuw trimester een nieuw formulier van de dokter te 

worden ingediend. 

 Het schoolteam is medisch niet geschoold  en mag volgens wet enkel maar toezien dat jullie kind 

medicijnen inneemt. 

 In geen enkel geval mag medicatie worden doorgegeven aan een andere leerling. 

 

 
Deel in te vullen door de ouders 
 
 naam (van  leerling die het medicijn dient in te nemen): _________________________________ 

 

 geboortedatum (van de leerling): ___/___/___ 

 

 klas (van de leerling): _______ 

 

 naam ouder:___________________________________ 

 

 tel ouder:_____________________________________ 

 

Ondergetekende verzoekt de school om er op toe te zien dat het kind medicijnen neemt in 

overeenstemming met het onderstaande doktersvoorschrift. 

 

 
handtekening ouder(s)        datum 
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Deel in te vullen door de arts 
 
 naam van het medicijn: _________________________________ 

 

 medicijn dient te worden genomen van ___/___/___ tot ___/___/___ (data) 

 

 medicijn dient dagelijks te worden genomen om ____uur, om ____uur, om ____uur, om ____uur 

 

 dosering van het medicijn (aantal tabletten, ml, ...)_________________________________ 

 

 wijze van gebruik (oraal, percutaan, indruppeling, voor/na/tijdens de maaltijd)_______________ 

 

 mogelijke bijwerkingen van het medicijn______________________________________________ 

 

 het medicijn mag niet worden genomen indien ________________________________________ 

 

 naam van de arts______________________________________ 

 

 tel arts_______________________ 

 

 
handtekening arts   stempel arts                  datum 

 

 

 

 

 
Deel in te vullen door de school 
 
 Op het nemen van het medicijn wordt toegezien door (naam en functie van het personeelslid): 
 
________________________________________________________________________ 
 
 En in diens afwezigheid door (naam en functie van het personeelslid): 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
naam en handtekening directie                        naam en handtekening betrokken personeelsleden 
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bijlage 3: instemmingsformulier schoolbrochure en schoolreglement   

 

 

 

Vrije Basisschool Kantelberg 

De Linde 94, 8310 Sint-Kruis (Brugge), 

Ondernemingsnummer 0443.589.611  

  

  

 

 

  
De heer en/of mevrouw ______________________________ 

  

ouder(s) van ________________________  klas: __________ 

  

verklaren hierbij dat ze het opvoedingsproject en het schoolreglement hebben ontvangen en 

verklaren dat zij instemmen met het opvoedingsproject, de engagementsverklaring en het 

schoolreglement voor het schooljaar 2020-2021 van VBS Kantelberg (De Linde 94, 8310 

Sint-Kruis/lagere afdeling en  Raadsherenlaan 42, 8310 Sint-Kruis/kleuterafdeling)  

 

  

te (plaats) _______________________________ , op (datum) _________________________ 

  

 

 

 

Naam en handtekening van de ouder (s) 1 

  

 

 

 

 

 

 

 
Dit gele formulier terug meegeven met uw kind. 

 

1 Indien slechts één ouder tekent, verklaart de ondergetekende ouder t.o.v. de school in toepassing van 

de artikels 373 en 374 van het Burgerlijk Wetboek te handelen met instemming van de andere ouder. 
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bijlage 4: belangrijke data 

oudercontacten 
dag  datum  van  tot  
di  08 sept  19:00  21:00 Infoavond lager 
do  10 sept  19:00  21:00 Infoavond kleuter 
do 
do 
di 

 22 okt 
19 nov 
26 jan 

 16:30 
16:30 
16:30 

 19:30 
19:30 
19:30 

facultatieve oudercontact (lager) 
facultatieve oudercontact (kleuter) 
oudercontact (kleuter) 

do  28 jan  16:30  19:30 oudercontact 1e - 6e leerjaar  
wo  03 feb  08:30  11:30 infovoormiddag ouders 6e leerjaar (door CLB) 

(onder voorbehoud) 
do 
do 

 25 feb 
11 mrt 

 16:30 
16:30 

 19:00 
19:00 

facultatieve oudercontact (kleuter) 
oudercontact 6e leerjaar (studieadvies) 
(onder voorbehoud) 

vr  26 mrt  14:00  19:30 Infodag (kleuter + lager) 
do  01 apr  16:30  19:30 facultatieve oudercontact (lager)  

behalve voor 6de lj 
do  01 jun  16:30  19:00 oudercontact (kleuter) 
do 
do 

 24 jun 
26 aug 

 16:30 
17:00 

 19:00 
19:00 

oudercontact (lager) 
contactdag (kleuter en lager) 

 
vrije dagen schooljaar 2020-2021 
dag  datum  
vr  02 okt facultatieve vrije dag  
woe  18 nov pedagogische studiedag 
woe  13 jan pedagogische studiedag 
vr  29 jan facultatieve vrije dag 
Woe 
 

 17 mrt 
 

pedagogische studiedag 
 

 
vakantiedagen schooljaar 2020-2021 
van  datum  tot datum  
ma  02 nov  vrij 06 nov herfstvakantie 
ma  21 dec  vrij 01 jan kerstvakantie 
ma  15 feb  vrij 19 feb krokusvakantie 
ma  05 apr  vrij 16 apr paasvakantie 
do  01 jul  di 31 aug zomervakantie 

 

zwemmen en schaatsen  

 

 

 zwemmen: altijd op dinsdag/ tweewekelijks  

 zwemmen = interbad, schaatsen = schaatsbaan 

 geen zwemmen in het 2de trimester 
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bijlage 5: voor- en naschoolse opvang 

 

 voor- en naschoolse opvang in de kleuterafdeling 

's Morgens zorgt Nico Geers (0496 22 62 06)  vanaf 07.00 uur voor de opvang van de kleuters. De 

kostprijs vindt u onder de bijdrageregeling verder in deze brochure. Kinderen die vóór 08.00 uur  op 

school aankomen, moeten gebruik maken van die opvang. Die is gratis vanaf 08.00 uur. Tot 08.15 uur 

is de school niet verantwoordelijk mochten kinderen toch vroeger op school aankomen en bij de 

ingang wachten. De kinderen mogen geenszins zonder begeleiding op de speelplaats vóór 08.15 uur. 

Vanaf 08.15 uur is er toezicht door leerkrachten op de speelplaats. 

 

's Middags  (behalve op woensdag)  is er steeds toezicht door minimum twee volwassenen. De 

kleuters die een warme maaltijd nemen, eten in 2 groepen. De peuters en het 1ste kleuter eten in de 

eerste groep, het 2de en 3de kleuter eten in de tweede groep onder leiding van Melinda Platteau, 

Dianne De Brabander  en Stephanie Vandebuerie.  De kleuters die boterhammen eten, doen dat 

onder leiding van een leerkracht. 

 

’s Avonds is er na schooltijd mogelijkheid tot opvang tot 19.00 uur (vrijdag tot 18.15 uur). De 

kinderen van de opvang, worden door de ouders of een verantwoordelijke in hun naam afgehaald 

aan de opvangklas. De verantwoordelijken voor de avondopvang zijn Silke Anne (ma, di, woe, do en 

vr), Agnes Keereman(di en do) en Melinda Plateau (ma). 

 

 voor- en naschoolse opvang in de lagere afdeling 

's Morgens staat Monique Provoost vanaf 07.00 uur  in voor de ochtendopvang. De kostprijs voor de 

opvang kunt u vinden onder de bijdrageregeling verder in de brochure. Kinderen die vóór 08.15 uur 

op school aankomen moeten gebruik maken van die opvang. Die is gratis vanaf 08.00 uur. Tot 08.15 

rapporten lager 
dag  datum   
do  22 okt  herfstrapport 
do  28 jan  winterrapport 
do  01 apr  lenterapport 
do  24 juni  zomerrapport  

    
 

 

 

evenementen 
dag  datum   van  tot  
zo  02 mei  10:30  11:30 Eerste Communie 
za  29 mei  15:00  16:00 Vormsel 
za  24 april     schoolfeest 
        

 

 

 



                             schoolbrochure  Vrije Basisschool Kantelberg 

schoolreglement 2020-2021 

 

61 

uur is de school niet verantwoordelijk mochten kinderen toch vroeger op school aankomen en bij de 

ingang wachten. De kinderen mogen geenszins zonder begeleiding op de speelplaats vóór 08.15 uur. 

Vanaf 08.15 uur is er toezicht door leerkrachten op de speelplaats. 

 

’s Middags  wordt er (op ma, di, do en vr) in twee shifts gegeten.  De 'warmeters' eten om 11.45 uur 

onder toezicht van Pascaline en een leerkracht. De 'koudeters' eten om 12.20 uur onder begeleiding 

van een leerkracht. Er is telkens nog toezicht door een leerkracht op de speelplaats.  Bij mooi weer 

kunnen de 'boterhameters' buiten aan de picknicktafels lunchen. Om het milieu te sparen krijgen de 

leerlingen allemaal een herbruikbare drinkfles. Er worden geen brikjes of flesjes meegegeven. Alle 

dranken worden met de drinkbus naar school meegebracht. Over de middag worden er activiteiten 

georganiseerd voor de kinderen.  Op ma (pingpong) op di (steltenlopen, elastiekspringen en 

touwtjespringen) op do (dans) en op vr (schaken). 

 

’s Avonds is er mogelijkheid tot studie en opvang tot 19.00 uur (op vrijdag tot 18.15 uur). De 

kinderen van de opvang  worden door de ouders of een verantwoordelijke in hun naam afgehaald 

aan de opvangklas. Verantwoordelijken voor de avondopvang is Monique Provoost (0478 79 28 84) 

en Marieke Naeyaert. 

 

bijlage 6: naschoolse activiteiten  

maandag Dinsdag donderdag vrijdag 
Techniek voor 3e en 
4e lj: 16u15 tot 17u15 

Omnisport 1e tot 3e 
lj: 16u45 tot 17u30 

 Voetbal: 1e tot 3e lj: 
15u40 tot 16u30 

Techniek voor 5e en 
6e lj: 17u20 tot 

18u20 

Badminton 4e tot 6e 
lj: 17u30 tot 18u15 

  

 Dans 1e tot 3e lj: 
16u15 tot 17u00 

  

 Dans 4e tot 6e lj: 
17u00 tot 17u45 

  

 

 

reglement 

 

 De naschoolse activiteiten starten op maandag 5 oktober 2020 en eindigen op 31 december 
2020..  Tijdens de schoolvakanties, facultatieve vrije dagen en pedagogische studiedagen zijn er 
geen activiteiten. 

 
 We voorzien voor elke vakantie een inhaalweek. Bij afwezigheid of ziekte of 

personeelsvergadering van een lesgever is er geen les. Tijdens de inhaalweek kan dan een 
inhaalles aangeboden worden. Is er geen les weggevallen, dan is er tijdens de inhaalweek geen 
les voor uw kind. 

 
 De ingeschreven kinderen komen ten vroegste 10 minuten voor het aanvangsuur aan. Leerlingen 

die activiteiten vanaf 17u15 volgen, betalen 1 uur opvang indien zij op school blijven.  
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 De schoolverzekering verzekert alle kinderen met hun trainers en begeleiders tegen eventuele 

ongevallen tijdens de activiteiten. 
 
 Elk ingeschreven kind heeft zijn benodigdheden (sportuitrusting, badmintonraket, 

muziekinstrument) bij zich. Er wordt geen toelating gegeven om naar de klaslokalen te gaan. De 
lessen omnisport gaan steeds buiten door. 

 
 Kinderen die geen naschoolse activiteit volgen, worden niet op school toegelaten, behalve indien 

zij in de opvang of studie zitten.  
 
 Na de inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail met de vermelding van het totale bedrag.  

Deze inschrijving is pas definitief na betaling van het volledige bedrag.  
 
 Hierboven vindt u het uurrooster. Let wel, dit uurrooster kan gewijzigd worden naargelang het 

aantal inschrijvingen en/of beschikbaarheid van de begeleider.  Indien er voor een bepaalde 
activiteit minder dan 10 inschrijvingen genoteerd worden, kan deze activiteit geschrapt worden.   

 
 Als een leerkracht door onvoorziene omstandigheden een les niet kan geven, proberen wij u 

hiervan tijdig op de hoogte te brengen (telefoon, briefje, e-mail).  Indien de afwezigheid zeer 
plots is en u niet bereikt kon worden, houden wij de kinderen in de opvang. 

 
 Mocht een leraar door onvoorziene omstandigheden wegvallen, trachten wij een vervanger te 

vinden.  Indien een activiteit tweemaal niet kan doorgaan, kan u terugbetaling van deze lessen 
vragen. 
 

bijlage 7: samenwerking met CLB 

Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) Brugge(n) 
 
Een CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van de leerlingen, op school en in de maatschappij. 
Daarom ondersteunt het CLB de opvoedingsopdracht van ouders en school: als het moeilijk wordt, kun je bij het 
CLB terecht. 
 
Onze school heeft een samenwerkingsovereenkomst met  
 
Vrij CLB Brugge(n)  
Legeweg 83 A 
8200 Brugge  
telefoon 050 440 220 
e-mail  brugge2@clbbrugge.be 
website www.clbbrugge.be  
 
Het CLB-team bestaat uit een arts, een maatschappelijk werker, verpleegkundige en een (assistent-)psycholoog 
of pedagoog. De namen van de teamleden die instaan voor de begeleiding van de leerlingen van deze school en 
hun bereikbaarheid worden in de klas meegedeeld. Je vindt de namen ook op www.clbbrugge.be  
 
De medewerkers van CLB Brugge(n) vinden het belangrijk dat leerlingen zich goed voelen en hun talenten 
kunnen ontwikkelen. Daarom kunnen leerlingen en ouders op hen een beroep doen voor informatie, advies en 
begeleiding op het vlak van het leren en studeren, van het maken van goede studiekeuzes, van de lichamelijke 
ontwikkeling en de gezondheid en van het ‘zich goed voelen’ thuis, op school en bij vrienden.  
 

mailto:brugge2@clbbrugge.be
http://www.clbbrugge.be/
http://www.clbbrugge.be/
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Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Het 
CLB zet een begeleiding pas voort als de ouders of de leerling ouder dan 12 jaar hiermee instemt. Je wordt 
nauw betrokken bij alle stappen in de begeleiding. 
 
Bepaalde tussenkomsten kunnen niet geweigerd worden: begeleiding bij problematische afwezigheden en 
sommige medische onderzoeken. Als er bezwaar is tegen een onderzoek door een bepaalde arts of 
verpleegkundige, kan in overleg een andere arts of verpleegkundige binnen het CLB worden aangeduid of kan 
een arts buiten het CLB gecontacteerd worden.  In dat geval zijn de kosten ten laste van de ouders. De 
resultaten van het onderzoek moeten aan het CLB worden bezorgd. 

Het CLB houdt toezicht op de vaccinatietoestand van de leerling en biedt vaccinaties aan die in het 
vaccinatieschema zijn opgenomen. Ouders en leerlingen worden hierover geïnformeerd. 
 
Het CLB legt voor elke leerling een dossier aan. Bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens over 
leerlingen geldt de wet op de privacy. CLB-medewerkers volgen een deontologische code die discretie, 
onafhankelijkheid en het naleven van het beroepsgeheim waarborgt. 
Als een leerling verandert van school is het begeleidend CLB van de vorige school verplicht het dossier van de 
leerling te bezorgen aan het nieuwe CLB. Dit multidisciplinair dossier bevat alle op het centrum aanwezige 
gegevens over die leerling. 
Indien je niet akkoord gaat met het doorgeven van alle CLB-dossiergegevens naar het nieuwe CLB, kan je 
daartegen verzet aantekenen. Je hebt daarvoor 10 dagen vanaf de inschrijving in de nieuwe school. Je tekent 
verzet aan bij de directeur van het vorige CLB. Voor leerlingen jonger dan 12 jaar gebeurt dit door de ouders, 
oudere leerlingen kunnen dit zelf doen. In geval van verzet zal het CLB alleen de identificatiegegevens, de 
medische gegevens en de gegevens in verband met de leerplicht doorsturen. 
 
CLB-dossiers worden 10 jaar na het laatste medisch onderzoek of vaccinatie vernietigd.  
 
Vrij CLB Brugge(n) heeft een procedure om met een klacht om te gaan. 
 
Meer informatie vind je op de website www.clbbrugge.be en www.vclb-koepel.be  

 

bijlage 8: inschrijvingen van leerlingen (schooljaar 2020-2021) 

 

een inschrijving kan pas gerealiseerd worden na instemming met het schoolreglement en het 

pedagogisch project van de school. Het schoolreglement wordt schriftelijk of via elektronische drager 

aangeboden en de ouders moeten er zich schriftelijk akkoord mee verklaren. Het schoolbestuur 

vraagt of de ouders een papieren versie van het schoolreglement wensen te ontvangen.  Bij de 

inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind 

bevestigt en de verwantschap aantoont. De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van het 

hele schoolloopbaan in de school, tenzij de ouders zich niet akkoord verklaren met een wijziging van 

het schoolreglement en in een beperkt aantal andere gevallen (zie verder). 

 

Alle kleuters en leerlingen worden op datum van de inschrijving opgenomen in het 

inschrijvingsregister. Zij worden slechts éénmaal ingeschreven volgens chronologie.  

 

 start van de inschrijvingen 

 

De regelgeving legt vast wanneer een school ten vroegste mag starten met inschrijven.  

 

 voorrangsgroepen 

http://www.clbbrugge.be/
http://www.vclb-koepel.be/
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Op het “eerst komt – eerst maalt” – principe is er zoals eerder vermeld een correctie die er uit 
bestaat dat sommige groepen voorrang krijgen.  Volgende voorrangsgroepen krijgen voorrang bij 
inschrijven: 
 
 leerlingen van dezelfde leefenititeit 

 kinderen van personeel  

 indicator- en niet-indicatorleerlingen (Deze voorrang gebeurt volgens de systematiek van 

dubbele contingentering (zie verder). De indicatoren zijn: 1)schooltoelage ontvangen in het 

voorafgaand schooljaar, 2) moeder niet in het bezit van diploma secundair onderwijs of 

studiegetuigschrift 2de leerjaar 3de graad secundair onderwijs. 

 

Voor onze school die gelegen is in een LOP-gebied geldt onderstaande: 

leerlingen van dezelfde leefentiteit 

kinderen van personeel 

tussen herfst en kerstvakantie 
9 november  t.e.m. 18 december 2020 

geen inschrijvingen tussen kerstvakantie en eerste schooldag van maart 

19 december t.e.m. 28 februari 2021 

dubbele contingentering  eerste vier schoolweken van maart 

01 maart t.e.m. 26 maart 2021 

geen inschrijving week voor de paasvakantie 

29 maart 2021 t.e.m 2 april 2021 

vrije inschrijving na de paasvakantie 

Vanaf dinsdag 19 april 2021 

 

 sociale mix en dubbele contingentering 

 

Onze school behoort tot een LOP-gebied en moet streven naar een sociale mix. Dit is een evenredige 

verdeling van indicator- en niet-indicatorleerlingen. De sociale mix wordt nagestreefd via de 

systematiek van dubbele contingentering. Deze dubbele contingentering werkt als volgt: 

 

 

Stap 1:  Een school bepaalt binnen haar capaciteit twee contingenten: 

1) het contingent van leerlingen dat voldoet aan minstens één indicator (= contingent 

indicatorleerlingen), 2) het contingent van leerlingen dat niet voldoet aan een indicator (= contingent 

niet-indicatorleerlingen). Bij het bepalen van de contingenten streeft de school naar een evenredige 

verdeling  van indicator- en niet- indicatorleerlingen, een weerspiegeling van de omgeving.  

 

Stap 2:  Zittende leerlingen en reeds ingeschreven leerlingen per contingent bepalen 

De school brengt zittende leerlingen en de leerlingen van de voorgaande voorrangsgroepen onder in 

het contingent waartoe ze behoren.  

 

Stap 3: Voorrang voor indicator- en niet-indicatorleerlingen 

Via de voorrangsperiode indicator- en niet-indicatorleerlingen streeft de school naar een evenredige 

verdeling en dus naar de weerspiegeling van de omgeving. 

 

 concrete vastgelegde cijfers voor VBS Kantelberg voor schooljaar 2019-2020 
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In onderstaande tabel lees je de concrete cijfers betreffende maximumbepaling, indicatorleerlingen 

en niet-indicatorleerlingen. 

 
 

 
capaciteit 

% cont 

IND 

% cont 

nIND 
cont  
IND 

cont 
 n-IND 

basisschool 400 24 % 76 % 96 304 

kleuter 150 24 % 76 % 36 114 

lager 250 24 % 76 % 60 190 

 

Vanuit het decreet 'inschrijvingsrecht' wil men een sociale mix realiseren in alle scholen. Voor 

scholen uit Sint-Kruis (Brugge) betekent dit dat ongeveer 24% van onze leerlingen indicator 

leerlingen zouden moeten zijn. 

 

 weigeren/ontbinden en beëindigen van de inschrijving 

 

weigeren 

  Het schoolbestuur weigert leerlingen die niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoen. 

  Het schoolbestuur weigert leerlingen die tijdens het schooljaar van school veranderen als deze 

inschrijving  tot doel heeft of er toe leidt dat de betrokken leerling in dat schooljaar afwisselend 

naar verschillende scholen zal gaan. (co-schoolschap) 

  Het schoolbestuur kan de inschrijving weigeren in een school waar de betrokken leerling het 

lopende, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd verwijderd. 

  Elk schoolbestuur moet per school, vestigingsplaat, niveau lager en kleuter een capaciteit 

bepalen. Het schoolbestuur kan er voor kiezen om de capaciteit ook per leerjaar of geboortejaar 

vast te leggen. Wanneer deze capaciteit overschreden wordt, moet het schoolbestuur de leerling 

weigeren. 

  Het schoolbestuur moet leerlingen weigeren als een bijkomend inschrijving na de start van de 

inschrijving voor volgend schooljaar er toe zou leiden dat de capaciteit, voor dat volgend 

schooljaar zou overschreden worden. 

 

Ontbinden 

 

Wanneer tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor een leerling wijzigt en de 

vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat voor de leerling een verslag dat toegang geeft 

tot het buitengewoon onderwijs of een gewijzigd verslag nodig is, organiseert de school een overleg 

met de klassenraad, de ouders en het CLB en beslist op basis daarvan en nadat het verslag werd 

afgeleverd of gewijzigd, om de leerling op vraag van de ouders studie studievoortgang te laten 

maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor 

het daarop volgende schooljaar te ontbinden.  

 Beëindigen 

Bij elke wijziging van het schoolreglement informeert het schoolbestuur de ouders schriftelijk of via 

elektronische drager over die wijzigingen en geven de ouders opnieuw schriftelijk akkoord. Indien de 
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ouders zich met de wijzigingen niet akkoord verklaren, dan wordt aan de inschrijvingen van het kind 

een einde gesteld op 31 augustus van het lopende schooljaar.   

 
 toelating tot kleuterschool, lagere school, eerste leerjaar  

 

 

toelating tot de kleuterschool 

kleuter jonger dan 

2,5 jaar 

Een kleuter jonger dan 2 jaar en 6 maanden kan ingeschreven worden. Maar pas 

wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de 

kleuter opgenomen in het stamboekregister. Vanaf de volgende instapdatum wordt de 

kleuter toegelaten in de school en wordt hij/zij opgenomen in het 

aanwezigheidsregister van de klas.  

kleuter vanaf 2,5 tot 

3 jaar 

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

de volgende instapdagen:  

 de eerste schooldag na de zomervakantie; 

 de eerste schooldag na de herfstvakantie;   

 de eerste schooldag na de kerstvakantie;   

 de eerste schooldag van februari;   

 de eerste schooldag na de krokusvakantie;   

 de eerste schooldag na de paasvakantie; 

 de eerste schooldag na Hemelvaartsdag. 

kleuter vanaf 3 jaar Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven 

en in de school toegelaten worden zonder rekening te houden met de instapdagen. 

Verlengd verblijf in 

het 

kleuteronderwijs 

In het gewoon onderwijs kan een leerling die 6 jaar wordt voor 1 januari van het 

lopende schooljaar nog één schooljaar in het kleuteronderwijs toegelaten worden. Na 

kennisneming van en toelichting bij het advies van de klassenraad en van het CLB 

nemen de ouders daaromtrent een beslissing. Voor de leerling die nog geen 

kleuteronderwijs volgde, is enkel een advies van een CLB vereist. 

 

toelating tot het gewoon lager onderwijs 

kind dat zes jaar is 

vóór 1 januari van 

het lopende 

schooljaar. 

Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling zes jaar 

zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar. Als hij nog niet de leeftijd van zeven jaar 

heeft bereikt of zal bereiken vóór 1 januari van het lopende schooljaar, moet hij 

bovendien aan een van de volgende voorwaarden voldoen:  

 het voorgaande schooljaar 2019-2020 ingeschreven zijn geweest in een door 

de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor 

kleuteronderwijs en gedurende die periode gedurende ten minste 250 halve 

dagen aanwezig zijn geweest; 

  toegelaten zijn door de klassenraad. De beslissing omtrent de toelating wordt 

aan de ouders meegedeeld uiterlijk de tiende schooldag van september bij 

inschrijving voor 1 september van het lopend schooljaar, of, bij inschrijving van 

1 september , uiterlijk tien schooldagen na de deze inschrijving. In afwachting 

van deze mededeling is de leerling ingeschreven onder opschortende 

voorwaarden. Bij overschrijding van de genoemde termijn is de leerling 

ingeschreven. De schriftelijke mededeling aan de ouders van een negatieve 

beslissing bevat tevens de motivatie. 
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kind dat 5 jaar 

wordt vóór 1 jan. 

van het lopende 

schooljaar 

Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan in het lager 

onderwijs ingeschreven worden na advies van het CLB en na toelating van de 

klassenraad. De ouders nemen daartoe de beslissing. Een leerling die 7 jaar wordt voor 

1 januari van het lopende schooljaar, heeft automatisch toegang tot het lager 

onderwijs. De vereiste van voldoende aanwezigheid in het kleuteronderwijs of de 

toelating door de klassenraad is op deze leerling niet van toepassing. 

 
 

bijlage 9: tips tot het stimuleren van Nederlands 

 Zelf Nederlandse lessen te volgen. (zie lijstje met cursusaanbod in de regio) 

 Je kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen. (zie lijstje met het aanbod in de 

regio) 

 Te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van je kind bij het maken van zijn huistaak, 

bij het leren van zijn lessen, … (bv. kind in de studie laten blijven, een Nederlandstalige 

huiswerkbegeleidingsdienst zoeken, …) 

 Bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen dat er  een tolk is. 

(volgens de gemeentelijke regels). 

 Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging. 

 Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige sportclub. 

 Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige cultuurgroep. 

 Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige academie (muziek, woord, plastische 

kunsten, …) 

 Je kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programma’s te laten kijken en er samen met hem 

over te praten. 

 Je kind dagelijks naar Nederlandstalige radioprogramma’s te laten luisteren. 

 Je kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen.  

 Elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek.  

 Geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en er uit voor te lezen of ze 

je kind zelf te laten lezen.  

 Binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met je kind, met 

andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders  

 Je kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige vriendjes.  

 Je kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten. 

 Je kind in te schrijven voor Nederlandstalige taalkampen. 

 

 

bijlage 10: stappenplan revalidatie en logopedie 

 

Stap 1: De titularis meldt aan de zorgleerkracht en de directeur dat revalidatie aangewezen is. 

Stap 2: De klassenraad (titularis, zorgleerkracht en directeur) motiveert waarom therapie 

noodzakelijk is en probeert ook in te schatten in hoeverre het kind in aanmerking komt om therapie 

tijdens de lestijden te krijgen. 
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Stap 3: De directeur neemt contact op met de CLB-medewerker en schetst de problematiek. De CLB-

medewerker adviseert of een kind al of niet in aanmerking komt voor revalidatie tijdens de lestijden 

en bevestigt dit advies achteraf zo snel mogelijk ook schriftelijk.  

 Een revalidatie na ziekte of ongeval is altijd mogelijk tijdens de lestijden mits een medisch attest 

waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie blijkt. 

 Een revalidatie van een stoornis is enkel mogelijk wanneer er een officiële diagnose van een 

stoornis werd opgemaakt. 

Stap 4: De directeur brengt de boodschap over aan de titularis die op haar/zijn beurt ook de 

zorgleerkracht en de ouders op de hoogte brengt. De ouders krijgen dus te horen waarom we 

revalidatie zinvol vinden en in hoeverre het kind een kans maakt om revalidatie tijdens de lestijden te 

krijgen. 

 Bij het vermoeden van een stoornis zal dus eerst een diagnostisch onderzoek moeten gebeuren, 

eventueel gevolgd door een officiële diagnose.  

 Indien we ervan uitgaan dat de problematiek nog niet als een ‘stoornis’ kan aangetoond worden, 

krijgen de ouders het aanbod om de revalidatie aansluitend bij de lestijden op school te laten 

doorgaan: ’s morgens vanaf 8.00 uur, tijdens de middagpauze of ’s avonds tot 18.00 uur. 

Stap 5: De titularis bezorgt aan de ouders een lijst met mogelijke revalidatieverstrekkers. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


