
 

 

 

 

  

  

 

  

SCHOOLBROCHURE 
MET ONZE SCHOOLVISIE, ALLE ALGEMENE INFO EN HET  

SCHOOLREGLEMENT  
 
 
 
 

Schooljaar 2020 – 2021 

 
 

 

 



2 
 

 

       De WEGWIJZER – schoolreglement 2020-2021                                                                                                                              

 
 
 
Beste jongen of meisje 
 
Van harte welkom in onze school. Kom maar binnen en voel je goed in onze grote schoolfamilie.  
Ben je ingeschreven in de kleuterklas, dan kom je in een boeiende wereld terecht. Kom je naar het 
eerste leerjaar, dan gaat een nieuwe wereld voor je open. Als je nieuw bent in onze school zal de 
aanpassing wat tijd vragen. We zullen je helpen waar het nodig is zodat je je gauw thuis voelt bij 
ons. Want naast het vele leren willen we ook dat je je goed voelt op school! Voor de meesten is 
het een blij weerzien. We wensen je een leerzaam, fijn en leuk schooljaar toe.  
 
 
 
 
Beste ouder 
 
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 wel nauw bij aan.  

 In het tweede deel vind je het pedagogisch project. 

 In het derde deel vind je het eigenlijke reglement dat o.a. bestaat uit de 
engagementsverklaring, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van 
de leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift op het einde van het 
lager onderwijs, onderwijs aan huis, herstel- en sanctioneringsbeleid, de bijdrageregeling, 
vrijwilligers, welzijnsbeleid, afspraken en leefregels, leerlingenevaluatie, beleid op 
leerlingenbegeleiding, revalidatie en privacy. 

 
De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat je akkoord gaat met het volledige 
schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan 
het eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord 
nodig van de ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project en 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! 

 

De directie en het schoolteam 
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DEEL 1: ALGEMENE INFORMATIE 
 
Dit deel is meer van informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het 
schoolreglement. Wanneer het nodig is, kunnen we de informatie in dit deel in de loop van het 
schooljaar wijzigen, eventueel na overleg in de schoolraad.  

 

1. CONTACT MET DE SCHOOL 
We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vind je onze contactgegevens. 
Aarzel niet om ons te contacteren. 

 

1.1. Schoolgegevens 
Onze school is een Gesubsidieerde Vrije Basisschool voor meisjes en jongens. Er 
wordt opvoeding en onderwijs gegeven aan meisjes en jongens van tweeënhalf 
tot twaalf jaar. Vandaar de benaming “basisschool” = kleuter en lagere afdeling.  
Onze school omvat twee vestigingsplaatsen. Op elke vestiging wordt kleuter- en 
lager onderwijs aangeboden.  

  
Administratieve zetel: De Wegwijzer afdeling Schoolstraat - Schoolstraat 8 
- 8770 Ingelmunster 
Tel. 051/30 98 87 Fax. 051/32 29 62 

 
Vestigingsplaats: De Wegwijzer afdeling Oostrozebekestraat – 
Oostrozebekestraat 255 – 8770 Ingelmunster   
Tel. 051/31 94 91 

  
E-mail: dewegwijzer@prizma.be 
Website van de school: bsww.prizma.be  

1.2. Directie 
  Jo Windels 
 051-30.98.87 
 0473-766.878 
 jo.windels@prizma.be 
 

1.3. Secretariaat 
 secretariaatsmedewerkers 

  Heidi Semetier 
  Kurt Deschamp 

 openingsuren 
Maandag 8u-12u  13u-17u 

  Dinsdag 8u-12u  13u-17u 

mailto:dewegwijzer@prizma.be
mailto:jo.windels@prizma.be
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  Woensdag 8u-12u 
  Donderdag 8u-12u  13u-17u 
  Vrijdag  8u-12u  13u-17u 

  tel. 051 30.98.87 
  e-mail : dewegwijzer@prizma.be  

 

1.4. Zorgcoördinator  
Carine Croubels 

 051-30.98.87 
 Carine.croubels@prizma.be  

1.5. Leerkrachtenteam  
DE WEGWIJZER, afdeling SCHOOLSTRAAT 

KLEUTER 
KLEUTERTUIN 
Kleutertuin A    juf Sammy-Jo Samyn 
Kleutertuin B    juf Stephanie Claus 
Extra hulp in kleutertuin Carine De Paepe (kinderverzorging) 
 
KLEUTERDREEF 
Kleuterdreef A   juf Nele Beirlandt 
Kleuterdreef B   juf Martine Messely 
    juf Veronique Mommerency 
Kleuterdreef C   juf Lieve Vanmeenen 
 
Ambulante uren  juf Veronique Mommerency 
 

LAGER 
EERSTE GRAAD 
Klas 1    juf Hilde Van Robays 
Klas 2    juf Leen Delarue 
Co-teacher 1ste graad  juf Petra Byttebier 
 
TWEEDE GRAAD 
groep 3de leerjaar   juf Isabel Landuyt 
groep 4de leerjaar A  juf Isaline Pauwels 
groep 4de leerjaar B  juf Fien Huys 
    juf Greta De Jaegere 
 
DERDE GRAAD 
groep 5de leerjaar  juf Heike Vanhaecke 
groep 6de leerjaar  juf Laurence Margo 
extra hulp B-stroom   juf Petra Byttebier 

 

DE WEGWIJZER, afdeling OOSTROZEBEKESTRAAT 

KLEUTERWEG 

mailto:dewegwijzer@prizma.be
mailto:Carine.croubels@prizma.be
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groep jongste kleuters  juf Martine Delaere 
juf Leen Cottenier 

groep oudste kleuters  juf Marianne Coussens 
juf Leen Cottenier 

 

LAGER 
groep 1ste graad   juf Katrien Callens 
groep 2de graad   juf Stefanie Catteeuw 

juf Marleen Vankeirsbilck 

groep 3de graad   juf Ann Beernaert 
co-teacher    juf Marleen Vankeirsbilck 
 

 

DE WEGWIJZER – beide afdelingen 

BEWEGINGSOPVOEDING 
bewegingsopvoeding kleuter klasjuffen 
bewegingsopvoeding lager mr. Dieter Callewaert 

juf Evelien Demey 
 
GODSDIENST 
godsdienstleerkrachten lager juf Caroline Vermandere 

mr. Bart Popelier 
 
ZORGTEAM 
zorgcoördinator  juf Carine Croubels 
Vlinderjuf   juf Amelie De Muynck 

 

 

1.6. Scholengemeenschap 
Sinds 1 september 2014 behoren wij tot scholengemeenschap DE ZORG die bestaat 
uit onderstaande scholen  

 Prizma basisschool De Wegwijzer–Schoolstraat – Ingelmunster 

 Prizma basisschool O.L.Vrouw – Brigandstraat – Ingelmunster  

 Prizma basisschool H.Hart – Roeselaarsestraat – Izegem 

 Prizma basisschool H. Familie Bosmolens – Leensestraat – Izegem 

 Prizma basisschool St.-Rafaël – Baronielaan – Izegem 

 Prizma basisschool De Stadsparel - Bar. De Pélichystraat – Izegem 

 Prizma basisschool De Talententuin– Stationsstraat – Lendelede 

 Prizma basisschool St.-Pieter – Prinsessestraat – Izegem 

 Prizma School voor B.O. de Zonnebloem- Slabbaardstraat-Noord – 
Izegem 
 

 
De  scholen werken op bestuurlijk, administratief en pedagogisch niveau samen 
onder leiding van coördinerend directeur Herman Dejonckheere en coördinerend 
directeur pedagogie Tony Lecoutre. 
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1.7. Schoolbestuur 
 
Schoolbestuur :    VZW PRIZMA 
Adres                :    Burgemeester Vandenbogaerdelaan 53  8870 Izegem 
Voorzitter:   De Heer Jean-Paul Vallaeys 
 
Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij 
is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de 
noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Het 
schoolbestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het schoolgebeuren en 
staat tevens in voor alle noodzakelijke materiële voorzieningen. Om dit 
schoolgebeuren uit te bouwen doet zij een beroep op Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen. 
 

Missie 
Vanuit een christelijk perspectief, 
ingebed in Katholiek Onderwijs Vlaanderen, 
onderwijs inrichten 
waar voor jongeren van 2,5 tot 20 jaar 
de ontwikkeling en opvoeding centraal staat. 
Onze scholen verwelkomen iedereen gastvrij, 
van elke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond. 
Zonder uitzondering nodigen ze 
leerlingen, ouders, personeelsleden en bestuurders 
uit om aan hun onderwijsproject mee te werken. 
  
Visie 
       Zich thuis voelen 
       Talenten maximaal ontplooien 
       Sterk voor de zwakkeren, uitdagend voor de sterkeren 
       Zoveel mogelijk leerwinst voor elke leerling 
       Kritisch-creatief omgaan met wat eigen en wat anders is,  

met wat verbindt en wat onderscheidt 

 
 
U kan alle info over het schoolbestuur vinden op www.prizma.be  
 

 

 
 

http://www.prizma.be/
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2. ORGANISATIE VAN DE SCHOOL 

2.1. schooluren 
 

Openingsuren 
De schoolpoort is open vanaf 8.00 uur en ’s middags om 13.00 uur. De ouders 
worden gevraagd hun kinderen vanaf de openingsuren aan de poort af te zetten. 
Een leerkracht houdt verder toezicht op de speelplaats.  
Kinderen die vroeger op school aankomen moeten naar de voorschoolse opvang 
gaan tot het toezicht start op de speelplaats om 8.00 uur door een leerkracht. Het 
is op eigen verantwoordelijkheid als ouders hun kinderen vroeger aan de poort 
laten staan.  

 

De lessen vangen aan om 8.25 uur en eindigen ’s middags om 12.00 uur.  
In de namiddag starten de lessen om 13.35 uur en eindigen om 15.30 uur.  
 
Graag zouden we vragen dat de leerlingen 5 minuten voor het belsignaal aanwezig 
zijn.  

 

Dagverloop 
De lessen en activiteiten volgen elkaar op. Zowel in de voormiddag als in de 
namiddag wordt een speeltijd voorzien. 
 
Bij aankomst op school gaan zowel kleuters als leerlingen van het lager recht naar 
de speelplaats. Daar is toezicht door een leerkracht. De afspraak is dat de ouders 
afscheid nemen van hun kind aan de schoolpoort. Zo wordt de werking van de 
school niet gestoord.  
In de Kleutertuin wordt ’s morgens gewerkt met de “zachte landing”. Dit betekent 
dat de ouders vanaf 8u00 hun kind zelf naar de Kleutertuin en Kleuterdreef mogen 
brengen om daar afscheid te nemen van hun kind. Na het belsignaal verlaten de 
ouders de klas. 
De hoofdingang van de school is de groene poort in de Schoolstraat. 
De Kleutertuin is bereikbaar via deze  hoofdingang, maar kan ook bereikt worden 
via de parking “Villa Max”. Voor de Sint-Jozefsschool geldt de poort in de 
Oostrozebekestraat als enige toegang. 
 
Eens op school mag geen enkel kind om welke reden dan ook zomaar de school 
verlaten. Wie de school tijdens de schooluren toch moet verlaten om één of 
andere reden vraagt dit aan de directie of aan de leerkracht. In principe wordt 
tijdens de normale schooluren aan de leerplichtige kinderen geen toestemming 
gegeven om de klas/school te verlaten voor logopedie of revalidatie. 
 
Pauzes 
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Tijdens de pauze mogen de kinderen iets nuttigen. Dit kan door middel van een 
stuk fruit, groente of droge koek zonder chocolade. We dulden geen snoep en 
frisdranken.   
Bij het eerste belsignaal na de pauze gaan de leerlingen op zelfstandige basis 
rustig naar de klas.  
Bij het tweede belsignaal is iedereen in stilte aanwezig in de klas.  
Het binnengaan en verlaten van de lokalen gebeurt op een rustige manier en 
onder toezicht van de leerkrachten. In de lagere school worden er geen klasrijen 
gevormd op het einde van de speeltijd. Leerlingen gaan na het eerste belsignaal 
individueel naar de klas. Bij het tweede belsignaal is iedereen in de klas aanwezig 
en kan de lestijd starten. 
Leerlingen die zich niet aan de afspraak houden om alleen, rustig en tijdig naar de 
klas te gaan, worden bij wijze van sanctie terug naar de speelplaats verwezen om 
er een rij te vormen om zich onder leiding van een leerkracht naar de klas te 
begeven.  

 

Toegang tot de klaslokalen, speelplaats, toiletten 
Buiten de schooluren en tijdens de speeltijden is het niet toegelaten in de klassen 
of gangen te vertoeven zonder uitdrukkelijke toestemming en begeleiding van de 
leerkracht. 
De toiletruimte is geen speelruimte.  
 

2.2. Voor- en naschoolse opvang 
  De school biedt zowel voor- als naschoolse kinderopvang aan. 

 Voorschoolse opvang 
Afdeling Schoolstraat   elke morgen vanaf 7 uur tot 8 uur 
Afdeling Oostrozebekestraat elke morgen vanaf 7 uur tot 8 uur 
De betaling gebeurt via de maandelijkse facturatie. 
Kostprijs: 0,05 euro per minuut.  
 
Alle kinderen die voor 8.00 uur op de school zijn, gaan verplicht naar de  
opvang mits betaling. 

  

 Naschoolse opvang  
De naschoolse opvang gaat door in de Schoolstraat op volgende  uren:   

Maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag van 15u45  tot 18u30 
   Woensdagmiddag van 12u15 tot 13u00 
 
   Een groot deel van die tijd gaat de opvang door in 3 niveaus 

 de opvang voor de jongste kinderen gaat door in de 
opvangruimte 

 de opvang van de oudste kinderen gaat door in de Tuinzaal 
of op de speelplaats 
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 op maandag-, dinsdag- en donderdagavond is er voor de 
kinderen vanaf het derde leerjaar mogelijkheid om studieklas 
te volgen. 

o studieklas 2de graad: 15u45 tot 16u15 
o studieklas 3de graad: 15u45 tot 16u30 

Intekenen voor de studieklas doe je voor een gans trimester. 
De kinderen mogen de studieklas niet verlaten voor het 
einduur. Op woensdag en vrijdag is er geen studieklas. 

 
 
 
 

 
Naschoolse opvang Oostrozebekestraat:  
De kinderen van de afdeling Oostrozebekestraat die in de naschoolse 
opvang blijven, worden om 15u30 met de schoolbus naar de afdeling 
Schoolstraat gebracht en verblijven daar in de naschoolse opvang, waar ze 
kunnen opgehaald worden. 
De kinderen kunnen tot 16u nablijven in de eigen afdeling. Om 16u sluit de 
schoolpoort in de Oostrozebekestraat. 

 
 
Gelieve stipt de einduren van de opvang te respecteren. Wie het einduur 
overschrijdt zonder geldige reden of verwittigen, betaalt per begonnen kwartier 
€3 extra. 
De betaling gebeurt via de maandelijkse facturatie. 
Kostprijs: 0,05 euro per begonnen minuut. De naschoolse opvang is gratis tot 16 uur, 
op woensdagmiddag tot 12u15. 
De aanwezigheden van de kinderen worden stipt bijgehouden via scanregistratie. 
Via een fiscaal attest kan het betaalde bedrag voor voor- en naschoolse opvang 
jaarlijks ingebracht worden op de belastingbrief. Dit fiscaal attest wordt enkel 
bezorgd als alle openstaande rekeningen vereffend zijn. 
 
Tijdens de voor- en naschoolse kinderopvang gelden de algemene  
schoolafspraken omtrent orde en tucht, beleefdheid en respect. 
Uit veiligheidsoverwegingen komen de ouders hun kind(eren) afhalen in de  
opvang. Het is immers niet verantwoord dat minderjarige kinderen de  
verantwoordelijkheid krijgen om hun broertje of zusje mee te nemen. Indien de 
ouders dit toestaan, zijn ze daar zelf verantwoordelijk voor. Dit wil zeggen dat de 
schoolverzekering niet tussen komt indien er iets gebeurt. 
 
Kinderen die niet tijdig afgehaald worden aan de schoolpoort worden door de 
verantwoordelijke leerkracht naar de opvang gestuurd, mits betaling.  
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2.3. Middagopvang 
’s Middags kan tegen betaling op school gegeten worden. Er zijn 2 mogelijkheden: 
warme maaltijd of lunchpakket. De warme maaltijden worden elke middag vers 
geleverd door traiteur Esthio. Als uw kind een lunchpakket wenst  te gebruiken, 
brengt het boterhammen in een boterhamdoos mee van thuis en kan het op 
school steeds soep of water verbruiken. Soep en water worden steeds gratis 
aangeboden. 
Er is gedurende de ganse middag opvang voorzien, zowel in de eetzaal als op de 
speelplaats.  
 
Een overzicht van de gehanteerde prijzen voor het schooljaar 2019-2020 

 Warme maaltijd: €2,35  

 Opvang: €2,25 

 Meegebracht lunchpakket: gratis 
(soep en water zijn inbegrepen in de prijs) 

Deze prijzen werden goedgekeurd tijdens de schoolraad van 3 juni 2019. 
Via een fiscaal attest kan een deel van het bedrag voor middagopvang jaarlijks 
teruggevorderd worden via de belastingen. Dit fiscaal attest kan enkel 
overhandigd worden als alle maandrekeningen betaald zijn. 
 
Als uw kind volgens een vaste regelmaat op school blijft eten, kan u het 
inschrijven voor een volledig schooljaar. Eventuele wijzigingen moet u melden aan 
de klastitularis of het secretariaat ten laatste tegen woensdagmorgen 
voorafgaand aan de huidige schoolweek. 
Als uw kind op onregelmatige basis of slechts sporadisch op school blijft eten, 
wordt er gevraagd om elke week een maaltijdrooster af te geven aan de 
klastitularis of het schoolsecretariaat tegen ten laatste woensdagmorgen 
voorafgaand aan de huidige schoolweek. De maaltijdroosters kan u af printen via 
de website van de school. 
De school engageert er zich toe het weekmenu voor de komende week tijdig 
kenbaar te maken via Smartschool. 
Als er op woensdag geen school is, worden de inschrijvingen of veranderingen in 
de maaltijden doorgegeven op de laatste schooldag voorafgaand aan de vrije 
woensdag. 
Intekenen voor een maaltijd, betekent ook dat de maaltijd zal aangerekend worden 

via de maandelijkse facturatie. Enkel bij ziekte kunnen wij hierop een uitzondering 

maken. 

 
Aan tafel in de refter worden regels van wellevendheid gerespecteerd. 
De kinderen die over de middag op de school blijven, worden begeleid door het 
toezichtpersoneel.  
Kinderen die op school blijven eten, kunnen ’s middags nooit toelating krijgen om 
de school te verlaten.  
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Tijdens de middagpauze gelden de algemene schoolafspraken omtrent orde en 
tucht, beleefdheid en respect. 
Leerlingen die inbreuk maken op deze regels, kunnen geweigerd worden. 
 
 

2.4. Leerlingenvervoer 
Alle leerlingen van kunnen mits vergoeding, gebruik maken van het busvervoer. 
De VZW Prizma beheert het busvervoer.  
 
Leerlingen worden elke morgen opgehaald en elke avond en op woensdagmiddag 
thuisgebracht. De schoolbus rijdt binnen een bepaald omschreven regio voor elk 
van de twee scholen. Enkel de kinderen die worden afgehaald binnen die regio, 
kunnen gebruik maken van het busvervoer. Er wordt gevraagd dat de kinderen 
stipt klaarstaan op de aangegeven plaats waar de bus stopt. Wij vragen uw 
medewerking voor de veiligheid bij het in- en uitstappen.  
 
 
De busbegeleiding wordt uitgevoerd door contractuelen. De busbegeleider is 
steeds aanwezig op de bus om de veiligheid van uw kind(eren) bij het op- en 
uitstappen te waarborgen. Bij het instappen van de bus worden de namen via 
scanregistratie genoteerd door de busbegeleider. Er wordt per rit per kind een 
vaste vergoeding van 2,5 euro betaald. De prijs voor een heen-en terugrit op een 
zelfde dag bedraagt €4,00 per dag. De verrekening van het busvervoer gebeurt via 
de maandelijkse facturatie 
 

 
 

De verantwoordelijkheid van de busbegeleider stopt zodra het kind de bus 
verlaten heeft. Ouders wachten hun kind op aan de kant van de stopplaats van de 
bus. De kinderen volgen de richtlijnen van de begeleiders. De kinderen volgen stipt 
de afspraken en voorschriften bij het gebruik maken van de schoolbus: blijven 
zitten, netheid in de bus, respect. 
 
In uitzonderlijke omstandigheden (bv. ijzel, sneeuwval, …) of bij een defect kan 
het gebeuren dat de bus vertraging heeft of niet rijdt. Als voorbeeld: het ijzelt ’s 
morgens, de bus rijdt dus niet. Daarom bij twijfel of vertraging van minstens een 
kwartier gelieve de school op te bellen. De veiligheid van uw kinderen stellen wij 
voorop. We rekenen op uw begrip. 

 

 

2.5. Middag- en avondrijen 
De leerlingen mogen de school niet verlaten zonder begeleiding van een leerkracht. 

Bij het einde van de klas gaan de kinderen - onder begeleiding van de leerkracht - 
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ordelijk en vlug naar de thuisrij. 

Afdeling Schoolstraat: 

Rij 1:  voetgangers richting Meulebekestraat  

 De leerlingen worden begeleid tot aan de hoek van de  

 Meulebekestraat en de Schoolstraat. Ze worden op het einde van de  

 Schoolstraat overgestoken.  

Rij 2:  voetgangers richting Bruggestraat- Weststraat- Stationsstraat 
               De leerlingen worden begeleid en overgestoken tot aan het kruispunt  
 Guido-Gezellestraat en Bruggestraat. De leerlingen die richting Marktplein      
 moeten, worden verder begeleid in de Bruggestraat en indien nodig aan de             
Weststraat overgestoken 

Rij 3: voetgangers richting Oostrozebekestraat 

 De leerlingen worden begeleid tot aan het kruispunt  

 Bollewerpstraat - Oostrozebekestraat.  

 

Er worden geen kinderen alleen achter gelaten op de stopplaatsen.  Kinderen die niet tijdig 

worden opgehaald, worden terug meegebracht naar school en blijven in de opvang. 

Fietsers gaan te voet mee tot aan het punt waar ze kunnen worden overgestoken. 

 

In verband met deze thuisrijen is het heel belangrijk dat wij precies weten hoe uw kind naar 

school komt en welke weg hierbij dient gevolgd te worden. Dit is ook van belang voor de 

verzekering. 

Per uitzondering kan het gebeuren dat uw kind iets later thuiskomt (max. 10 à 15 min). Dit 

bijvoorbeeld naar aanleiding van een bezoek aan het CLB Izegem of na een theaterbezoek. 

De afspraak op school is zo dat de rijen en fietsen wachten tot alle leerlingen terug op school 

zijn om veilig en onder begeleiding naar huis te kunnen vertrekken. 

 

2.6. Vakanties 
 Herfstvakantie: zaterdag 31 oktober tot en met zondag 8 november 2020 
 Kerstvakantie: zaterdag 19 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021 
 Krokusvakantie: zaterdag 13 februari tot en met zondag 21 februari 2021 
 Paasvakantie: zaterdag 3 april tot en met zondag 18 april 2021 
 Hemelvaartvakantie: donderdag 13 mei tot en met zondag 16 mei 2021 
 Zomervakantie: donderdag 1 juli tot en met zondag 1 september 2021 

 
 

2.7. Vrije dagen 
 Maandag 12 oktober 2020 (lokale verlofdag) 
 Woensdag 11 november 2019 (Wapenstilstand) 
 Vrijdag 1 mei 2020 (Dag van de Arbeid) 
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 Maandag 24 mei 2021 (Tweede Pinksteren) 
 Dinsdag 25 mei 2021 (lokale verlofdag) 
 Donderdag 24 juni 2021 (extra lokale verlofdag wegens BK tijdrijden) 

 

 

2.8. Pedagogische werkdagen 
 Woensdag 28 oktober 2020 
 Vrijdag 25 november 2020 
 Woensdag 10 maart 2021 
 

  

  

  

3. SAMENWERKING 

3.1. Ouders 
Je bent onze partner in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij 
cruciaal. Je kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek.  
Je kan een afspraak maken met de directeur of met de klasleraar.  
De klasleraar kan je altijd contacteren via smartschool, via de klasagenda of heen-
en weerschriftje of via mail (voornaam.familienaam@prizma.be ). Binnen de twee 
schooldagen kan je een antwoord verwachten van de leraar.    
De directie kan je telefonisch bereiken op 051/30.98.87 of jo.windels@prizma.be  
We organiseren ook oudercontacten (zie ook engagementsverklaring tussen 
school en ouders).  Ook bij de leden van onze schoolraad kan je steeds terecht. 
De school kan ook zelf contact opnemen met de ouders. Dit gebeurt via volgende 
kanalen: telefonisch, via mail, via smartschool  of via klasagenda. 

 

3.2. Ouderraad 
Onze  school heeft een officiële ouderraad. Elke ouder kon zich hiervoor kandidaat 
stellen. Omdat het maximum aantal leden niet overschreden werd, dienden er 
geen verkiezingen georganiseerd te worden en werden alle kandidaten lid van de 
ouderraad. 
De ouderraad komt op geregelde tijdstippen samen. Het heeft als taak een 
ondersteunende schakel te zijn tussen de ouders en de school. De ouderraad heeft 
een informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur. 
De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe 
leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode. 
De ouderraad vertegenwoordigt twee leden in de schoolraad. 

mailto:voornaam.familienaam@prizma.be
mailto:jo.windels@prizma.be
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3.3. Pedagogische raad 
De pedagogische raad bestaat uit een aantal leerkrachten uit de verschillende 
niveaus, kleuter en lager.  De pedagogische raad heeft een adviesbevoegdheid 
over de interne organisatie van het schoolleven, over de pedagogische en 
didactische aanpak. De pedagogische raad vertegenwoordigt twee leden in de 
schoolraad en bestaat uit volgende leden: 
 Juf Carine Croubels (voorzitter) 
 Juf Stefanie Catteeuw 
 Juf Stephanie Claus 
 Juf Martine Messely 

Juf Amelie De Muynck 
De Heer Jo Windels (directie – adviesgevend) 
 

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

 
  Leden schoolraad: 

 Voorzitter + secretaris Mevr. Eline Beernaert 

Adviesgevend: de directie Dhr. Jo Windels 

Afgevaardigde schoolbestuur Mevr. Lut Damman 
Dhr. Jan Defreyne 

Vertegenwoordigers personeel Mevr. Martine Messely           
Mevr. Stephanie Claus 

Vertegenwoordigers van de ouders Mevr. Tilde Vandendriessche  
Mevr. Eline Beernaert 

Vertegenwoordigers lokale 
gemeenschap 

De Heer Chris Van Praet 
Mevr. Inge Defreyne 
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3.5. LOC 
Het LOC regelt de arbeidsverhoudingen tussen personeel en schoolbestuur. 
Het LOC heeft informatierecht naar tewerkstelling, schoolbestuur, financieel 
beleid, infrastructuur en interne beslissingen. 
Daarnaast is er onderhandelingsbevoegdheid, toezichtsbevoegdheid en 
bemiddelingsbevoegdheid. 
 

  Leden LOC: 

 Voorzitter + secretaris Mevr. Martine Messely 

Adviesgevend: de directie Dhr. Jo Windels 

Afgevaardigde schoolbestuur Mevr. Lut Damman 
Dhr. Jan Defreyne 

Vertegenwoordigers personeel Mevr. Amelie De Muynck           
Mevr. Martine Messely 

 

3.6. Klassenraad 
De klassenraad wordt samengesteld door de directie, leerkrachten van de 

klassengroep en de zorgcoördinator.  

De klassenraad komt op geregelde tijdstippen samen met het begeleidend CLB om 

de vorderingen op sociaal-emotioneel en op cognitief gebied van de leerlingen te 

bespreken.  

De klassenraad neemt deel aan overlegmomenten, geeft advies bij orde- en 

tuchtmaatregelen en neemt beslissingen betreffende de getuigschriften 

basisonderwijs.  

 

 

3.7. Pedagogische begeleidingsdienst Brugge (PBD) 

Pedagogisch begeleider Dhr. Bastien Devos  

Inspecteur-adviseur katholieke godsdienst Mevr. Mieke Desmet 

3.8. Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB) 
Voor je rechten en plichten bij het CLB bekijk de infobrochure 
onderwijsregelgeving punt 2. 
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Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij 
problematische afwezigheden van het kind (zie ook engagementsverklaring 
tussen school en ouders). Het CLB kan bepaalde problemen of onregelmatigheden 
in het beleid van de school signaleren en de school op de hoogte brengen van 
bepaalde behoeften van leerlingen. Daarnaast biedt het CLB versterking aan de 
school bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen. Ook daar 
kan je je niet tegen verzetten. Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het 
CLB werkt gratis en discreet. 

Onze school wordt begeleid door het Vrij CLB Trikant@Izegem 
 

 

 

 

 

Openingsuren 

Het centrum is open elke werkdag of op afspraak 

Maandag Van 8.30 u. tot 12 u. Enkel telefonische 
permanentie 

Dinsdag Van 8.30 u. tot 12 u. Van 13 u. tot 18 u. 

Woensdag Van 8.30 u. tot 12 u. Van 13 u. tot 17 u. 

Donderdag Van 8.30 u. tot 12 u. Van 13 u. tot 17 u. 

Vrijdag Van 8.30 u. tot 12 u. Van 13 u. tot 16 u. 
 

Sluitingsperiodes schoolvakanties:  zie website  

 

Waarvoor kan je bij het CLB terecht? 

Het CLB (Centrum voor leerlingenbegeleiding) biedt gratis informatie, hulp en begeleiding 

voor leerlingen, ouders en scholen. Het CLB werkt samen met de school, maar behoort er 

niet toe. Je kan dus gerust met jouw vragen los van de school bij het CLB terecht. Aarzel 

niet om het CLB te contacteren. 

Het CLB heeft als opdracht samen met de school mee te werken aan het welzijn van 

leerlingen. De begeleiding van leerlingen gebeurt op vier domeinen: 

 Leren en studeren: je kan er terecht als je moeite hebt met leren… 

 Onderwijsloopbaan: je kan er terecht voor hulp bij studie- en beroepskeuze… 

 Preventieve gezondheidszorg: je kan er terecht voor vragen over je gezondheid, je 
lichaam, inentingen…  

 Psychisch en sociaal functioneren: je kan er terecht als je ergens mee zit of als je je 
niet goed in je vel voelt, ouders met vragen over opvoeding, … 

 

De school en het CLB hebben hiertoe samen rond leerlingenbegeleiding afspraken 

gemaakt. 

1. CLB anoniem beschikbaar via 

www.clbchat.be 

http://www.clbchat.be/
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Elke school heeft een CLB-contactpersoon. Die werkt in het CLB in een multidisciplinair 

team, dat bestaat uit artsen, psychologen of pedagogen, maatschappelijk werkers en 

verpleegkundigen. Welke CLB-contactpersoon verbonden is aan jouw school kan je 

opvragen via school of via www.clbtrikant.be. 

Als de school aan het CLB een (zorg)vraag voorlegt, zal het CLB een begeleidingsvoorstel 

doen. Het CLB start de begeleiding pas op wanneer de ouders (voor leerlingen jonger dan 

12 jaar) of de leerling zelf (voor leerlingen ouder dan 12 jaar) daarmee akkoord gaan.  

We zullen samen met jou bekijken wat je nodig hebt en je op een begrijpelijke manier 

uitleggen hoe we te werk gaan, wat je dossier inhoudt en wat je rechten en plichten zijn. 

Valt je vraag buiten onze werking, dan krijg je uitleg en informatie over waar je wel terecht 

kan. Voor elke  hulpvraag, aarzel niet om het CLB te contacteren. 

 

Verplichte medewerking 

Ouders en leerlingen zijn  verplicht hun medewerking te verlenen aan: 

 De begeleiding van leerlingen met leerplichtproblemen (spijbelen) 

 Systematische contactmomenten (medische onderzoeken) voor de hele klas 

 Gezondheidsmaatregelen ter voorkoming van besmettelijke ziekten 
 
 

Het systematisch contactmoment (medisch onderzoek) 

Elke leerling wordt tijdens de schoolloopbaan in het basisonderwijs 4 keer uitgenodigd bij 
de arts en/of verpleegkundige van het CLB voor een wettelijk verplicht contactmoment.  
De inhoud van dit medisch verplicht aanbod tijdens deze contactmomenten is terug te 
vinden op de FAQ’s www.clbtrikant.be  
 

Wanneer? 
 Leeftijd 3/4 jaar of 1ste kleuter :  wij moedigen de aanwezigheid van de ouders aan 

 Leeftijd 6/7 jaar of 1ste leerjaar + vrijblijvend aanbod gratis vaccinatie 

 Leeftijd 9/10 jaar of 4de lj  

 Leeftijd 11/12 jaar of 6de lj  
Het CLB biedt gratis inentingen aan op leeftijd 6/7 jaar (1ste leerjaar) en op leeftijd 11/12 jaar 
(5de leerjaar) (buiten het contactmoment).  
Tijdens het onderzoek mag je aan de verpleegkundige en de arts altijd vragen stellen. Je 
kan ook met de arts een afspraak maken op een later tijdstip.  
Wie het contactmoment weigert, moet zélf contact opnemen met het CLB. Daar zal men u 
de weigeringsprocedure uitleggen. 
 

Besmettelijke ziektes 
Als jij als leerling of één van de huisgenoten één van onderstaande besmettelijke ziektes 
heeft, gelieve dan zo snel mogelijk jouw school of rechtstreeks jouw CLB-contactpersoon 
hiervan op de hoogte te brengen om besmetting van andere kinderen te voorkomen.  
De te melden ziektes zijn : buiktyfus, hepatitis A, hepatitis B, meningokokkenmeningitis, 
poliomyelitis, difterie, roodvonk, besmettelijke tuberculose, shigellose (dysenterie), 
salmonellose, kinkhoest, bof, mazelen, rubella, schurft, windpokken, impetigo, schimmels, 
parelwratten, hoofdluizen, klierkoorts, HIV- infectie. 
 

http://www.clbtrikant.be/
http://www.clbtrikant.be/
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Inentingen 
Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het vaccinatieprogramma dat door 
de overheid is aanbevolen. CLB geeft duidelijke informatie over de vaccinatie (wat, 
waarom, hoe) 
Om de vaccinaties te krijgen, vul je een toestemmingsformulier in nadat je de informatie 
over het vaccin goed gelezen hebt. De toestemmingsbrief kan op school worden 
afgegeven. 
We vinden niet alleen de mening en keuze van de ouders belangrijk maar ook die van de 
leerling zelf, daarom vragen we om deze toestemming samen te bespreken.  

 

CLB-dossier 

Kom je bij ons voor begeleiding, dan maken we een dossier op. Daarin komt alles wat met 
jou en de begeleiding te maken heeft. Het CLB houdt zich aan de wettelijke regels: 

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

 De medewerkers behandelen de gegevens met de nodige vertrouwelijkheid en 
zorgvuldigheid.  

 De medewerkers houden zich aan het beroepsgeheim en het ‘decreet 
rechtspositie minderjarigen’.  

Alle dossiergegevens worden bewaard in het CLB, onder de verantwoordelijkheid van de 
directeur die het dossier beheert. Jouw dossier wordt nog 10 jaar na het laatste medisch 
onderzoek of vaccinatie bewaard. Daarna wordt het dossier vernietigd.  

 
Het dossier inkijken?  
Ben je jonger dan 12 jaar dan mogen jouw ouders of voogd het dossier inkijken op het 
centrum. 
Dit geldt niet altijd en niet voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens in het 
dossier beslist de arts.  
Vanaf 12 jaar mag je meestal zelf het dossier inkijken. Er bestaan wel enkele 
uitzonderingen. Je ouders of voogd mogen het dossier enkel inkijken met jouw 
toestemming. Het dossier inkijken gebeurt tijdens een gesprek met het begeleidende CLB- 
team. Je kan een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Die kopie is 
vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan voor jeugdhulp. Gegevens over 
jezelf mag je laten verbeteren en aanvullen.  

Naar een andere school? 

Ga je naar een andere school dan gaat je dossier naar het CLB waar die school mee 
samenwerkt. Je kan je daartegen verzetten maar sommige gegevens worden verplicht 
doorgegeven namelijk: identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, 
medisch onderzoeken en de opvolging hiervan. Indien er een gemotiveerd verslag of 
verslag voor  buitengewoon onderwijs gemaakt werd, dan zal ook een kopie hiervan met 
het dossier meegestuurd worden. Wil je niet dat je hele dossier naar je nieuwe CLB gaat 
dan moet je binnen de 10 kalenderdagen na je inschrijving in de andere school dit met een 
aangetekend schrijven laten weten aan de directeur van je (oude) CLB.  

 

Een klacht over een CLB- begeleiding?  

Elk centrum heeft een vaste werkwijze om klachten te behandelen. Je kan dit navragen bij 
je CLB of via www.clbtrikant.be 

 

http://www.clbtrikant.be/
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3.9. Ondersteuningsnetwerk 

Onze school is aangesloten bij het Ondersteuningsnetwerk Zuid 
 Adres: Kouter Kortrijk, Beekstraat 113b, 8500 Kortrijk 

 Aanspreekpunt voor ouders (Voor algemene vragen over ondersteuning en 
specifieke vragen van je kind) : info@netwerkzuid.be 

 Meer info: netwerkzuid.be 
 

 

3.10. Oudercontacten 

A. georganiseerde oudercontacten 
 

 Kleuter en lager: 
Zowel voor kleuter als voor lager worden er in de loop van het schooljaar 
verschillende contactmomenten georganiseerd 

 Onthaalavond voor kinderen en ouders: eind augustus. 

 Infoavonden kleuter en lager: 2de week september - doel: uiteenzetten van 
de werking in de klas.  

 er zijn georganiseerde oudercontacten (3 oudercontacten voor alle klassen van 

3de kleuter tot en met 6de leerjaar, 2 oudercontacten voor 1ste en 2de kleuter) in de 
loop van het schooljaar waar in een kort gesprek met de klastitularis de 
schoolse en sociale vorderingen van het kind besproken worden met de 
ouders. Die oudercontacten staan op de schoolkalender. De ouders worden 
hiervoor schriftelijk uitgenodigd via Smartschool. Een oudercontact kan 
ook via digitale weg plaatsvinden. 

 Indien nodig kan er steeds een bijkomend gesprek plaatsvinden op vraag 
van de ouders of aanraden van de school. 

 
 Kleuter: 

 Regelmatig zijn er In de loop van het schooljaar open klas momenten voor 
nieuwe kleuters per instapdatum. 

 derde kleuterklas: in maart/april – de overgang naar het eerste leerjaar 
wordt besproken. 

 
 
 Lager: 

 Er zijn ook open klas momenten voor de instap leerlingen eerste leerjaar. 

 6de leerjaar: begeleiding studiekeuze secundair onderwijs. (in 
samenwerking met  het CLB)  

- Informatieavond voor ouders omtrent de keuze studierichtingen 
secundair. 

- Oudercontact rond de studiekeuze. 
- Getuigschriftenuitreiking eind juni. 
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Rapporten 

 Er zijn twee proefwerkenperiodes met aansluitend een rapport en 
rapportbespreking: eind januari en eind juni 

 Elke maand worden de ‘hoe doe ik het mapjes’ meegegeven met resultaten 
van toetsen + aandacht voor zachte evaluatie: werkhouding, sociale 
vaardigheden… 

    
zie engagementsverklaring 
 

B.  Niet georganiseerde oudercontacten 
Ook bij andere gelegenheden kunnen ouders in contact komen met de school. 
Daarvoor hoeft u als ouder niet te wachten tot de informatievergaderingen. U 
kunt steeds een afspraak maken met de leerkracht, ook met de directie. 
 
Tijdens de klasuren gaan ouders niet rechtstreeks naar de klaslokalen zonder 
voorafgaandelijke toestemming van de directie (bij afwezigheid van directie: 
eerst aanmelden op het secretariaat). 

 

 

 

3.11. Nuttige adressen 

 
Klachtencommissie 

Katholiek Onderwijs 

Vlaanderen 

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

Guimardstraat 1 

1040 Brussel 

02 507 08 72 

klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen 

Commissie inzake 

Leerlingenrechten 

Vlaamse Overheid 

Agentschap voor onderwijsdiensten – AgODi 

Secretariaat commissie inzake Leerlingenrechten 

t.a.v. Ingrid Hugelier (Basisonderwijs) 

H. Consciencegebouw  

Koning Albert-II laan 15,  

1210 Brussel 

02 553 93 83 

commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be 

 

mailto:commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be
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Commissie Zorgvuldig 

Bestuur 

Vlaamse Overheid 

Agentschap voor onderwijsdiensten – AgODi 

Afdeling Advies en Ondersteuning onderwijsPersoneel 

(AOP) 

Commissie zorgvuldig bestuur 

Koning Albert II-laan 15 

1210 Brussel 

02 553 65 98 

zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be 
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DEEL 2: PEDAGOGISCH PROJECT 
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DEEL 3: SCHOOLREGLEMENT 

1. ENGAGEMENTSVERKLARING tussen school en ouders 
Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding 
van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te 
maken, maar in ruil verwachten we wel je volle steun.  Daarom maken we in 
onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk 
wat we van elkaar mogen verwachten. Deze afspraken gelden voor de hele periode 
dat je kind bij ons is ingeschreven.  
Op afgesproken momenten evalueren we samen de engagementen en het effect 
ervan.  
 

Onze school kiest voor een intense samenwerking met ouders 

 
Als ouder ben je samen met onze school partner in de opvoeding van jullie kind. Het 
is goed dat je zicht hebt op de werking van onze school. Daarvoor plannen we op 
het einde van de zomervakantie een welkommoment en bij het begin van elk 
schooljaar een infoavond in de klas van je kind. Je kan er kennis maken met de 
leerkracht van je kind en met de manier van werken.  
We willen je op geregelde tijden informeren over de evolutie van uw kind. Dat doen 
we schriftelijk via de agenda, de “Hoe doe ik het mapjes” en twee rapporten 
(krokus- en eindrapport). 
 
We organiseren ook regelmatig individuele oudercontacten. Bij het begin van elk 
schooljaar laten we weten wanneer die doorgaan. Je wordt hier schriftelijk op 
uitgenodigd. Wie niet op het oudercontact aanwezig kan zijn, kan een gesprek 
aanvragen op een ander moment. Dit kan eventueel ook via digitale weg. 
Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien 
je niet op de geplande oudercontacten kan aanwezig zijn. 
Wij verwachten dat je je als ouder, samen met ons engageert om nauw samen te 
werken rond de opvoeding van je kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot 
oudercontact. 
 
Als je je zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak dan kan je op elk 
moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van je kind. Dit kan door 
rechtstreeks de vraag te stellen aan de leerkracht of door contact op te nemen met 
de directie of zorgcoördinator. 
Wij engageren ons om met je in gesprek te gaan over je zorgen en vragen t.a.v. de 
evolutie van uw kind.  
 



27 
 

 

       De WEGWIJZER – schoolreglement 2020-2021                                                                                                                              

Aanwezig zijn op school en op tijd komen. 

We vinden de aanwezigheid van je kind op school belangrijk. We verwachten dat je 
kind regelmatig en op tijd naar school komt. De voldoende aanwezigheid van je kind 
op school draagt bij tot een succesvolle schoolloopbaan van je kind.  
We verwittigen jou als de afwezigheid van je kind niet gewettigd is. Indien nodig 
nemen we begeleidende maatregelen. De aanwezigheid van je kind op school heeft 
gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de kleuter- en/of schooltoeslag, voor 
de toelating tot het lager onderwijs en voor het uitreiken van het getuigschrift 
basisonderwijs. Meer hierover kan je lezen in …. 
Daartoe moeten we de afwezigheden van je kind doorgeven aan de overheid 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. De school begint om 8:25 
uur en eindigt om 15:30 uur (woensdag 12:00 uur). We verwachten dat je kind 
dagelijks en op tijd (best ten laatste een vijftal minuten op voorhand) op school is. 
Kinderen die te laat toekomen moeten zich aanmelden in het secretariaat. Wij 
verwachten dat je ons voor 08u45 verwittigt bij afwezigheid van je kind. 
 
 Het CLB waarmee we samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische 
afwezigheden. Je kan je niet onttrekken aan deze begeleiding.  
 
Je kan steeds bij ons terecht in geval van problemen. We zullen samen naar de 
meeste geschikte aanpak zoeken. 
 

Individuele leerlingenbegeleiding. 

Onze school voert een beleid op leerlingenbegeleiding (zie punt 16). Dit houdt onder 
meer in dat we gericht de evolutie van je kind volgen. Dit doen we door te werken 
met een leerlingvolgsysteem (LVS). Sommige kinderen hebben op bepaalde 
momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben 
constant nood aan individuele zorg. 
 
Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kan je dit melden aan de directie. 
We gaan dan samen met jou na welke aanpassingen nodig zijn. De school kan 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 we van jou als ouder verwachten. 

https://www.groeipakket.be/nl/wat-zit-er-in-het-groeipakket/participatietoeslagen#Kleutertoeslag
https://www.groeipakket.be/nl/aanwezigheden-kleuter-en-lager-onderwijs
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We verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we 
samen maken opvolgt en naleeft. 
 

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal 

Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands en niet alle kinderen starten 
hun schoolloopbaan met dezelfde taalvaardigheid Nederlands. 
 
Onze school voert een talenbeleid. Wij engageren er ons toe kinderen te 
ondersteunen bij het leren van en het leren in het Nederlands. Van jou als ouder 
verwachten we dat je positief staat tegenover de onderwijstaal en tegenover de 
initiatieven die we als school nemen om de taalontwikkeling van onze leerlingen te 
ondersteunen (taaltraject/taalbad voor kinderen die de onderwijstaal onvoldoende 
beheersen). We vragen ook om kinderen in de vrije tijd te stimuleren bij het leren van 
het Nederlands. Vraag ons gerust naar informatie over plaatselijke initiatieven die je 
engagement daarbij kunnen helpen ondersteunen. 
 

 

2. INSCHRIJVEN VAN LEERLINGEN 
(zie bijlage 2: infobrochure onderwijsregelgeving, punt 3) 

 

2.1. Inschrijvingen 
Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind je terug op 
onze website (bsww.prizma.be). Je kind is pas ingeschreven in onze school als je 
schriftelijk instemt met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal 
ingeschreven, blijft je kind bij ons ingeschreven. De inschrijving van je kind kan 
enkel stoppen in de gevallen die wettelijk zijn opgesomd.  
De inschrijving van je kind eindigt wanneer je beslist om je kind van school te 
veranderen of wanneer je kind bij wijze van tuchtmaatregel definitief wordt 
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 dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, 
ofwel een bestaand verslag gewijzigd moet worden. In dat geval organiseert de 
school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit 
overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, beslist de school om de 
leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een 
individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het 
daaropvolgende schooljaar te ontbinden. 

http://www.gbsingelmunster.be/
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Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we opnieuw jouw schriftelijk 
akkoord vragen. Indien je niet akkoord gaat met de wijziging, dan wordt de 
inschrijving van je kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar. 

 

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

2.3. Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs 
Je kind kan pas instappen in het lager onderwijs als het aan de wettelijke 
toelatingsvoorwaarden voldoet. In de infobrochure onderwijsregelgeving kom je 
onder punt 3.1.2 meer te weten over die voorwaarden. 

 
 
 

2.4. Screening nieuwe 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. 
 

  

 

3. OUDERLIJK GEZAG 

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

 

3.2. Neutrale houding tegenover de ouders 
De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, 
samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. 
Zolang er geen uitspraak van de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken 
gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis of arrest, dan volgt de school de 
afspraken zoals opgelegd door de rechter. 
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3.3. Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders 
Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders 
afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop 
beslissingen over het kind worden genomen. 

 

3.4. Co-schoolschap 
Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te 
garanderen, kan je kind tijden 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. 

 

 

4. ORGANISATIE VAN DE SCHOOLLEERGROEPEN 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 de ouders schriftelijk 
gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere 
aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn. De school 
neemt deze beslissing dus in het belang van je kind. 
 
Het is de school die beslist in welke leerlingengroep je kind, die in de loop van zijn 
schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. 
 
Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde 
instroom. (Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum). 

 

 

 

5. AFWEZIGHEDEN 
(Zie bijlage 2: infobrochure onderwijsregelgeving punt 4) 

 

Voor leerlingen in het lager onderwijs (ook de 5-jarigen die vervroegd zijn ingestapt) en 
voor 6- en 7-jarigen in het kleuteronderwijs is de leerplicht voltijds. Zij zijn altijd aanwezig, 
behalve bij gewettigde afwezigheid. Voor 5-jarigen in het kleuteronderwijs geldt een 
leerplicht van minstens 290 halve dagen aanwezigheid. Niet-leerplichtige leerlingen in het 
kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze - wegens niet 
onderworpen aan de leerplicht - niet steeds op school moeten zijn.        
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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. 
 
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 immers meer risico op achterstand. Zij worden ook minder 
goed opgenomen in de leerlingengroep. 
De afwezigheidsgegevens van je kind worden doorgegeven aan de overheid. Kleuters die 
onvoldoende dagen naar school komen, kunnen hun kleuter- en/of schooltoeslag 
verliezen en ook de toegang tot het lager onderwijs is afhankelijk van het aantal dagen 
dat je kind kleuteronderwijs volgde. 
We verwachten dan ook dat je de afwezigheid van je kleuter onmiddellijk aan ons meldt, 
liefst voor 9 uur. Ook als je door omstandigheden je kind niet op tijd kan afzetten, laat je 
dit steeds zo snel mogelijk weten. 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. 
 

5.1. Gewettigde afwezigheden 
Voor leerlingen in het lager onderwijs en voor 6- en 7-jarigen in het kleuteronderwijs 
gelden volgende gewettigde afwezigheden 

1. Wegens ziekte 

 Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een 
medisch attest verplicht voor kinderen die schoolplichtig zijn.  

 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. 

 
2. Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden 

De afwezigheid van je kind kan in een aantal situaties gewettigd zijn. Voor deze 
afwezigheden is geen toestemming van de directeur nodig. Je verwittigt de school 
wel vooraf van deze afwezigheid. Je geeft ook een officieel document of een 
verklaring die de afwezigheid staaft, af aan de school.  
Voorbeelden hiervan zijn:  

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

 de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank; 
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 het vieren van een feestdag dat hoort bij je geloof (anglicaanse, 
islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische 
godsdienst). 

 
3.  Afwezigheden wegens een preventieve schorsing, een tijdelijke of definitieve 

uitsluiting 
De afwezigheid van je kind wegens een preventieve schorsing, een tijdelijke of 
definitieve uitsluiting is gewettigd. Je kind wordt als gewettigd afwezig 
beschouwd, ongeacht of je kind wel of niet door de school wordt opgevangen. 

 
4.  Afwezigheden waarvoor 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 tien halve schooldagen waarop topsportbeloften recht 
hebben) 

 Trainingen voor topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek 
(voor maximaal 6 lestijden per week, verplaatsing inbegrepen) 

 Revalidatie tijdens de lestijden (zie punt 17) 

 Schoolexterne 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. 
 

 

5.2. Problematische afwezigheden 
Alle afwezigheden die niet van rechtswege of door de school zijn gewettigd, zijn 
te beschouwen als problematische afwezigheden. De school zal je onmiddellijk 
contacteren bij elke problematische afwezigheid van je kind. 
Vanaf vijf halve dagen problematische afwezigheden contacteert de school het 
CLB. Samen werken ze rond de begeleiding van je kind. Je wordt in dat geval 
uitgenodigd voor een gesprek. 

 
 
 
 

6. ONDERWIJS AAN HUIS 
(Zie bijlage 2: infobrochure onderwijsregelgeving punt 5) 
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Als je kind wegens chronische  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 schriftelijke 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 blijkt dat je kind onderwijs mag krijgen. 
 
Heeft je kind een niet-chronische ziekte, dan kan tijdelijk onderwijs aan huis pas 
worden georganiseerd na een afwezigheid van 21 opeenvolgende kalenderdagen. 
Als de ziekteperiode van je kind noodgedwongen wordt verlengd of als je kind na 
een periode van tijdelijk onderwijs aan huis binnen 3 maanden hervalt, moet je kind 
geen wachttijd van 21 opeenvolgende kalenderdagen meer doorlopen om opnieuw 
tijdelijk onderwijs aan huis te krijgen. Je hoeft ook niet opnieuw een aanvraag in te 
dienen. Om de nieuwe afwezigheid te wettigen is er wel een nieuw medisch attest 
nodig.  
Heeft je kind een chronische ziekte, dan heeft je kind recht op 4 lestijden tijdelijk 
onderwijs aan huis per opgebouwde schijf van 9 halve schooldagen afwezigheid. 
Deze uren kunnen gedeeltelijk op school georganiseerd worden. Dit is mogelijk na 
een akkoord tussen de ouders en de school en vindt plaats buiten de normale 
schooluren en niet tijdens de middagpauze. De aanvraag en de medische vaststelling 
van de chronische ziekte blijft geldig voor de hele schoolloopban van je kind op onze 
school. Je hoeft dit dus maar één keer aan onze school te bezorgen.  
Je kind moet daarnaast op 10 km of minder van de school verblijven. Als je kind op 
een grotere afstand van de school verblijft, dan kan de school tijdelijk onderwijs aan 
huis organiseren maar is daar niet toe verplicht.  
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 leerkracht om 4 lestijden per week 
onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leerkracht om de 
lessen af te stemmen op de leerlingengroep van het kind. Tijdelijk onderwijs aan huis 
is gratis.  
 
De school kan in overleg met jou ook contact opnemen met de vzw Bednet. Dit 
biedt de mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen 
aan de lessen. De school maakt dan samen met jou concrete afspraken over 
opvolging en evaluatie. 
 
Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur. 
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7. ÉÉN OF MEERDAAGSE SCHOOLUITSTAPPEN (EXTRA-

MUROSACTIVITEITEN) 
Je kind is verplicht deel te nemen aan extra-murosactiviteiten die minder dan één 
schooldag duren. Dat zijn normale schoolactiviteiten. We streven er als school ook 
naar om ook alle kinderen te laten deelnemen aan extra-murosactiviteiten die één 
dag of langer duren. Die activiteiten maken namelijk deel uit van het onderwijs-
aanbod dat we aan je kind geven. 

 
Via dit 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 van de extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren, 
dien je dat voorafgaand aan de betrokken activiteit schriftelijk te melden aan de 
school. 
 
Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten moeten op de school 
aanwezig zijn. 
 
Hieronder vind je een overzicht van de schooluitstappen 

 Kleuter: 
o Jongste kleuters 

 Eendaagse schoolreis 
 Eendaagse sportdag 

o Oudste kleuters 
 Eendaagse schoolreis 

Eendaagse sportdag 

 Lager 
o 1ste graad 

 Schoolreis 
 Themadagen op verplaatsing 
 Sportweek 3 dagen 

o 2de graad 
 Schoolreis 
 meerdaagse klas 
 Sportweek 5 dagen 

o 3de graad 
 Schoolreis 
 meerdaagse klas 
 Sportweek 5 dagen 

 

8. GETUIGSCHRIFT OP HET EINDE VAN HET BASISONDERWIJS 
(Zie bijlage 2: infobrochure onderwijsregelgeving punt 7) 
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De klassenraad beslist welke leerlingen in aanmerking komen voor het 
getuigschrift basisonderwijs. Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan 
een regelmatige leerling die in voldoende mate de eindtermgerelateerde 
leerplandoelen heeft bereikt. Een leerling die geen getuigschrift basisonderwijs 
behaalt, ontvangt een schriftelijke motivering waarom het getuigschrift niet werd 
uitgereikt, met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere 
schoolloopbaan. Deze leerling krijgt ook een verklaring waarin het aantal en de 
soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs staat. 
Een leerling die een individueel aangepast curriculum volgt, kan een getuigschrift 
basisonderwijs behalen op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de 
onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon 
lager onderwijs. Als die leerling geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, ontvangt 
deze een schriftelijke motivering waarom het getuigschrift niet werd uitgereikt, 
met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan. 
Deze leerling krijgt ook een verklaring waarin het aantal en de soort van gevolgde 
schooljaren lager onderwijs staat. 

 

8.1. Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift 
Gedurende de hele schoolloopbaan van je kind zullen we communiceren over zijn 
leervorderingen. Je kan inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. 
Je kan ook een kopie vragen.  
Of een leerling het getuigschrift basisonderwijs krijgt, hangt af van de beslissing 
van de klassenraad. De klassenraad gaat na of de 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 basisonderwijs 
ontvangt. Wanneer de getuigschriften worden uitgereikt, wordt ten gepaste tijde 
aan de ouders meegedeeld . 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. 
 
 

8.2. Beroepsprocedure 
Indien je als ouder niet akkoord zou gaan met het niet-toekennen van het 
getuigschrift basisonderwijs, kan je beroep instellen. Die beroepsprocedure wordt 
hieronder toegelicht. 
Let op: Wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, 
zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend). Wanneer we spreken over directeur, 
hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde. 
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1. Je vraagt binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet 
uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur.  
Dit gesprek is niet hetzelfde als het oudercontact. Je moet dit gesprek 
uitdrukkelijk aanvragen. Dit kan via mail naar de directie Jo Windels. 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 zijn twee mogelijkheden: 

 De directeur vindt dat je argumenten geen nieuwe bijeenkomst van de 
klassenraad rechtvaardigen; 

 De directeur vindt dat je argumenten het overwegen waard zijn. In dat 
geval zal hij de klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om de 
betwiste beslissing opnieuw te overwegen. Je ontvangt per 
aangetekende brief het resultaat van die vergadering. 
 

4. Als je het niet eens bent met de  beslissing van de directeur of van de nieuwe 
klassenraad, dan kan je beroep indienen bij de voorzitter van het 
schoolbestuur. Dat kan via aangetekende brief:  

Dhr. Jean-Paul Vallaeys 
Voorzitter VZW Prizma 
B. Vandenbogaerdelaan 53   
8870 Izegem 

  
Wanneer de school open is, kan je het beroep bij het schoolbestuur op school 
persoonlijk afgeven. Je krijgt dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op 
welke datum je het hebt ingediend. De school geeft het beroep daarna door aan 
het schoolbestuur. 
Je hebt daarvoor een termijn van drie dagen, die begint te lopen de dag nadat 
de aangetekende brief van de school wordt ontvangen. De aangetekende brief 
met één van de twee mogelijke beslissingen (zie punt 3) wordt geacht de 
derde dag na verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, 
zowel voor de verzending als voor de ontvangst. 
Dat geldt ook als je ervoor kiest om het beroep persoonlijk af te geven op school. 
Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de 
beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat 
betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.  
Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 
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- het beroep is gedateerd en ondertekend; 
- het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school 
afgegeven (met bewijs van ontvangst). 

We verwachten ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom het niet 
uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt. 
 

5. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een 
beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, zitten zowel 
mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die 
dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die je klacht van de 
ouders grondig zal onderzoeken.  
 

6. De beroepscommissie zal steeds jou en je kind uitnodigen voor een gesprek. Zij 
kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Het is enkel 
mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht. 

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

zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij 
het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een 
plaatsvervanger aan te duiden.  
De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. Wanneer het 
toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of 
het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen 
die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het 
schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen 
zijn, geeft zijn stem de doorslag.  
De beroepscommissie zal het beroep als ontvankelijk 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. 

 

 

9. HERSTEL- EN SANCTIONERINGSBELEID 
(Zie bijlage 2: infobrochure onderwijsregelgeving punt 6) 

 
Kinderen maken nu en dan fouten. Dat is eigen aan het groeiproces van elk kind. 
Kinderen kunnen leren uit de fouten die ze maken. Onze school wil hierop inzetten 
door dialoog en herstel alle kansen te geven. In overleg met de betrokkenen gaan we 
op zoek naar een gepaste maatregel of een mogelijke oplossing. Op die manier kunnen 
kinderen mee de verantwoordelijkheid nemen om een oplossing te zoeken voor het 
conflict of om hun fout goed te maken. Hiermee sluiten we als school 
tuchtmaatregelen niet uit. Het betekent wel dat we heel bewust ervoor kiezen om in 
bepaalde gevallen een tuchtmaatregel op te leggen.  
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9.1. Begeleidende maatregelen 
Wanneer je kind de goede werking van de school of het lesverloop hindert, 
kunnen we in overleg met je kind en eventueel met jou een begeleidende 
maatregel voorstellen. De school wil hiermee je kind helpen tot gewenst gedrag te 
komen.  
 
Een begeleidende maatregel kan zijn:  
  ° een gesprek met de zorgleerkracht    
  ° een time-out:  

Je kind kan op basis van gemaakte afspraken zelfstandig of op vraag van de 
leerkracht naar de time-out ruimte gaan. Zo kan je kind even tot rust komen 
of nadenken over wat er is gebeurd. Achteraf wordt dit kort met je kind 
besproken;  

  ° een begeleidingsplan:  
Hierin leggen we samen met jou en je kind een aantal afspraken vast waarop 
je kind zich meer zal focussen. Je kind krijgt de kans om zelf afspraken voor 
te stellen waar het dan mee verantwoordelijk voor is. De afspraken uit het 
begeleidingsplan worden samen met je kind opgevolgd.  

 

9.2. Herstel  
Vanuit een cultuur van verbondenheid wil de school bij een conflict op de eerste 
plaats inzetten op herstel. We nodigen de betrokkenen uit om na te denken over 
wat er is gebeurd en om hierover met elkaar in gesprek te gaan.  
 
Een herstelgerichte maatregel kan zijn:  

 een herstelgesprek tussen de betrokkenen; 
 een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep; 
 een bemiddelingsgesprek;  
 no blame-methode bij een pestproblematiek; 
 een herstelgericht groepsoverleg (HERGO): 

Dit is een gesprek tussen de betrokken leerlingen, in het bijzijn van 
bijvoorbeeld ouders of vertrouwensfiguren, onder leiding van een 
onafhankelijk persoon. Tijdens dit groepsoverleg zoekt iedereen samen 
naar een oplossing voor wat zich heeft voorgedaan. De directeur of zijn 
afgevaardigde kan een tuchtprocedure, zoals in punt 9.4 beschreven, voor 
onbepaalde tijd uitstellen om dit groepsoverleg te laten plaatsvinden. Hij 
brengt je dan per brief op de hoogte. 

 

9.3.  Ordemaatregelen 
Wanneer je kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, 
kan door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden. 
Tijdens een ordemaatregel blijft je kind op school aanwezig.  
 
Een ordemaatregel kan zijn: 

 een verwittiging in de agenda; 

 een strafwerk; 
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 een specifieke opdracht;  

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

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk. 
 
 

9.4. Tuchtmaatregelen 
Let op: wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of 
zijn afgevaardigde. 
Wanneer het gedrag van je kind de goede werking van de school ernstig verstoort 
of de veiligheid en integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of 
anderen belemmert, dan kan de directeur een tuchtmaatregel nemen. Een 
tuchtmaatregel kan enkel toegepast worden op een leerling in het lager onderwijs. 

 
9.4.1. Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 

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

 een definitieve uitsluiting 
 

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

 
9.4.3.  Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting 
Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle 
dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend.) 
Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de 
volgende procedure gevolgd: 
1. De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier 

samen. In geval van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid 
met een vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft. 

2. De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden per 
aangetekende brief uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Een 
personeelslid van de school of van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet 
optreden als vertrouwenspersoon van de ouders en hun kind. Het gesprek zelf 
vindt ten vroegste plaats op de vierde dag na verzending van de brief. 
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3. Voorafgaand aan het gesprek hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon 
inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad. 

4. Na het gesprek brengt de directeur de ouders binnen een termijn van vijf 
dagen met een aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing. In die brief 
staat een motivering van de beslissing en de ingangsdatum van de 
tuchtmaatregel. Bij een definitieve uitsluiting vermeldt de beslissing de 
beroepsmogelijkheden.  
Samen met het CLB zoeken we naar een nieuwe school. Als ouders geen 
inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de 
definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet 
meegerekend). Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet 
in een andere school ingeschreven, dan is onze school niet langer 
verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de 
ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet.  
Het schoolbestuur kan de betrokken leerling weigeren als die het huidige, het 
vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten. 

 
9.4.4. Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en 
definitieve) uitsluiting 
Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de 
tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school 
aanwezig, maar neemt het geen deel aan de lessen of activiteiten van zijn 
leerlingengroep. De directeur  kan beslissen dat de opvang van je kind niet 
haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd 
bekend gemaakt aan de ouders. 
In geval van een definitieve uitsluiting heb je als ouder één maand de tijd om je 
kind in een andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je 
kind in principe op school aanwezig, maar neemt het geen deel aan de activiteiten 
van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet 
haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd 
bekend gemaakt aan de ouders.  

 

9.5.  Beroepsprocedures tegen een definitieve uitsluiting 
Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle 
dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend.) 
 
Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. 
De procedure gaat als volgt: 

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

Dhr. Jean-Paul Vallaeys   
Voorzitter VZW Prizma 

                           Burgemeester Vandenbogaerdelaan 53 
    8870 Izegem 
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Of wanneer de school open is, kan je het beroep bij het schoolbestuur op school 
persoonlijk afgeven. Je krijgt dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op 
welke datum je het hebt ingediend. De school geeft het beroep daarna door aan 
het schoolbestuur. 
De aangetekende brief moet ten laatste verstuurd worden op de vijfde dag 
nadat de beslissing van de definitieve uitsluiting van je kind werd ontvangen. 
Er is dus een termijn van 5 dagen. De aangetekende zending met het bericht 
van definitieve uitsluiting wordt geacht de derde dag na verzending te zijn 
ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de zending 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 ontvankelijk moeten afwijzen. Dat 
betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zullen kunnen behandelen.   
          
Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden 
voldoen.: 

 Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend; 

 Het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school 
afgegeven met bewijs van ontvangst 

 Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke 
omschrijving en motivering 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 je klacht van 
de ouders grondig zal onderzoeken. De persoon die de definitieve uitsluiting 
heeft uitgesproken, zal nooit deel uit maken van de beroepscommissie, maar 
zal wel gehoord worden. 
 

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 de termijn 
van tien dagen op. Dit betekent enkel dat schoolvakanties niet meetellen bij 
het berekenen van de termijn. De zitting van de beroepscommissie kan wel 
tijdens een schoolvakantie plaatsvinden. 
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4. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. Wanneer het 

toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school 
of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van 
mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het 
schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als 
tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag.  
 

5. De beroepscommissie zal ofwel het beroep als onontvankelijk afwijzen ofwel 
de definitieve 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 uitsluiting niet op. Dat 
betekent ook dat tijdens de beroepsprocedure de tuchtmaatregel van kracht 
blijft. 

 

 

10. BIJDRAGEREGELING 
(Zie bijlage 2: infobrochure onderwijsregelgeving punt 8) 

 
Het basisonderwijs is kosteloos. Ouders betalen dus geen inschrijvingsgeld, handboeken 
en leermiddelen. Deze worden betaald uit de werkingsmiddelen. Er worden geen 
bijdragen aangerekend voor onderwijsgebonden kosten, materialen die noodzakelijk zijn 
om de ontwikkelingsdoelen na te streven in het kleuteronderwijs en om de eindtermen te 
bereiken in het lager onderwijs.  
 
Andere onkosten of vergoedingen voor maaltijden, busvervoer,  opvang, culturele 
activiteiten en extra muros activiteiten, en andere vaste of occasionele diensten vallen 
niet onder de kosteloosheid van het onderwijs en worden maandelijks aangerekend via 
de schoolfacturatie. 
 
De school kan een bijdrage vragen voor onderwijsgebonden kosten gemaakt tijdens de 
normale aanwezigheid van de kinderen, wanneer deze niet noodzakelijk zijn om een 
eindterm te realiseren of een ontwikkelingsdoel na te streven, maar tot doel hebben deze 
te verlevendigen. De school volgt hier uiteraard de regelgeving van de ‘scherpe 
maximumfactuur’.   
 
 
In bijlage vindt u een lijst met de schoolkosten. Deze lijst bevat zowel verplichte als niet 
verplichte uitgaven.  
Verplichte uitgaven zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten doen.  
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Niet verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen of activiteiten 
waar u niet verplicht moet aan deelnemen. Maak je er gebruik van, dan moet je er wel 
voor betalen. 
In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere kosten enkel 
richtprijzen. Dit laatste betekent dat het bedrag dat je zal moeten betalen in de buurt van 
de richtprijs zal liggen. Het kan iets meer zijn, maar ook iets minder. 
De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad. 
 
 

10.1. Soorten facturatie en wijze van betaling 
 

1. Scherpe maximumfactuur 
De verplichte uitgaven worden bekostigd via de scherpe maximumfactuur. 
Volgens beslissing in de schoolraad van 3 juni 2019 worden tijdens het schooljaar 
2019-2020 volgende prijzen gehanteerd: 

 KLEUTER   45 € per kind 

 LAGER   90 € per kind 
De onkosten vanuit de maximumfactuur worden telkens na de activiteiten 
verrekend via de maandelijkse leerlingenfactuur. In het secretariaat van de school 
wordt de maximumfactuur bijgehouden. De vorderingen kunnen daar door de 
ouders bekeken worden.  
Als de maximumfactuur overschreden wordt, is de school verplicht de daaraan 
verbonden onkosten uit de werkingsmiddelen te betalen.  

 
2. De brede maximumfactuur 

De brede maximumfactuur bedraagt €445 gespreid over de hele 
basisschool. De meerdaagse sportklassen en meerdaagse uitstappen vallen 
onder deze maximumfactuur. Dit werd goedgekeurd in de schoolraad van 
22 juni 2020. 
Als je kind deelneemt aan dergelijke activiteit, zal u hiervan een of 
meerdere facturen ontvangen. 

 
 

3. Maandelijkse factuur 
Maandelijks ontvangen ouders een maandfactuur met daarop alle gemaakte 
onkosten van de voorbije maand (maaltijden, busvervoer, opvang, uitstappen, 
theaterbezoek, zwemmen, …) We verwachten dat deze binnen de tien dagen na 
ontvangst wordt betaald. 
  
Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de 
schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige 
rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te 
splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we 
jullie beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven 
beide ouders elk het volledige restbedrag verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met 
elkaar gemaakt hebben. 
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10.2. Bij wie kan je terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden? 
Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je 
contact opnemen met de directie.  Het is de bedoeling dat er afspraken worden 
gemaakt over een aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren een discrete 
behandeling van je vraag.  
Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft 
zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet 
worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken 
we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, 
kunnen we overgaan tot het versturen van een dwingende herinneringsbrief 
(aangetekende ingebrekestelling). Vanaf dat moment kunnen we maximaal de 
wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag. 
 
Wanneer je laattijdig hebt afgezegd voor een schoolactiviteit of als je kind op dat 
moment afwezig is, zullen we het deel van de kosten terugbetalen dat nog te 
recupereren is. Kosten die we al gemaakt hadden, kunnen we opnemen in de 
schoolrekening. 

 

11. GELDELIJKE EN NIET-GELDELIJKE ONDERSTEUNING 
(Zie bijlage 2: infobrochure onderwijsregelgeving punt 9) 

 
Personen die de school sponsoren worden vermeld tijdens het schoolfeest of de 
schoolkaarting, via een schoolkalender en via affiches of folders van activiteiten. 

 

12. VRIJWILLIGERS 
Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van 
vrijwilligers. De vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een 
aantal punten te informeren. De school doet dit via onderstaande bepalingen. 
 
Organisatie 
De zetel van de VZW Prizma, Afdeling De Wegwijzer, gevestigd in Burgemeester 
Vandenbogaerdelaan 53, 8870 Izegem.  
 
De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de 
burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele 
aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger. Het verzekeringscontract 
werd afgesloten bij IC-verzekeringen met als polisnummer 73042081800099. 
Een bijkomende verzekering tot dekking van de lichamelijke schade tijdens de 
uitvoering van een vrijwilligersactiviteit of op weg van en naar de activiteit werd 
afgesloten bij IC-verzekeringen met als polisnummer 03/97.214.564/000 
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Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien. 
Een vrijwilliger gaat discreet om met geheimen die hem/haar zijn toevertrouwd.  
 
 

 

13. WELZIJNSBELEID: veiligheid en gezondheid 
 

13.1. Preventie 
We verwachten dat je als ouder zelf het goede voorbeeld geeft en je kind 
stimuleert om de regels betreffende preventie toe te passen. 
Van de kinderen verwachten we dat ze het preventiebeleid van de school 
toepassen. 

 

 

13.2. Verkeersveiligheid en verkeersopvoeding  
Als school hechten wij veel belang aan verkeersveiligheid van kinderen. 
 
Directie, leerkrachten en ouders zetten zich samen in voor een veilige  
schoolomgeving. Wij rekenen hierbij op de volledige medewerking van alle  
ouders om de veiligheid van alle kinderen te waarborgen. 
 
1. verkeersopvoeding 

Tijdens de lessen en praktijkoefeningen in het kader van verkeersopvoeding  
worden de kinderen bewust gemaakt tot veilig gedrag in het verkeer. 

 
De leerlingen leren verkeersregels, bespreken verkeerssituaties,… 
Er is ook meer praktisch verkeersonderwijs: het aangeleerde in de klas wordt 
ingeoefend op de speelplaats (verkeersparcours) of in het echte verkeer door  
middel van leeruitstappen. 

 
Verkeersopvoeding is een taak van de ouders en de school. We vragen hierbij 
dan ook ondersteuning vanwege de ouders tegenover de kinderen en 
leerkrachten. Kinderen leren op school hoe ze zich veilig kunnen gedragen 
langs de weg. Diezelfde kinderen verwachten dat de volwassenen mee helpen 
zorgen voor een veilige verkeerssituatie. 

 
Verkeersopvoeding van het kind begint bij de ouders. Leer je kind zich correct 
gedragen als voetganger en als fietser. Wees zelf een voorbeeld. Leer je kind 
zich aanpassen aan het drukke straatbeeld en oog hebben voor gevaarlijke  
toestanden. Zet je kind aan tot grote voorzichtigheid en zin voor  
verantwoordelijkheid. 
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2. Fluojasje 

Op weg van en naar school wordt het fluojasje steeds door iedereen gedragen, 
op welke manier je ook naar de school komt: te voet, met de fiets, gebracht 
met de wagen of met de schoolbus. Ook bij didactische schooluitstappen 
wordt dit jasje aangetrokken. Bij verlies wordt een vergoeding van 5 euro 
aangerekend. Als school willen we onze kinderen verder op een positieve 
manier aanzetten om elke dag stipt hun fluojasje te dragen. Er wordt ook 
gevraagd om goed zorg te dragen voor dit fluojasje en het te naamtekenen. 

  

3. Fietsers  
De fietsen van de leerlingen moeten aan de voorschriften van het 
verkeersreglement voldoen. Ouders zijn terecht bezorgd om de veiligheid van 
hun kinderen en dragen dus een grote verantwoordelijkheid. 

Enkele tips: 
 Is de fiets van uw kind volledig in orde? 
 Verken samen met je kind(eren) de veiligste weg van en naar de 

school. 
 
De kinderen die met de fiets naar school komen stappen af aan de 
schoolpoort. Ze stallen hun fiets in het fietsenrek. De fietsen worden op eigen 
verantwoordelijkheid in de fietsenrekken geplaatst. 

 
Het dragen van een fluojas en een fietshelm is verplicht voor alle fietsers. 

 
Na schooltijd sluiten de fietsers aan bij de voetgangers. De fietsers gaan te 
voet naast hun fiets en sluiten aan achteraan de rij. Ook de fietsers worden 
overgezet  door de verantwoordelijke leerkracht of door de gemachtigde 
opzichter.  

 
Ouders die hun kind de toelating geven om de hele weg alleen te fietsen vanaf 
de schoolpoort,  brengen de school hiervan schriftelijk op de hoogte. 

 
De leerlingen (best maar vanaf het 3de leerjaar) die van hun ouders alleen naar 
huis mogen fietsen, ontvangen van de school een kenteken dat dient 
vastgemaakt te worden aan het stuur van de fiets. Elke wijziging wordt steeds 
meegedeeld aan de klastitularis. 

 
4. auto’s aan de schoolpoort 

Auto’s worden geparkeerd op de daartoe voorziene parkings en 
parkingstroken. Auto’s op het trottoir parkeren is verboden. Dit creëert een 
gevaarlijke situatie voor de passage van voetgangers en fietsers en is verboden 
volgens het verkeersreglement. 
Een tip: Laat de kinderen altijd uit de auto stappen aan de kant van het trottoir. 
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13.3. Gezondheidsbeleid  op school 
Als school willen wij kinderen en jongeren aanzetten tot een gezonde levensstijl, 
met aandacht voor gezonde voeding en veel bewegen.  
1. Gezonde voeding – fruitdag op school - FruitYou 

We promoten het eten van fruit. Daarom is elke voormiddag fruitvoormiddag: 
dit betekent dat uw kind ’s voormiddags uitsluitend fruit meebrengt als 
tussendoortje. Er worden geen koeken meegebracht. 

 
‘s Namiddags mag er tijdens de speeltijd een droge koek meegebracht worden 
van thuis. Snoep en koeken met chocolade zijn altijd verboden. 

 
Graag je aandacht om fruit voor je kleuter HAP-KLAAR  mee te geven naar 
school: gewassen, geschild, klokhuis verwijderd, in stukjes volgens het soort 
fruit. 

 
Op vrijdag nemen we deel aan het fruitproject “FruitYou”. Er wordt hapklaar, 
vers gesneden fruit geleverd en er is mogelijkheid om hiervoor in te tekenen. 
Dit gebeurt trimestrieel en komt op de maandrekening. Het hapklaar, vers 
gesneden fruit wordt telkens na de voormiddagspeeltijd opgegeten in de klas. 

  

2. Drankjes op school 
De kinderen kunnen steeds gratis water drinken aan de drinkwaterfonteintjes 
op de speelplaats. 
Er mag ook water (plat of bruisend) meegebracht worden van thuis in een 
hervulbare fles, dit zowel in kleuter als lager.  
Alle andere dranken zijn verboden tijdens de lessen, speeltijden en over de 
middag. Ook bij de picknick wordt enkel water toegestaan.  
Elke klas heeft een waterkan ter beschikking zodat er in de klas steeds kan 
gedronken worden. 

 
3. Bewegen 

We stimuleren de kinderen om actief te spelen tijdens het vrij speelkwartier: 
een balspel, tikspelen, touwtje springen, springen met de elastiek, … 

 
Hiervoor worden divers speelgoed aangeboden via spelkoffers of een 
uitleenhuisje dat door de leerlingen van het zesde leerjaar gerund wordt. 
In het kader van ons opvoeden tot sociaalvaardigheid vragen wij dat onze 
kinderen  respect hebben voor dit materiaal. Wij streven ernaar dat kinderen 
mooi samen spelen. 

 
Elke lagere klas gaat in de loop van het schooljaar ook op sportklas. Wij vinden 
het belangrijk dat kinderen met verschillende sporten kennis maken. Zo willen 
we hen stimuleren om aan sport te doen. 
Ook sportdagen voor kleuter en lager dragen bij tot meer beweging. 
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4. Roken is verboden op school 

Er geldt een permanent rookverbod op school. Het is dus verboden te roken in 
zowel gesloten ruimten van de school als in open lucht op de schoolterreinen. 
Als je kind het rookverbod overtreedt, kunnen we een sanctie opleggen 
volgens het orde- en tuchtreglement. Als je vindt dat het rookverbod op onze 
school ernstig met de voeten wordt getreden, kan je terecht bij de directeur. 
Ook verdampers zoals de elektronische sigaret, heatstick en de shisha-pen 
vallen onder het rookverbod, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten. 
Er is ook een rookverbod tijdens de extra-murosactiviteiten. 

 
 
 

13.4. Medicatiegebruik  
1. Je kind wordt ziek op school 
Als je kind ziek wordt of zich onwel voelt op school, zullen we jou of een andere 
opgegeven contactpersoon verwittigen en zullen we, indien nodig, vragen om je 
kind op te halen. 
Als school stellen we geen medische handelingen en stellen wij in geen geval 
medicatie ter beschikking, ook geen pijnstillers. 
2. Je kind moet medicatie nemen tijdens de schooluren 
In uitzonderlijke gevallen kan je aan de school vragen om medicatie toe te dienen 
aan je kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de 
arts dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat. We werken daarvoor 
individuele afspraken uit. 
3. Andere medische handelingen 
Je kan ons vragen om andere medische handelingen te stellen. We gaan dan na of 
we de gevraagde handelingen, binnen een kwaliteitskader, kunnen stellen. We 
bespreken dat samen met je behandelende arts of verpleegkundige. We werken 
daarvoor individuele afspraken uit. 
 
 

13.5. Luizen  
Als door de ouders, of op aanwijzing van een leerkracht, luizen of neten werden 
aangetroffen, is een kordate behandeling een strikte vereiste alvorens een kind 
opnieuw naar school komt. 
 
 
 

13.6. Stappenplan bij ongeval of ziekte 

 
Eerste hulp 
Wie? toezichter, klasleerkracht of secretariaat (al naar gelang de situatie) 
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Hoe? Bij kleine ongevallen ( val, verstuiking, schaafwonden bloedneus... ) worden 
de eerste zorgen op school toegediend.  
De schoolapotheek wordt een paar keer per jaar nagezien door de apotheker. 
Bij ernstige ongevallen of twijfel wordt er naargelang de situatie een beroep 
gedaan op een huisarts van Ingelmunster (bij voorkeur die door de ouders 
opgegeven) of de dienst spoedopname van de kliniek te Izegem. De ouders 
worden zo snel mogelijk verwittigd. 
Ziekenhuis? Sint-Jozefskliniek, Ommegangstraat 7, 8870 Izegem, Tel.: 051/33.41.11 
Dokter? Naargelang de situatie wordt een beroep gedaan op een huisarts van 
Ingelmunster. 
 
Verzekeringspapieren: 
De school heeft via IC-verzekeringen (polis 73042081800099) een verzekering 
burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen afgesloten voor 
leerlingen, personeel en occasionele medewerkers ( bv. ouders die helpen bij 
sportactiviteit). Deze verzekering dekt alle ongevallen die gebeuren tijdens het 
schoolleven: alle schoolse- of buitenschoolse activiteiten die met onze instelling 
verband houden, of die gebeuren binnen of buiten de school, tijdens of na de 
lesuren, gedurende de schooldagen of tijdens de vakantie. Bij een ongeval stellen 
wij een 'ongevalsaangifte' ter beschikking die moet worden ingevuld door de 
behandelende geneesheer. Dit blad wordt zo vlug mogelijk door de ouders 
afgegeven aan het secretariaat op school.  
 
Vrijwilligers en verzekering 
De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van 
vrijwilligers. De wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers 
verplicht o.m. de scholen om aan de vrijwilligers een organisatienota voor te 
leggen. Omdat elke ouder een schoolreglement ontvangt en voor akkoord 
ondertekent, kiest de school ervoor om de organisatienota in het schoolreglement 
op te nemen. Op die manier is elke ouder op de hoogte. 

- 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-verzekeringen onder polis nr. 
73042081800099. De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat. 
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-verzekeringen met 
polisnummer 03/97.214.564/000. De polis ligt ter inzage op het 
schoolsecretariaat. 

- Vergoedingen 
De activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht. De organisatie 
voorziet in geen enkele vergoeding voor vrijwilligersactiviteiten. 

- Aansprakelijkheid 
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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 
Het vrijwilligerswerk houdt in dat de vrijwilliger geheimen kan vernemen 
ten aanzien waarvan hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht, bedoeld 
in artikel 458 van het Strafwetboek. 
Op vrijwilligers die actief zijn binnen scholen is deze bepaling in beginsel 
niet van toepassing.  

 
Hier past zeker een woordje van dank aan alle mensen die als vrijwilliger enige vorm 
van hulp voor de school betekenen. 

 

 

14. AFSPRAKEN EN LEEFREGELS 

14.1. Gedragsregels 
RESPECT voor de mensen en de dingen om ons heen is de basisleefregel die we 
kinderen willen meegeven. 
 
Voor een goede gang van zaken is het goed enkele schoolafspraken duidelijk te 
stellen: 

- Schriften, boeken, blaadjes worden altijd in een boekentas naar huis 
meegenomen. Bij verlies van een handboek wordt een bijdrage van 10 euro 
aangerekend. 

- We doen niet mee met allerlei rages. Er worden geen dergelijke zaken  
meegegeven naar school en dit om alle misbruik en ruzie in verband met 
ruilen te vermijden.  Ruilen van materiaal is dus op school niet toegelaten. 

- Agressief gedrag en onbeleefde taal worden niet geduld. Op dit regel-
overtredend gedrag volgt een strafmaatregel. 

- Geen snoep op school. Geen frisdranken. Wel een stuk fruit of een koek 
zonder chocolade.  
 

Aandacht voor hoffelijkheid en beleefdheid: 
Van onze kinderen wordt verwacht dat zij tegenover directie, leerkrachten, alle 
personeel, ouders, bezoekers en medeleerlingen hoffelijk en beleefd zijn.  Bezoekers 
aan school worden steeds hoffelijk onthaald.  
Op school maken we werk van beleefde omgangsvormen en verzorgde taal.  Onze 
kinderen worden aangezet tot het spreken van  een keurige en verzorgde taal. 
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Uitdagend en onbeleefd gedrag wordt niet aanvaard. Ook pestgedrag hoort niet 
thuis op onze school en zal steeds op een pedagogisch passende wijze aangepakt 
worden (klasgesprekken, no-blame-gesprekken, sancties indien nodig) 
De klas, de school is de tweede thuis van de kinderen: daarom helpen ouders en 
kinderen best mee om een goede sfeer te bevorderen.  
 

 

14.2. Kleding 

 
- Het voorkomen van de kinderen is verzorgd. Ze dragen eenvoudige en 

keurige kledij.  
- De Pedagogische Raad en de preventieadviseur kunnen afhankelijk van 

bepaalde modeverschijnselen beslissen om bepaalde zaken niet toe te laten 
op school.  

- Er worden geen hoofddeksels toegelaten tijdens de lessen. 
- Tijdens de lessen bewegingsopvoeding houden de kinderen zich aan de 

voorgeschreven sportkledij. Tijdens andere sportactiviteiten dragen zij 
gemakkelijke sportieve kledij.  

 
 

14.3. Persoonlijke bezittingen 

 
- Het gebruik van gsm-toestellen of multimedia is niet toegestaan in onze 

school. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies van 
persoonlijke bezittingen zoals juwelen, … 

- Zakmessen zijn verboden op school. 
- Persoonlijk schoolmateriaal wordt steeds genaamtekend. Waardevolle 

voorwerpen worden thuisgelaten. De school kan niet aansprakelijk gesteld 
worden voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen van de 
kinderen. Beschadigde kleding en schoolmateriaal worden niet vergoed. 
Dergelijke schade kan gedekt worden door een familiale verzekering. 
 
 
 

14.4. Afspraken omtrent schrijfgerei 
De kinderen gebruiken enkel en alleen het schrijfgerief (potloden, balpennen, 
stiften, kleurpotloden) en de schooletui die aangeboden wordt door de school. Er 
wordt geen schrijfgerei van thuis meegebracht. Het schrijfgerei en de schooletui 
worden op het einde van het schooljaar opgehaald en op 1 september van het 
volgende schooljaar opnieuw aan de leerling bezorgd. 
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Als bij een leerling bepaald schrijfgerei niet meer voldoet aan de normen om net 
en nauwkeurig te kunnen werken, verbindt de school er zich toe om dit te 
vervangen. 
Bij opzettelijk stuk maken van schrijfgerei zal steeds een schadevergoeding 
aangerekend worden. Die zal op de maandfactuur verschijnen. 
Het schrijfgerief van de school blijft in de klas en gaat niet mee naar huis of naar de 
studie. 

 

 

14.5. Afspraken omtrent verjaardagen 
  
We willen als school rekening houden met alle kinderen en alle ouders. Daarom 
vragen we met aandrang om geen geschenken of traktaten mee te brengen naar 
de klas. De jarige kinderen worden op deze dag in de klas in de belangstelling 
geplaatst door de leerkracht en de klasgenoten. Een versierde stoel, een kroontje, 
zingen voor de jarige, een zoen van iedereen, een verjaardagskaart,… 
Ze verschijnen ook op de “verjaardagskalender van de maand”. 
 
 
Adressenlijsten van kinderen worden niet meegegeven aan ouders. We vragen 
om uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes niet te bezorgen via de school. 

 
 

14.6. 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. 

14.7. Afspraken rond pesten  
Pesten wordt op onze school niet getolereerd. Wanneer pestgedrag wordt 
vastgesteld, worden de directie en de zorgcoördinator hiervan op de hoogte 
gebracht. In overleg met alle betrokkenen wordt naar een doelgerichte aanpak 
gezocht. 

14.8. Computer en ICT op school 
Het ICT - lokaal , klascomputers, laptops en tablets staan ter beschikking van alle 
kinderen en het personeel. 
De kinderen leren de pc op een behoorlijke wijze gebruiken doorheen de 
verschillende lessen. Deze vaardigheden kunnen ze aanwenden in activiteiten en 
opdrachten waarin ze de klascomputers, laptops of het ICT - lokaal kunnen 
gebruiken.  
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Het afprinten van gegevens uit de PC kan enkel met toestemming van de 
leerkracht.  
 
Bij beschadiging van de toestellen (scherm, klavier, muis, pc zelf) zullen de 
herstelkosten aangerekend worden aan de ouders.  
 
Kinderen die vaardig zijn op de pc, mogen zich niet veroorloven om in de bios van 
de pc te werken. Hierdoor kan er storing op het netwerk van school komen. 
Wanneer we dit vaststellen, kunnen er dwingende sancties volgen.  
 
Internet wordt enkel gebruikt voor pedagogisch verantwoorde doeleinden. Het 
gebruik van internet is alleen maar toegankelijk onder toezicht van een leerkracht. 
Het is niet toegestaan om naar sites te surfen die niet horen. Bij vaststellen van 
dergelijke praktijken zal streng worden opgetreden en een passende sanctie 
getroffen worden.  
 
De kinderen brengen geen sticks mee van thuis. Het gebruik van internet mag 
enkel na uitdrukkelijke toestemming van de leerkracht.  
 
Er wordt ook met tablets of laptops gewerkt die eigendom zijn van de school. 
De tablets of laptops van de school mogen onder geen enkele voorwaarde 
meegenomen worden naar huis. Bij vaststellen van opzettelijke beschadiging van 
dergelijk toestel door het kind zal dit verhaald worden op de ouders.  
 
Facebook, Twitter, Instagram, TikTok ( en aanverwante) zijn sociale media die 
door heel veel personen worden gebruikt. Maar besef dat er heel wat 
medemensen over je schouder meekijken. Niet iedereen heeft het goed met je 
voor. Op school is het verboden om Facebook of Twitter te gebruiken en/of aan te 
maken door de leerlingen. Het is tevens verboden om de school in een negatief en 
slecht daglicht te plaatsen  op één van deze sociale media. Wie zich toch hiermee 
inlaat kan zich verwachten aan een schadeclaim (schade berokkend aan de 
school). Eveneens is het verboden om het even welk bericht en/of mededeling 
jegens personeelsleden van de school op deze media te plaatsen. Indien dit toch 
gebeurt kan de school zich burgerlijke partij stellen. 
 

 

14.9. Bewegingsopvoeding / zwemmen 
De lessen bewegingsopvoeding en zwemmen maken integraal deel uit van ons 
aanbod. Alle kinderen moeten eraan deelnemen. Alleen met een ernstige reden 
kan een leerling vrijstelling krijgen voor die lessen. De klastitularis wordt dan ook 
schriftelijk door de ouders of met een doktersattest ingelicht.  
Vrij regelmatig gaan de leerlingen op maandagvoormiddag zwemmen in het 
zwembad te Kuurne. Na overleg met de schoolraad werd besloten dat de 
leerlingen van het zesde leerjaar gratis zwemles en gratis vervoer krijgen. 
 
Voor de turnlessen is er nodig:  
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- turnpantoffeltjes 
- een blauwe t-shirt met logo van de school (kan aangekocht worden op 

school) 
- turnbroekje (kan aangekocht worden op school) 
- een turnzak 

Turnkledij moet in een turnzakje in de gang aan de klas worden opgehangen of na 
de les weer worden meegenomen naar huis. Turnzakje blijven niet rondslingeren 
onder het afdak, in de turnzaal, of aan de refter. 
 
Kinderen dragen steeds hun turnkledij voor de bewegingslessen. 
De kinderen uit het eerste leerjaar mogen hun hup-t-shirt dragen tijdens de lessen 
bewegingsopvoeding. 
 
 Voor de zwemlessen:  

- badpak of zwembroek 
- een grote handdoek om zich af te drogen en een kleine om op te staan 
- een zwemzak om alles in op te bergen. (geen plastiekzak a.u.b.) 

 
 

14.10. Huiswerk 
De kinderen krijgen op geregelde tijdstippen huistaken. Dit kunnen leer- of 
maaktaken zijn. De school bezit een huiswerkplan dat opgebouwd is per leerjaar. 
Dit plan hangt per leerjaar op in het agenda van de kinderen. 
Het volledige huiswerkplan van alle leerjaren kan steeds ingekeken worden bij de 
directie. 
 

14.11. Agenda’s en Smartschool 
Elke leerling van eerste tot zesde leerjaar krijgt een agenda. De agenda is een 
communicatiemiddel tussen school en ouders. Daarin worden de huistaken met 
eventuele studietips en planning genoteerd. We raden de ouders aan dagelijks de 
agenda in te kijken en die minstens eens per week te handtekenen. De agenda kan 
de ouders tevens een beeld geven van wat in de klas gebeurt of hoe hun kind zich 
op school gedraagt. 
 
De kleuters gebruiken een heen- en weermapje en/of een heen- en  
weerschriftje.  
 
Elke leerling heeft ook een leerling-account op Smartschool. Via deze account kan 
er gecommuniceerd worden tussen ouders en leerkracht. Elke ouder kan via deze 
account ook de nodige klas- en schooldocumenten raadplegen in de mappen 
“schoolnieuws” en “klasnieuws”. 
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15. LEERLINGENEVALUATIE 

Rapporteren … 
Waarom rapporteren we? 

- We willen duidelijk in kaart brengen wel 
 Welke evolutie de leerling maakt 
 Waar de leerling staat 
 Welke de volgende te ondernemen stappen zijn. 
 Communicatie bevorderen en onderhouden tussen leraar, leerling 

en ouder 
Hoe rapporteren we? 

- Tussentijdse evaluaties aan de hand van proefjes die worden gegeven als 
controle bij leerstofeenheden en resultaten van brede, permanente 
evaluatie worden bijgehouden in de ‘HOE DOE IK HET’ map. De ouders 
kunnen deze map vrij regelmatig inkijken en worden zo op de hoogte 
gehouden van de dagelijkse inzet van hun kind, alsook van de sociale 
ontwikkeling.  

- Eind januari en eind juni krijgen de leerlingen een ‘groot’ rapport. Hierop  
worden binnen elk leerdomein de vorderingen en de leerevoluties 
weergegeven. 

 

 
Evalueren is ... 
Evalueren is het verzamelen van betrouwbare gegevens over wat leerlingen kennen, 
kunnen en zijn. 
Evalueren is met deze gegevens komen tot een beoordeling van de leeruitkomsten 
of de vorderingen met de bedoeling de leerlingen vooruit te helpen. 
Evalueren is de leerlingen ondersteunen in hun leer- en ontwikkelingsproces. 
Evalueren is een proces dat de leerlingen gaandeweg in eigen handen moeten 
nemen. 
 

Waarom evalueren we?  
Door evaluatie wensen we de ‘brede’ ontwikkeling en het leerproces van de 
leerlingen te ondersteunen. Evalueren is geen eindpunt, maar een wezenlijk deel 
van het leerproces. Leerlingen verwerven een breed, positief en realistisch beeld 
van zichzelf met het oog op het maken van de juiste studie- en beroepskeuze. 
 

Hoe evalueren we? 
Wij willen onze kinderen zo breed mogelijk evalueren, niet alleen op hun kennis 
maar op alle doelen vanuit de leerplannen/ het ontwikkelingsplan (ook 
vaardigheden, attitudes, leren leren,…). Hier onderscheiden we 2 soorten van 
evaluatie: proces- en productevaluatie. 

o Productevaluatie: 
 vakgebonden resultaten 
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 nagaan hoever een leerling in de klasgroep staatµ 
 van hieruit beslissingen nemen ter oriëntering 

o Procesevaluatie:  
 Evaluatiemomenten gebruiken om na te gaan of leerlingen wel 

goed bezig zijn, om leerlingen zelf aan te sporen over eigen 
vorderingen een conclusie te trekken voor volgende stappen in 
het leertraject. 

 Belangrijk bij deze vorm van evaluatie: verzamelen en 
observeren, samen (leerkracht en leerling) analyseren, 
interpreteren, waarderen en komen tot aandachtspunten en 
afspraken. 

 Variatie in evaluatieprocedures om de verscheidenheid aan 
doelen te kunnen evalueren: zelfevaluatie, portfolio,… 

 

 

16. LEERLINGBEGELEIDING 
 
Als school hebben wij de opdracht om voor elke leerling in kwaliteitsvolle 
leerlingenbegeleiding te voorzien.  Hiervoor werkt onze school samen met CLB 
TRIKANT van Izegem, waarmee we een beleidscontract hebben opgesteld dat de 
afspraken voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. 
Dit houdt onder andere in:  

 Het volgen van de kleuters door contacten met kleuteronderwijzers en 
directie. 

 Het begeleiden in de overstap naar het eerste leerjaar. 

 Het volgen van leerlingen via :  
o het leerlingvolgsysteem 
o het bespreken van de resultaten met leerkrachten en directie 
o het meewerken aan eventuele remediëring van de leerlingen 

 Het helpen van ouders en leerlingen bij het kiezen van de juiste studierichting 
na het zesde leerjaar en dit op vraag van de ouders 

 Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en de ouders kunnen het CLB om 
hulp vragen.  Het CLB werkt gratis en discreet.  Het centrum, de school en de 
ouders dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

 Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een  
begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de 
ouders van een leerling hiermee instemmen.  Vanaf de leeftijd van 12 jaar 
vermoedt de regelgever dat een kind voldoende competent is om zelfstandig 
te beslissen of hij/zij wil instemmen met het voorgestelde begeleidingsplan. 

 Ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan:  
o de begeleiding van leerlingen die spijbelen.  Als de betrokken ouders 

niet ingaan op initiatieven van het centrum, meldt het centrum dit aan 
de door de Vlaamse regering aangeduide instantie. 
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o collectieve  medische  onderzoeken  en/of  preventieve 
gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten. 

 Hebben de ouders bezwaar tegen een bepaalde arts van het CLB, dan kan in 
overleg een andere arts worden aangeduid.  In dat geval zijn de kosten ten 
laste van de ouders. 

 Het  centrum  maakt  zijn  werking bekend aan  de  ouders.    Dat  gebeurt  via 
een nieuwsbrief of folder.  Ouders krijgen informatie over rechten en plichten 
van ouders, leerlingen, scholen en het centrum. 

 Als een leerling van school verandert, behoudt het centrum zijn bevoegdheid 
en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is 
ingeschreven in een school die door een ander centrum wordt bediend. 

 Het centrum heeft recht op de nodige informatie die over de leerling in de 
school aanwezig is en de school heeft recht op de nodige informatie over de 
leerlingen in begeleiding.  Ze houden allebei bij het doorgeven en het gebruik 
van deze informatie rekening met de geldende regels betreffende het 
beroepsgeheim, de gedragscode en de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer. 

 
 

17. REVALIDATIE / LOGOPEDIE 
(Zie bijlage 2: infobrochure onderwijsregelgeving punt 4.6) 
 

In het gewoon basisonderwijs zijn er twee situaties te onderscheiden waarbij 
afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden kunnen plaatsvinden: 

 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 na ziekte of ongeval toe te 
staan, moet de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende 
elementen bevat: 

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

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

 Een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders, 
dat motiveert waarom de revalidatie tijdens de lestijden vereist is. 

 een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de 
behandeling, vermeld in het medisch attest, niet kan overschrijden. 
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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 de school daarop geen 
antwoord kan geven en dat de revalidatietussenkomsten niet beschouwd 
kunnen worden als schoolgebonden aanbod. Indien er op het moment van 
de aanvraag tot afwezigheid nog geen handelingsgericht advies werd 
gegeven voor de leerling, kunnen het handelingsgericht advies en dit advies 
van het CLB gelijktijdig afgeleverd worden; 

 een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatie-
verstrekker over de manier waarop de revalidatie het onderwijs voor de 
leerling in kwestie zal aanvullen en de manier waarop de informatie-
uitwisseling zal verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van 
elk schooljaar een evaluatieverslag aan de directie van de school en van het 
CLB , met inachtneming van de privacywetgeving waaraan hij onderworpen 
is. 

 een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd 
moet worden, rekening houdend met het evaluatieverslag van de 
revalidatieverstrekker. 

 
De directeur van de school neemt, op basis van de verzamelde documenten, de 
uiteindelijke beslissing of de revalidatie tijdens de lestijden kan plaatsvinden of niet. 
Deze beslissing wordt door de school aan de ouders meegedeeld.  
 

 

18. PRIVACY 
(Zie bijlage 2: infobrochure onderwijsregelgeving punt 10) 

 

18.1. Welke informatie houden we over je bij? 
Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We 

verzamelen doorheen de schoolloopbaan van je kind heel wat gegevens, zoals bij 

de inschrijving. We vragen alleen gegevens van je kind op als dat nodig is voor de 

leerlingenadministratie en –begeleiding. De gegevens die nodig zijn voor de 

begeleiding van je kind verzamelen we in het kader van ons beleid op 

leerlingenbegeleiding (zie punt 16).  
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De gegevens van je kind verwerken we hierbij met Informat en Smartschool. 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. 

 

18.2. Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering 
Als je kind van school verandert, worden een aantal gegevens overgedragen aan 
de nieuwe school onder de volgende voorwaarden: 

 de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke 
onderwijsloopbaan. Het gaat om de essentiële gegevens die de 
studieresultaten en studievoortgang van je kind bevorderen, monitoren, 
evalueren en attesteren; 

 de overdracht gebeurt enkel in het belang van je kind. 
 
Als ouder kan je deze gegevens – op je verzoek - inzien. Je kan je tegen de 
overdracht van deze 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. We zijn decretaal verplicht een kopie van een 
gemotiveerd verslag of een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon 
onderwijs aan de nieuwe school door te geven. 

 

18.3.  Publiceren van beeld- of geluidsopnames (foto’s, filmpjes …)  
We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website, 
in de schoolkrant en dergelijke. Met die opnames willen we geïnteresseerden op 
school en daarbuiten op een leuke wijze informeren over onze activiteiten. De 
personen die de opnames maken, zullen dat steeds doen met respect voor wie op 
die beelden staat. We letten erop dat de opnames niet aanstootgevend zijn.  
Bij het begin van de schoolloopban van je kind vragen we jou als ouder om 
toestemming voor het maken en publiceren van deze beeldopnamen. Jouw 
toestemming die we via een toestemmingsformulier vragen, blijft in principe voor 
de hele schoolloopban van je kind gelden. Enkel indien we de beeld- of 
geluidsopnames voor een nader doel gebruiken dan we eerder aan jou hebben 
gevraagd, vragen we opnieuw jouw toestemming. Ook al heb je toestemming 
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gegeven, je kan altijd je toestemming nog intrekken. Je kan hiervoor contact 
opnemen met de directie. 
We wijzen erop dat deze regels 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. 

 

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

18.5. Bewakingscamera’s  
Wij kunnen gebruik maken van bewakingscamera’s. De plaatsen die onder 
camerabewaking staan worden duidelijk aangeduid met een pictogram. Als je kind 
gefilmd werd, mag je vragen om die beelden te zien. Je geeft hierbij voldoende 
gedetailleerde aanwijzingen. Zo kunnen we de betrokken beelden vlot vinden. 

 

19. PARTICIPATIE 

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

 

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

 

 

 

20. ADRESVERANDERING 
Gelieve alle veranderingen onmiddellijk te melden aan de titularis en op het 
secretariaat van de school. Het is belangrijk om als school over de juiste 
contactgegevens te beschikken, vooral GSM nummers of emailadressen kunnen 
nogal eens veranderen 

 

21. KLACHTENREGELING 
Wanneer je ontevreden bent met beslissingen, handelingen of gedragingen van ons 
schoolbestuur of zijn personeelsleden, of met het ontbreken van bepaalde 
beslissingen of handelingen, dan kan je contact opnemen met De Heer Jean-Paul 
Vallaeys, voorzitter van het schoolbestuur. 
Samen met jou zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, 
kunnen we in onderling overleg een beroep doen op een professionele 
conflictbemiddelaar om via bemiddeling tot een oplossing te komen. 

Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor jou volstaat, dan 
kan je je klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Deze 
commissie is door Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangesteld om klachten van 
leerlingen en ouders over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van 
gedragingen en het niet nemen van beslissingen van/door hun schoolbestuur, 
formeel te behandelen. Voor het indienen van een klacht moet je een brief sturen 
naar het secretariaat van de Klachtencommissie. Het correspondentieadres is:      
 

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

T.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie 
Guimardstraat 1 
1040 Brussel 

 
Je klacht kan tevens worden ingediend per e-mail via het daartoe voorziene 
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: 

http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/
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o 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. 

o De klacht mag niet anoniem zijn. Omdat de klachtencommissie een klacht 
steeds onbevooroordeeld en objectief behandelt, betrekt ze alle partijen, dus 
ook het schoolbestuur. 

o De klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de klachtencommissie al 
heeft behandeld. 

o 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.  

o De klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De 
volgende zaken vallen niet onder haar bevoegdheid: 

o klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke 
procedure (bv. die betrekking hebben over een misdrijf); 

o klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de 
overheid of op de geldende decreten, besluiten, ministeriële 
omzendbrieven of reglementen; 

o klachten die uitsluitend betrekking hebben op de door het 
schoolbestuur al dan niet genomen maatregelen in het kader van zijn 
ontslag-, evaluatie-, of tuchtbevoegdheid t.a.v. personeelsleden; 

o klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende 
instantie bestaat (bv. over inschrijvingen, de bijdrageregeling, de 
definitieve uitsluiting, een evaluatiebeslissing …). 

Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het 
huishoudelijk reglement 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 klachtencommissie 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. 

 

22. INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING 
 

De school stelt jou als ouder bij inschrijving in kennis van de ‘infobrochure 
onderwijsregelgeving’ (bijlage 2). Dat document biedt een overzicht van de relevante 
regelgeving met betrekking tot de items die opgenomen zijn in dit schoolreglement. 
 
Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar op de website van de school. 
De inhoud van de infobundel kan te allen tijde gewijzigd worden zonder de instemming 
van de ouders. Bij elke wijziging van de inhoud van de bundel, verwittigt de school de 

http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/
https://opvoedingenonderwijs-my.sharepoint.com/personal/jo_windels_opvoedingenonderwijs_be/Documents/directie%20CE/SCHOOLBROCHURE-SCHOOLREGLEMENT/2018-2019/informatiebrochure%20onderwijsregelgeving%20-%20model%202018-2019.docx
https://opvoedingenonderwijs-my.sharepoint.com/personal/jo_windels_opvoedingenonderwijs_be/Documents/directie%20CE/SCHOOLBROCHURE-SCHOOLREGLEMENT/2018-2019/informatiebrochure%20onderwijsregelgeving%20-%20model%202018-2019.docx
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ouders via de wekelijkse nieuwsbrief “De Weekwijzer” of via Smartschool. 
Op hun verzoek ontvangen de ouders een papieren versie van het document. 
 
 

 
BIJLAGEN 
 
Bijlage 1: Bijdrageregeling 2020-2021 
Bijlage 2: informatiebrochure onderwijsregelgeving 
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BIJLAGE 1: BIJDRAGEREGELING 2020 -2021 
 

Deze prijzen kunnen wijzigen in de loop van het schooljaar (afhankelijk van de externe 
aanbieder). 
 
Verplichte kosten:  
Deze onkosten worden betaald vanuit het bedrag van de maximumfactuur (zie deel 3, punt 
10 facturatie en bijdrageregeling). Indien de maximumfactuur overschreden wordt, worden 
de onkosten vergoed door de school. 
 

 Richtprijs 

Zwemlessen (verplicht) 
1ste tot en met 5de leerjaar 
6de leerjaar 
kleuter 
 

 
€3,50 
Gratis 
€3,50 

Culturele daguitstappen 
Verplaatsing en inkomgelden culturele 
uitstappen en activiteiten 

Per activiteit bepaald 

Theaterbezoek 
Toneel Davidsfonds Ingelmunster 
Schoolvoorstellingen De Leest of ander 
cultureel centrum 

 
€4 (à rato van het aanbod) 
€7 (à rato van het aanbod) 

Sportklassen lager 
1ste graad (3 dagen) 
2de graad (5 dagen) 
3de graad (5 dagen) 
 
DAS-beurs sportdienst Ingelmunster 
(Lager) 
 
Boekentoe@De Gavers 6de leerjaar 
 
Sportdagen kleuter 
1ste kleuter (volle dag + vervoer) 
2de kleuter (halve dag) 
3de kleuter (halve dag) 

 
€10 (wordt betaald vanuit de brede maximumfactuur) 

€17 (wordt betaald vanuit de brede maximumfactuur) 

€17 (wordt betaald vanuit de brede maximumfactuur) 

 

€3,50 
 
 
€6 + vervoer 
 
 
€5 
€3,50 
€3,50 

Schoolreizen lager 
 
 
Schoolreizen kleuter 
 
 
Meerdaagse klassen 

Per activiteit bepaald (à rato van het 
aanbod) 
 
Per activiteit bepaald (à rato van het 
aanbod) 
 
Per activiteit bepaald (à rato van het 
aanbod) - (wordt betaald vanuit de brede 

maximumfactuur) 
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Klasgebruik schoolbus 
Binnen de gemeentegrenzen 
Buiten de gemeente 

- Buurgemeente 
- Verder dan 10 km 

 
€1 per enkele rit 
 
€2 per enkele rit 
Per activiteit bepaald (à rato van het 
aanbod) 

Gymkledij 
(kan op school aangekocht worden) 
Short J/M 
Turn t-shirt J/M 

 
 
€10 
€5 

 

 

Facultatieve kosten – niet verplichtend:  

Deze prijzen kunnen wijzigen in de loop van het schooljaar (afhankelijk van de prijs van de 
grondstoffen, leveranciersvoorwaarden, …). 
 

 Richtprijs 

Tijdschriften 
Folders met aanbod worden meegegeven 
met het kind of worden in de schoolmap 
op Smartschool gezet 
 

 
Aanbevolen verkoopprijs vanwege de 
uitgever 

MAALTIJDEN 
Warme maaltijd 
Meegebracht lunchpakket 
Soep 
Water 
middagopvang 

 
€2,35 
Gratis 
Gratis 
Gratis 
€2,25 

FruitYou 
Abonnement op vers gesneden fruit dat 
een maal per week geleverd wordt 

 
Prijzen onder voorbehoud van 
prijsschommelingen van fruit 
Richtprijzen voor 30 beurten 
Kleuter: €18 
Lager: €24 

Voor- en naschoolse opvang 
 

€0,05 per minuut 

Voor- en naschools busvervoer met 
schoolbus 

 Enkele rit 

 Morgen- en avondrit 
 

 
 
€2,50 per rit 
€4,00 per dag 

nieuwjaarsbrieven Worden gemaakt in de klas 

Klasfoto Wordt gratis aangeboden via de website 
van de school 
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BIJLAGE 2: INFORMATIE OUDERS ONDERWIJSREGELGEVING  2020 -2021 
 

Klik HIER 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/ouders

