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Beste ouders,
Wij zijn blij dat u voor onze kleuterschool kiest en danken u voor dit vertrouwen.
Het schoolteam zal zich ten volle inzetten voor opvoeding en onderwijs zodat uw kind een goed
schooljaar doormaakt.
Onze sterkte?
Wij zijn een gemotiveerde ploeg. Wij voeren een open beleid waar inbreng en hulp van ouders
gewaardeerd wordt.
Ook komen wij graag naar buiten want leren doe je niet alleen in de klas.
De ligging bij het groen is een droom.
Parkeergelegenheid is er op het kerkplein.
Wij bieden alle mogelijke extra’s: van kinderverzorging over lessen bewegingsopvoeding tot gelijke
kansenonderwijs.
Uw kind opvoeden zouden wij graag samen met u doen.
Wij hebben het dan ook graag over “onze” kinderen. Bij vragen of problemen staan we klaar om
samen met u naar oplossingen te zoeken.
Lees dit boekje maar eens rustig door en houd het thuis goed bij de hand.
Goede start!

Karine Moors
Directeur
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DEEL 1: Informatie
Contact met de school
We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vindt u onze contactgegevens. Aarzel niet
om ons te contacteren.
De directeur
Karine Moors

karine.moors@ksdiest.be

De beleidsondersteuner
Ilse Vanrompay

ilse.vanrompay@ksdiest.be

De administratieve hulp (secretariaat in de Peetersstraat)
Bea Verbeeck
basisschool.sj@ksdiest.be
Suzy Van der Borght
basisschool.sj@ksdiest.be
De ICT-coördinator
Eyyup Ongul

eyyup.ongul@ksdiest.be

De preventieadviseur
Jaak Vandervelden (campus)
Freek Deferme (basisschool)

jaak.vandervelden@ksdiest.be
freek.deferme@ksdiest.be

De KLEUTERSCHOOL
De klastitularissen
Patricia Vanbrabant
Lutgarde Steurs
Angelique De Wijngaert
Hilde Van De Craen
Nadine Brockmans
Kelly Lemmens
Nele Vanuytrecht
Katrien Stinckens
Leen Schepers
Evelien Voet
Elien Carremans
Kelly Geyskens
Sandra Vuerstaeck

patricia.vanbrabant@ksdiest.be
lutgarde.steurs@ksdiest.be
angelique.dewijngaert@ksdiest.be
hilde.vandecraen@ksdiest.be
nadine.brockmans@ksdiest.be
Kelly.lemmens@ksdiest.be
nele.vanuytrecht@ksdiest.be
Katrien.stinckens@ksdiest.be
leen.schepers@ksdiest.be
evelien.voet@ksdiest.be
elien.carremans@ksdiest.be
kelly.geyskens@ksdiest.be
sandra.vuerstaek@ksdiest.be

De zorgcoördinator
Ignace Rottiers

ignace.rottiers@ksdiest.be

De leerkracht bewegingsopvoeding
Kelly Geyskens
Lies Depaz

kelly.geyskens@ksdiest.be
lies.depaz@ksdiest.be

De kinderverzorgster
Elke Bonroy

elke.bonroy@ksdiest.be
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Schoolstructuur
Ges. Vrije kleuter- en lagere school
Peetersstraat 14
3290 Diest
tel.: 013 35019023
e-mail: basisschool.sj@ksdiest.be
www.ksdsintjan.be
Vrije kleuterschool Deurne
Jozef Sweygersstraat 14
3290 Diest
Tel.: 013 66 77 39
e-mail: basisschool.sj@ksdiest.be
www.ksdsintjan.be
Coördinerend directeur basisscholen: Hilde Lemmens
Scholengemeenschap
Naam: Kinderkosmos+
Sinds 1 september 2020 vormt onze school een scholengemeenschap basisonderwijs met de
basisscholen van KSD en de school voor buitengewoon onderwijs De Bremberg.
Deze scholen zullen op bestuurlijk vlak samenwerken. Ze maken afspraken over de aanwending
van de toegekende puntenenveloppen voor de ICT-coördinator, de zorgcoördinator en de
administratieve ondersteuning.
Andere decretaal opgelegde afspraken handelen over:
- De wijze waarop de school voor buitengewoon onderwijs haar deskundigheid ter beschikking stelt.
- Het sluiten van samenwerkingsakkoorden met andere scholen die niet behoren tot de
scholengemeenschap.
- Het al dan niet opnemen van andere scholen in de scholengemeenschap.
- Verder kunnen er nog initiatieven genomen worden om afspraken te maken over:
- De overdracht van lestijden naar andere scholen binnen de scholengemeenschap.
- Het voeren van een zorgbeleid dat onderling op elkaar afgestemd is.
- Het overdragen van zorgpunten naar andere scholengemeenschappen om specifieke projecten
mogelijk te maken.
- Het ter beschikking stellen van de infrastructuur aan elkaar.
- Het personeelsbeleid: wervingsprofiel, taakinvulling en inzetbaarheid van de personeelsleden.
Schoolbestuur
V.Z.W. Comité voor Onderwijs, Naamsesteenweg 355 - 3001 Heverlee
De voorzitter:
De bestuurder:

- de heer Roger Haest, tel.: 016 39 91 22
- mevrouw Els Claes, tel.: 016 39 91 23

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.
Website van de school: www.ksdsintjan.be
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Organisatie van de school
De schooluren
In de voormiddag:
en in de namiddag:

van 08.45 u. tot 11.30 u.
! op woensdag van 8.30 u. tot 12.05 u.
van 12.30 u. tot 15.15 u.

Op tijd komen
Ouders zien erop toe dat hun kind tijdig op school toekomt. Als het kind te laat komt, kan dat de
klas storen en mist het kind ook een deel van de eerste les of het onthaalgesprek.
Omwille van veiligheidsredenen zal de schoolpoort na het belsignaal gesloten worden. De poort
blijft dan gesloten, ook voor telaatkomers.
Als ouders de leerkracht ‘s morgens wensen te spreken, gelieve dit vóór het belsignaal te doen.
Een afspraak kan gemaakt worden via de agenda of mail.

Toegang tot lokalen, speelplaats en toiletten
Toegang tot de lokalen buiten de lesuren is enkel toegelaten mits toestemming en toezicht van een
leerkracht.
Toegang tot de speelplaats is voorzien tijdens de speeltijden en tijdens de voor- en naschoolse
opvang.
Kinderen die thuis eten kunnen vanaf 12.00 u. terug op de speelplaats.

Voor- en naschoolse opvang
De ochtendbewaking in onze school begint om 8.30 u.
’s Avonds kunnen de kinderen tot 15.30 u. blijven, dit onder toezicht van de leerkrachten.
De stad voorziet voor alle basisscholen in Groot-Diest een opvangcentrum “’t Kliekske” (kleuters en
lln. 1ste leerjaar) en “De Kliek” (2de tot 6de leerjaar).
Kinderen die langer moeten blijven, worden met een rij naar het opvangcentrum gebracht.
’s Morgens worden zij door de bus van het opvangcentrum naar school gebracht.
De opvangcentra zijn open vanaf 7 u. tot aan de aanvang van de lessen en ’s avonds vanaf het
einde der lessen tot 19 u.
Meer info rond hun werking vindt u in het centrum zelf:
Grauwzustersstraat 10 (Peter Dorlandcentrum) Tel. 0494/51 77 45 of via brigitte.claeys@diest.be
OPGELET: Er kunnen wachtlijsten zijn! Neem dus snel contact op.

Betalend toezicht
Zoals u al uitgebreid in de media kon horen, ontsnapt ook het onderwijs niet aan besparingen.
Bovendien worden er van het onderwijzend personeel steeds meer toezichten verwacht, die buiten
hun officiële takenpakket vallen. Door dit alles zijn we, net als vele andere scholen genoodzaakt om
een kleine bijdrage te vragen voor de extra toezichten.
Het betreft het middagtoezicht en alle toezichten meer dan vijftien minuten voor de start of na het
einde van de schooluren.
Voor de periode september – december rekenen we € 12 aan.
Voor de periode januari – juni betaalt u € 18.
Sint-Jan Deurne infobrochure 2020-2021
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Op jaarbasis betekent dit een bedrag van € 30. De betalingen gebeuren in december en juni via
facturatie.
Kleuters, die in de loop van het schooljaar instappen, betalen pas vanaf die dag. De kleuters die
starten na O.H. Hemelvaart betalen niets meer voor het lopende schooljaar.
In de loop van maart 2021 ontvangt u een fiscaal attest voor het in 2020 betaalde bedrag, zodat u
deze onkosten kan noteren op uw belastingaangifte.

Vakanties en vrije dagen
1

ste

trimester
Facultatieve verlofdag:
Pedagogische studiedag:
Herfstvakantie:
Wapenstilstand:
Facultatieve verlofdag:
Kerstvakantie:

vrijdag 9 oktober 2020 (vrijaf voor de leerlingen)
maandag 2 november 2020 t.e.m. zondag 8 november 2020
woensdag 11 november 2020
van maandag 21 december 2020 t.e.m. zondag 3 januari 2021

2de trimester
Facultatieve verlofdag:
Krokusvakantie:
Pedagogische studiedag:
Paasvakantie:

Van maandag 15 februari 2021 t.e.m. zondag 21 februari 2021
woensdag 10 maart 2021 (vrijaf voor de leerlingen)
Van maandag 05 april 2021 t.e.m. zondag 18 april 2021

3de trimester
Dag van de Arbeid:
Hemelvaart:
Pinkstermaandag:

zaterdag 1 mei 2021
donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2021
maandag 24 mei 2021

Samenwerking
Met de ouders
Ouders zijn onze partners in de opvoeding van hun kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal.
U kan steeds bij ons terecht met vragen of voor een gesprek. U kan een afspraak maken met de
directeur of met de klasleerkracht. We organiseren ook oudercontacten. (Zie ook onze
engagementsverklaring.)
Ook bij de leden van onze schoolraad en ouderraad kan u steeds terecht.

Met het schoolbestuur
Het overleg met het schoolbestuur verloopt met de vertegenwoordiger van het schoolbestuur.
- Els Claes
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Met externen: het CLB

Vrij CLB Diest - Tessenderlo
Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding
Mariëndaalstraat 35
3290 Diest
Tel. 013 31 27 29
Fax 013 32 70 05
E-mail: diest@clbdiesttess.be
www.clbdiesttess.be

Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht om leerlingen te begeleiden in hun
functioneren op school en in de maatschappij. Die begeleiding van leerlingen situeert zich op vier
domeinen:
• het leren en studeren;
•

de onderwijsloopbaan;

•

de preventieve gezondheidszorg;

•

het psychisch en sociaal functioneren.

Ondersteuningsnetwerken
Onze school behoort tot het ondersteuningsteam Oost-Brabant. De coördinator voor deze
regio is Karolien Sneyers. Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften of de vroegere GON
leerlingen kunnen in aanmerking komen om extra ondersteuning op de klasvloer te krijgen.
Het ondersteuningsnetwerk heeft een zorgloket. De school en/of de ouder deelt aan het
zorgloket mee dat een kind een (gemotiveerd) verslag heeft of dat er een zorgvraag is. Het
zorgloket beslist, in overeenstemming met de bevindingen van het CLB of er vanuit het
ondersteuningsnetwerk effectief ondersteuning wordt ingezet en zo ja, wie, hoe vaak, en
voor hoe lang. De extra ondersteuning kan leerlinggericht zijn, maar kan ook bedoeld zijn om
de leraar of het lerarenteam mee te ondersteunen. Zo kunnen zij beter inspelen op de noden
van het kind.

Nuttige adressen
Lokaal Overlegplatform (LOP)

Contactpersoon: Luc Vandeput

Deskundige Flankerend
Onderwijs

Liesbeth Ghoos
tel.: 013 31 21 21

Commissie inzake
Leerlingenrechten

Commissie inzake Leerlingenrechten
t.a.v. Sara De Meerleer (Basisonderwijs)
H. Consciencegebouw 4A10
Koning Albert-II laan 15, lokaal 4M
1210 Brussel
tel.: 02 553 92 12

Commissie Zorgvuldig Bestuur

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming - AGODI
t.a.v. Marleen Broucke, Adviseur
Kamer 1C 24
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
tel.: 02 553 65 56
Zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be
Sint-Jan Deurne infobrochure 2020-2021
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DEEL 2: pedagogisch project
“Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijkste van mijn
broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”
Mt 25,40
De historische kern van onze organisatie bestaat uit scholen die opgericht werden door de zusters
Annuntiaten van Heverlee.
Drie inspiratiebronnen liggen aan de basis van hun onderwijswerk en religieus leven: de apostolische
uitstraling van pastoor De Clerck, de pedagogische visie van priester Temmerman en de mariale
spiritualiteit van Johanna van Frankrijk. Pastoor De Clerck begon in 1787 met enkele gelovige jonge
vrouwen een armenschool voor meisjes in Veltem. Een eeuw later zette priester Temmerman
zusters Annuntiaten in bij de stichting van een school in Leuven – Heverlee. Het Heilig-Hartinstituut
wilde de kansen van meisjes uit de lagere middenklasse verhogen via een beter afgestemd en
betaalbaar onderwijs- en vormingsaanbod. De Annuntiaten van Heverlee stelden zich zo ten dienste
van de samenleving geïnspireerd door de dienstbare houding van Maria in het evangelie. Nieuwe
scholen werden gesticht: lagere scholen in de Brabantse periferie, secundaire scholen in Limburg
en het Brusselse, een expansieproces dat door het Schoolpact en de democratisering van het
onderwijs werd aangewakkerd. De opvoedingsstijl van de Annuntiaten in dit scholennetwerk putte
elementen uit die rijke onderwijstraditie. Zij werd in 1994 geëxpliciteerd in een opvoedingsproject en
samengevat in het motto “Het gezag van het hart doet wonderen”.
Gedurende de laatste tien jaar hebben meerdere scholen van andere congregaties en van het
aartsbisdom zich bij onze groep aangesloten. Deze schaalvergroting schept mogelijkheden om
efficiënt in te spelen op nieuwe uitdagingen in een snel evoluerend onderwijslandschap.
Ook deze scholen brengen een rijke geschiedenis mee van engagement voor jongeren. Elke school
heeft zo een eigen verhaal te vertellen. Wat ons bindt in al deze verhalen is ons geloof in onderwijs
en opvoeding als weg tot emancipatie van de mens en tot humanisering van de wereld.
Ook vandaag verwacht de samenleving veel van onze scholen. Wat mag ze verwachten? Welke
opdracht zien wij voor onszelf?
Door het aanbieden van kwaliteitsonderwijs…
Onze kerntaak heet nog steeds “onderwijzen” en we noemen onszelf van oudsher “leerkracht”.
Geleidelijk aan ontstonden nieuwe namen voor nieuwe aspecten van deze kerntaak. Zo zijn we
naast lesgever ook gids in het leerproces van leerlingen. We zijn vakdeskundigen en ook coach
van een groep jongeren. Dit ruime takenpakket vraagt blijvende investering in vakbekwaamheid,
ontwikkeling van kennis en vaardigheden, permanente vernieuwing van het didactisch handelen en
flexibiliteit in het omgaan met diverse groepen. Permanente professionalisering van alle
medewerkers is dus een blijvend aandachtspunt.
We willen immers dat elk kind en elke jongere uitgedaagd wordt om met de eigen talenten aan de
slag te gaan, kansen krijgt om te groeien in zijn persoonlijk levensproject en te zoeken naar zijn
specifieke bijdrage aan de samenleving.
De klastitularis heeft in dit proces een bijzondere opdracht als verantwoordelijke voor de klasgroep.
… in een schoolcultuur die het goede bevestigt …
Dit alles in groep beleven schept tal van mogelijkheden. Eigen talenten ontdekken en ontwikkelen
lukt enkel in de ontmoeting met de andere en in de waardering van de verschillen.
Zoals de samenleving is ook de school een kruispunt van diverse culturen en tradities.
Sint-Jan Deurne infobrochure 2020-2021
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In dialoog willen we elkaar beter leren kennen en vertrouwen opbouwen tussen alle partners in en
rond de school. Zo ontdekken we de rijkdom van andere tradities en verdiepen we de eigen identiteit.
Dat geeft iedereen kansen om te groeien in samenleven en in het onderscheiden van wat al dan niet
van belang is in de eigen opgebouwde overtuigingen.
Om dit waar te maken willen we een lerende organisatie zijn.
We geloven dat ook ons eigen leerproces gebaat is met een cultuur die het goede bevestigt en het
expliciet waardeert. Daarom is het sanctie-arm karakter van onze scholen gefundeerd op een
gemeenschappelijke overtuiging: het gezag van het hart doet wonderen.
… groeien we in verbondenheid.
Vanuit onze traditie worden we opgevorderd om elkaar meer te bieden dan een zakelijk
partnerschap. We willen een empathische organisatie zijn die zorg draagt voor al haar mensen, en
vanuit een groot hart de inspanningen daartoe niet beperkt tot wat regelgeving ons voorschrijft. We
geloven trouwens dat we zelf pas ten volle mens kunnen worden door het overstijgen van wat van
buiten af wordt opgelegd.
In onze scholen scheppen we ruimte om met elkaar de dialoog over zingeving aan te gaan. De
boodschap van Jezus Christus is daarbij onze eerste inspiratiebron. Deze dialoog willen we voeren
met respect voor de persoonlijke zoektocht van mensen en met waardering voor de inbreng van
andere tradities.
Op deze wijze willen we groeien in verbondenheid met elkaar, met de natuur en met wat ons als
mensen overstijgt.
Wij zijn een loyale partner
opdrachtverklaring.

8

binnen het katholiek onderwijs en onderschrijven zijn

Sint-Jan Deurne infobrochure 2020-2021

DEEL 3: Het reglement
Met de inwerkingtreding van het decreet basisonderwijs dient elk schoolbestuur voor zijn school een
schoolreglement voor te leggen aan de ouders. Het schoolreglement regelt de betrekkingen tussen
het schoolbestuur, de ouders en de leerlingen en wordt ter ondertekening “voor instemming en
akkoord” aan de ouders voorgelegd bij de start van het nieuwe schooljaar.
De ondertekening van het schoolreglement betekent dat de ouders zich hiermee akkoord verklaren.
Bij niet ondertekening van het schoolreglement door de ouders kan het schoolbestuur de inschrijving
van de betrokken leerling weigeren.
In dit geval dient het schoolbestuur de weigering binnen de vier kalenderdagen bij aangetekend
schrijven te motiveren aan de ouders.

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

Een intense samenwerking tussen school en ouders: afspraken
oudercontact
Ouders en de school zijn partners in de opvoeding van een kind.
Het is goed dat u zicht hebt op de werking van onze school daarom plannen we in het begin van
elk schooljaar een algemene ouderavond in de klas van uw kind..
We organiseren 2 individuele oudercontacten per schooljaar (november en einde schooljaar). Wij
engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien u niet op de
geplande oudercontacten kan aanwezig zijn.
Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak dan kan u op elk moment zelf
een gesprek aanvragen met de leerkracht van uw kind.
Wij verwachten dat u met ons contact opneemt bij vragen of zorgen over uw kind.
Wij verwachten dat u zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de
opvoeding van uw kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact.
Wij engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van uw
kind.
Wij willen beklemtonen dat u niet met vragen of problemen mag blijven zitten.
U kan gedurende het hele schooljaar steeds persoonlijk contact opnemen met de directeur en/of de
leerkracht.
Alle oudercontacten zijn bedoeld voor individuele gesprekken met ouders. Het is niet aangewezen
om kinderen laten deel te nemen aan de gesprekken.
Bij algemene individuele oudercontacten worden alle ouders uitgenodigd en verwacht.
Bij selectieve individuele oudercontacten worden ouders uitgenodigd waarbij een gesprek wenselijk
is.
Voor de andere ouders is een gesprek op dat ogenblik niet noodzakelijk, doch alle ouders zijn steeds
welkom. Naast de informele contacten bieden we u de volgende vaste oudercontacten aan:
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- Eind augustus: algemeen contactmoment om kennis te maken me de nieuwe klastitularis en
klassikaal infomoment.
- Na de herfstvakantie: individuele oudercontact om de evolutie van het kind te bespreken.
- Na de krokusvakantie: individuele oudercontact met bespreking van observaties en/of toetsen.
enkel voor de ouders van kinderen in de derde kleuterklas.
- Einde mei – begin juni: individueel ouderavond met bespreking van de observaties en/of toetsen
op uitnodiging en/of op vraag van de ouders.
Indien nodig wordt een kleuter intern besproken tijdens het multidisciplinair overleg (MDO). Aan het
MDO nemen deel: de klasleerkracht en de zorgcoördinator, de directie en derden zoals ouders, CLB,
therapeuten. De adviezen die u tijdens het oudercontact krijgt, zijn een gevolg van een
weldoordachte conclusie van dit MDO.

Aanwezig zijn op school en op tijd komen.
Wij verwachten dat u uw kind ’s ochtends en ’s middags op tijd brengt en dat u bij afwezigheid van
uw kind de school voor 9u verwittigt.
Als schoolteam vinden wij het ‘(net) te laat komen‘ GEEN goede gewoonte. Daarom gelden
volgende afspraken hier omtrent:
- De schoolpoort wordt onmiddellijk na het belsignaal gesloten.
- Kinderen die dus later dan het belsignaal toekomen, blijven onder de hoede van diegene die
hen brengt.
De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de
schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar.
Daartoe moeten wij de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het departement onderwijs en
aan het CLB.
Het CLB waarmee wij samenwerken, staat in voor de begeleiding bij problematische
afwezigheden. U kan zich niet onttrekken aan deze begeleiding.
U kan steeds bij ons terecht bij problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak
zoeken.

Individuele leerlingenbegeleiding.
Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt onder meer in dat we gericht de evolutie van je kind
volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem (LVS). Sommige kinderen hebben
op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben
constant nood aan individuele zorg.
We zullen in overleg met u als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van uw kind
georganiseerd zal worden. Daarbij zullen we aangeven wat u van de school kan verwachten en wat
wij van u als ouder verwachten.
Wij verwachten dat u ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt
en naleeft.
Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kun 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. Welke maatregelen aan de orde zijn,
zal afhangen van wat je kind nodig hebt en wat wij als school kunnen organiseren.

Aandacht voor brede zorg
3.1.4.1 Het hoeken – en contractwerk – 3/4-sporenbeleid
Zelfstandig werken is een sleutelgegeven in ons dagdagelijks functioneren.
10
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Door het organiseren van hoeken- en/of contractwerk bevorderen wij het zelfstandig werken.
Bij het hoekenwerk kiezen de kinderen op bepaalde afgesproken momenten hun werkhoek.
De leer- en doe taken zijn zodanig opgevat dat ze de leerlingen uitdagen en prikkelen. Hierdoor
ontstaat een grotere betrokkenheid voor het leren. Door te werken in kleine groepjes, sluit deze
aanpak nauw aan bij het spelend leren. De opdrachten zijn niet voor elke leerling hetzelfde: de
hoeveelheid oefeningen, de werkduur en moeilijkheidsgraad zijn aanpasbaar zodat iedereen
voldoende aan zijn trekken komt.
Spelend leren past in een kindgericht onderwijs.
Bij het contractwerk sluit de leerling een contract af met de leerkracht. De leerling moet een aantal
taken afwerken binnen een vooropgestelde termijn. Er zijn moet-taken en mag-taken. Deze
opdrachten zijn een verwerking van de geziene leerstof. De leerlingen kunnen eraan werken
wanneer zij tijd hebben.
Het 3/4-sporenbeleid zorgt ervoor dat leerlingen samen werken, samen leren. Ze nemen zelf hun
leerproces in handen, leren keuzes maken in een veilig klasklimaat, ondersteund door de leerkracht.
Op die manier stijgt het welbevinden en de betrokkenheid van elke leerling en wordt er rekening
gehouden met elke leerling. Het 3/4-sporenbeleid is een uitdaging voor leerkrachten waarbij de
zorgwerking van de school dan ook ondersteuning wilt bieden. Een leerkracht kan samen met een
collega uit het zorgteam het 4-sporenbeleid vorm geven voor de klas en opstarten. Op die manier
voelt de leerkracht zich ondersteund en is er een gedeelde verantwoordelijkheid: zorg wordt niet
door de titularis uit handen gegeven. Echter de titularis en de collega van het zorgteam denken
samen na op welke manier ze les kunnen geven in de klas voor alle leerlingen. De leerkracht wordt
zelf competenter en gaat succes ervaren.
3.1.4.2 De zorgverbreding (SES-lestijden, zorgcoördinatie, …)
Een school kan extra lestijden SES (sociaal economische status) toegewezen krijgen onder
bepaalde omstandigheden.
Wij hebben leerkrachten voor de lagere school en voor de kleuterschool die specifieke
ondersteuning bieden binnen de SES-lestijden. Het zorgteam bestaat uit: de directeur, de
zorgcoördinator en de zorgjuffen.
De zorgcoördinator begeleidt alle zorginitiatieven op school-, leerkrachten- en leerlingenniveau. In
grote lijnen ondersteunt zij in:
- de begeleiding van de kinderen;
- het team op het vlak van zorgverbreding;
- de coördinatie met het CLB;
- de opvolging van het kindvolgsysteem (elk kind krijgt een dossier);
- het verder uitbouwen van contacten met ouders.
Het kindvolgsysteem en de resultaten van de LVS toetsen geven ons een goed zicht op de volledige
schoolloopbaan van elk kind.
Wij besteden de nodige zorg aan kinderen met speciale onderwijsbehoeften. Inclusie is mogelijk
zolang de draagkracht van de school niet in het gedrang komt. Doorverwijzing naar het
buitengewoon onderwijs gebeurt indien alle ondernomen interventies geen resultaat opleveren en/of
indien het welbevinden van het kind of klasgenoten niet optimaal is. Dit na advies van het zorgteam.
Indien de zorg voor andere kinderen in het gedrang komt, wordt het kind met speciale
onderwijsbehoeften ook doorverwezen.
Revalidatie tijdens de schooluren kan indien het multidisciplinair team (MDT) een positief advies
geeft. Het revalidatiedossier kan dan opgestart worden conform de omzendbrief van 23-01-1978
“Revalidatie-aanwezigheid van de leerlingen tijdens de lesuren”.
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Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.
Meertaligheid is goed voor de ontwikkeling van het kind.
Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands.
Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij als school engageren er
ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling.
Wij verwachten van de ouders dat ze positief staan ten aanzien van extra initiatieven en maatregelen
(taaltraject en/of taalbad) die de school neemt om de taalachterstand van hun kind weg te werken
en dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van
Nederlands.
Wij vragen aan de ouders dat ze hun kind aanmoedigen om buiten de schooltijd, naast de eigen
moedertaal, het Nederlands te oefenen.
U kan uw kind aanmoedigen door zelf Nederlands te spreken als u in onze school bent en door
eventueel deel te nemen aan initiatieven voor basiseducatie.

Inschrijven en toelatingen van leerlingen
Alle leerlingen zijn bij ons welkom op voorwaarde dat zijzelf en hun ouders loyaal meewerken aan
de realisatie van ons christelijk opvoedingsproject

Toelatingsvoorwaarden
Een inschrijving kan pas gerealiseerd worden na instemming met het schoolreglement en het
pedagogisch project van de school. Het schoolreglement wordt schriftelijk of via elektronische drager
aangeboden en de ouders moeten er zich schriftelijk akkoord mee verklaren. Het schoolbestuur
vraagt of de ouders een papieren versie van het schoolreglement wensen te ontvangen.
Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind
bevestigt en de verwantschap aantoont (bv. het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk
van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas). De
inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school, tenzij de
ouders zich niet akkoord verklaren met een wijziging van het schoolreglement en in een beperkt
aantal andere gevallen (zie verder).
Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving opgenomen in het inschrijvingsregister. Zij worden slechts éénmaal ingeschreven volgens chronologie.
3.2.1.1 Verlaging aanvang van de leerplicht en verlengd verblijf in kleuteronderwijs
De federale overheid besliste in 2019 de aanvang van de leerplicht te verlagen. Vanaf 1 september
2020 verlaagd de aanvang van de leerplicht dus van 6 jaar naar 5 jaar.
Voor deze leerlingen wordt er een leerplicht ingevoerd van 290 halve dagen . Afwezigheden die door
de directeur als aanvaardvaar geacht worden, mogen daarbij meegerekend worden.
In het gewoon onderwijs kan een leerling die 6 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar
nog één schooljaar tot het kleuteronderwijs toegelaten worden. In dit geval is de leerling
onderworpen aan de controle op de leerplicht. Na kennisneming van en toelichting bij het advies van
de klassenraad en van het CLB nemen de ouders daaromtrent een beslissing.
Voor leerplichtige leerlingen die nog geen kleuteronderwijs volgende, is enkel een advies van een
CLB vereist.
3.2.1.2 Naar de lagere school
In september van het jaar waarin het kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les
te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk
ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek. Voor
leerplichtige leerlingen in het basisonderwijs is de leerplicht voltijds.
12
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De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. Om
gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen
gebeuren (zie punt 4 Afwezigheden).
Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn voor 1 januari
van het lopende schooljaar. Als hij nog niet de leeftijd van zeven jaar heeft bereikt of zal bereiken
voor 1 januari van het lopende schooljaar, moet hij bovendien aan een van de volgende voorwaarden
voldoen:
1°
Het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap
erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode gedurende
ten minste 250 halve dagen aanwezig zijn geweest;
2°
Toegelaten zijn door de klassenraad. De beslissing omtrent de toelating wordt aan de ouders
meegedeeld uiterlijk de tiende schooldag van september bij inschrijving vóór 1 september van
het lopende schooljaar, of, bij inschrijving vanaf 1 september, uiterlijk tien schooldagen na
deze inschrijving.
In afwachting van deze mededeling is de leerling ingeschreven onder opschortende
voorwaarde.
Bij overschrijding van de genoemde termijn is de leerling ingeschreven.
De schriftelijke mededeling aan de ouders van een negatieve beslissing bevat tevens de
motivatie.
Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan in het lager onderwijs
toegelaten worden na advies van het CLB en na toelating door de klassenraad. De ouders nemen
daartoe de beslissing. Deze leerlingen zijn onderworpen aan de leerplicht

Weigeren/ontbinden en beëindigen van een inschrijving
Ouders hebben het recht om hun kind in te schrijven in de school en vestigingsplaats van hun keuze.
Toch kan de school een inschrijving van een leerling weigeren, ontbinden of beëindigen onder
volgende omstandigheden:
3.2.2.1 Weigeren
•
•
•
•

•

Het schoolbestuur weigert leerlingen die niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoen.
Het schoolbestuur weigert leerlingen die tijdens het schooljaar van school veranderen als
deze inschrijving tot doel heeft of er in de feiten toe leidt dat de betrokken leerling in dat
schooljaar afwisselend naar verschillende scholen zal gaan (co-schoolschap).
Een schoolbestuur kan de inschrijving weigeren in een school waar de betrokken leerling het
lopende, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd verwijderd.
Elk schoolbestuur moet per school, vestigingsplaats, niveau lager en kleuter een capaciteit
bepalen. Het schoolbestuur kan er voor kiezen om de capaciteit ook per leerjaar of
geboortejaar vast te leggen. Wanneer deze capaciteit wordt overschreden, moet het
schoolbestuur de leerling weigeren.
Het schoolbestuur moet leerlingen weigeren als een bijkomende inschrijving na de start van
de inschrijvingen voor volgend schooljaar er toe zou leiden dat de capaciteit, voor dat volgend
schooljaar overschreden zou worden.

3.2.2.2 Ontbinden
Wanneer tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor een leerling wijzigt en de
vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat voor de leerling een verslag dat toegang geeft
tot het buitengewoon onderwijs of een gewijzigd verslag nodig is, organiseert de school een overleg
met de klassenraad, de ouders en het CLB en beslist op basis daarvan en nadat het verslag werd
afgeleverd of gewijzigd, om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op
basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het
daaropvolgende schooljaar te ontbinden.
3.2.2.3 Beëindigen
Bij elke wijziging van het schoolreglement informeert het schoolbestuur de ouders schriftelijk of via
elektronische drager over die wijziging en geven de ouders opnieuw schriftelijk akkoord. Indien de
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ouders zich met de wijziging niet akkoord verklaren, dan wordt aan de inschrijving van het kind een
einde gesteld op 31 augustus van het lopende schooljaar.
Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind je terug op onze website,
folders,…
Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug uw schriftelijk akkoord vragen. Indien u
niet akkoord gaan met de wijziging, dan wordt de inschrijving van uw kind beëindigd op 31 augustus
van het lopende schooljaar.
Bij de inschrijving van uw kind, zullen we u bevragen over de organisatie van het ouderlijk gezag,
de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling,…
We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van
het niet-akkoord van een van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven. We kunnen uw kind
pas inschrijven als beide ouders akkoord gaan.
De school opteert ervoor in het belang van het welbevinden en de zorg voor het kind te peilen naar
het ontwikkelings- en leerniveau van het kind, in overleg met de ouders en eventueel de vorige
school.

Inschrijvingsperiode
U kan, na afspraak, het hele jaar door inschrijven voor het lopende schooljaar (2020-2021).
Voor het daaropvolgende schooljaar (2021-2022) starten we in alle Diestse scholen met digitale
inschrijvingen.
De nodige informatie wordt medegedeeld zodra alle technische zaken in orde zijn.

Ouderlijk gezag
Zorg en aandacht voor het kind
Voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip
en extra aandacht bieden.

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

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.

Co-schoolschap
Het kind tijdens het schooljaar op twee plaatsen school laten lopen, afhankelijk van bij welke ouder
het verblijft, kan niet. Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te
garanderen, weigert de school mee te werken aan het co-schoolschap.
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Organisatie van de leerlingengroepen
Wil de school dat uw kind een jaar overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor uw
kind de beste oplossing is. De school neemt deze beslissing dus in het belang van uw kind.
De klassenraad beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of
een leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep.
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 uw kind zijn.
Het is de klassenraad die beslist in welke leerlingengroep een leerling, 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).
In de zes jaren lager onderwijs beslist de klassenraad autonoom over de overgang van een leerling
van de ene groep naar de andere groep. Het individuele recht van de ouders primeert niet t.o.v. het
collectieve recht van de school als gemeenschap. De individuele rechten van de medeleerlingen,
die eveneens recht hebben op degelijk onderwijs spelen ook een belangrijke rol. De school
communiceert in samenspraak met het CLB de beslissingen naar de ouders.

Afwezigheden
De regelgeving op afwezigheden is van toepassing op leerplichtige kinderen in het gewoon
basisonderwijs. De regelgeving is ook van toepassing op leerlingen die, wegens verlengd
kleuterschoolbezoek, op zesjarige leeftijd nog in het kleuteronderwijs zitten. Zij zijn op basis van
hun leeftijd leerplichtig. Ook leerlingen die reeds op vijfjarige leeftijd zijn overgestapt naar het lager
onderwijs vallen onder de reglementering.
Vanaf 1 september 2020 zijn 5-jarigen leerplichtig en worden zij tijdig en voldoende (290) halve
dagen) op school aanwezig verwacht.
Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze
niet onderworpen zijn aan de leerplicht en dus niet steeds op school moeten aanwezig zijn.
Het is belangrijk dat kleuters regelmatig naar school komen. Het is in het belang van je kind om het
elke dag naar school te sturen. Kinderen die lessen en activiteiten missen, lopen meer risico op
achterstand. Zij worden ook minder goed opgenomen in de leerlingengroep. De school moet het
aantal dagen dat een kind ongewettigd afwezig is doorgeven aan de overheid. Kleuters die
onvoldoende dagen naar school komen kunnen hun studietoelage verliezen en ook de toegang tot
het eerste leerjaar is afhankelijk van het aantal dagen dat het kind kleuteronderwijs volgde. We
verwachten dan ook dat de ouders ook de afwezigheden van hun kleuter onmiddellijk melden.
Afwezigheden wegens ziekte
Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders.
Dergelijk briefje kan slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden.
Vanaf de vijfde keer is een medisch attest vereist.
Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is steeds een medisch attest
vereist. Dat attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een
psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of
een erkend labo. Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), moeten zoveel
mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.
Wanneer een bepaald chronisch ziektebeeld leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat
telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine,...) kan na samenspraak
tussen school en CLB één medisch attest dat het ziektebeeld bevestigt, volstaan. Wanneer een
afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders.
Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig in volgende gevallen:
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•

het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze schrijft “dixit de patiënt”;

•

het attest is geantedateerd of begin- en einddatum werden ogenschijnlijk vervalst;

•

het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de leerling te maken heeft
zoals bv. de ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden, familiale redenen enz..

Dergelijke afwezigheden zijn problematische afwezigheden.
Medische attesten waarrond twijfel bestaat of die onaanvaardbaar zijn, worden best gesignaleerd
aan de CLB-arts, die rekening houdend met de deontologische artsencode, deze zaak verder kan
volgen.
Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden
In volgende situaties kan een kind gewettigd afwezig zijn. De ouders moeten een document met
officieel karakter of een verklaring kunnen voorleggen ter staving van de afwezigheid. Voor deze
afwezigheden is geen voorafgaand akkoord van de directeur nodig. De ouders verwittigen de
school vooraf van dergelijke afwezigheden.
•

Het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van een persoon die onder hetzelfde
dak woont als de leerling of van een bloed- of aanverwant van de leerling. Het betreft hier enkel
de dag van de begrafenis zelf. Indien het bijwonen van de begrafenis een afwezigheid van
meer dan één dag vergt, bijv. omdat het een begrafenis in het buitenland betreft, dan is voor
die bijkomende dagen steeds een toestemming van de directie vereist.

•

Het bijwonen van een familieraad.

•

De oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld wanneer het kind in het kader
van een echtscheiding moet verschijnen voor de jeugdrechtbank).

•

Het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg
(bijvoorbeeld opname in een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum).

•

De onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (bijvoorbeeld door
staking van het openbaar vervoer, door overstroming,...).

•

Het vieren van een feestdag dat hoort bij je geloof (anglicaanse, islamitische, joodse,
katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst) 1.

•

Het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een
vereniging als topsportbelofte (…) aan sportieve manifestaties. Deze afwezigheid kan
maximaal 10 al dan niet gespreide halve schooldagen per schooljaar bedragen. Het betreft hier
niet het bijwonen van een training, maar wel het kunnen deelnemen aan wedstrijden/tornooien
of stages waarvoor de leerling (als lid van een unisportfederatie) geselecteerd is.

1

Concreet gaat het over:
• Islamitische feesten:
het Suikerfeest en het Offerfeest (telkens 1 dag). Opgelet: het is niet uitgesloten dat binnen de
moslimgemeenschap een bepaalde groep het desbetreffende feest op een andere dag viert dan op de dag die
is bepaald door de Moslimexecutieve van België (i.c. Turkse moslims); voor die leerlingen is het toegelaten om
“hun” feestdag (1 dag, geen combinatie van de 2 mogelijke dagen!) op die andere dag te vieren;
•

Joodse feesten:
het joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag),het Loofhuttenfeest (2 dagen), het Slotfeest (2
laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen), het
Wekenfeest (2 dagen);

•
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Orthodoxe feesten:
Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin het orthodox Paasfeest niet samenvalt met het
katholieke Paasfeest.
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•

De unisportfederatie dient een document af te leveren waaruit blijkt dat de leerling effectief
geselecteerd is als topsportbelofte. Dit document is geldig voor één schooljaar en dient
eventueel elk schooljaar opnieuw verlengd te worden.

•

Een afwezigheid ingevolge een preventieve schorsing, een tijdelijke of een definitieve
uitsluiting.
Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is

Deze categorie afwezigheden verleent de school autonomie om in te spelen op specifieke situaties
die niet altijd door de regelgeving op te vangen zijn.
Er wordt geen plafond opgelegd op het aantal gewettigde afwezigheden wegens persoonlijke
redenen. De school is immers best geplaatst om rekening houdend met de lokale context en de
individuele betrokken leerling een beslissing te nemen. De ouders dienen een aanvraag in, de
directeur beslist en tegen zijn beslissing kunnen de ouders niet in beroep gaan. Het gaat hier om
volgende afwezigheden:
•

afwezigheid wegens ‘persoonlijke redenen’ in echt uitzonderlijke omstandigheden;

•

rouwperiode bij een overlijden;

•

actieve deelname in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging
aan culturele en/of sportieve manifestaties, andere dan de 10 halve schooldagen waarop
topsportbeloften recht hebben;

•

time-out-projecten.
Afwezigheden voor maximaal 6 lestijden per week voor topsport tennis, zwemmen
en gymnastiek mits toestemming van de directie

Voor topsportbeloften die topsport beoefenen in de sporttakken tennis, zwemmen en gymnastiek en
die een dermate zwaar trainingsschema volgen dat het niet volledig buiten de schooluren kan
gegeven worden, kan een afwijking voorzien worden zodat de trainingen binnen én buiten de
schooluren een harmonisch geheel vormen. Het uitgangspunt van de regelgeving op afwezigheden
blijft dus dat alle leerplichtige leerlingen. Deze categorie afwezigheden kan slechts toegestaan
worden voor maximaal 6 lestijden per week (verplaatsingen inbegrepen) en kan enkel als de school
voor de betrokken topsportbelofte over een dossier beschikt dat volgende elementen bevat:
•

een gemotiveerde aanvraag van de ouders;

•

een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten sportfederatie;

•

een akkoord van de directie.
Afwezigheden van kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en
-artiesten en woonwagenbewoners, om de ouders te vergezellen tijdens hun
verplaatsingen (de zgn. 'trekperiodes')

Afwezigheden van deze kinderen zijn te beschouwen als gewettigde afwezigheden mits:
•

de ouders noodzakelijke verplaatsingen doen omwille van beroepsredenen;

•

de school tijdens de afwezigheid voor een vorm van onderwijs op afstand zorgt;

•

de school, maar ook de ouders, zich engageren dat er regelmatig contact is over het leren van
het kind.

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

Sint-Jan Deurne infobrochure 2020-2021

17

Afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden
De directeur kan de afwezigheid van een leerling toestaan voor revalidatie tijdens de lestijden voor
specifieke situaties en dit gedurende 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen.
3.5.6.1 Na ziekte of ongeval
De school heeft een dossier met daarin:
•

Een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lessen moet plaatsvinden.

•

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

•

Een advies van het CLB, na overleg met de klassenraad en de ouders. Dat advies moet
motiveren waarom revalidatie tijdens de lestijden vereist is.

•

De toestemming van de directeur die de duur van de behandeling vermeld in het medisch
attest niet kan overschrijden.

De 150 minuten kunnen uitzonderlijk overschreden worden mits een gunstig advies van de arts
van het CLB, in overleg met de klassenraad en de ouders. Het advies moet motiveren waarom de
behandeling tijdens de lestijden noodzakelijk blijft en moet aantonen dat door die afwezigheid het
leerproces van de leerling niet ernstig wordt benadeeld.
3.5.6.2 Een stoornis die vastgelegd is in een officiële diagnose
De school heeft een dossier met daarin:
•

Een bewijs van de diagnose of (omwille van de privacy) een verklaring van het CLB dat het een
stoornis betreft die is vastgelegd in een officiële diagnose.

•

Een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lessen moet plaatsvinden.

•

Een advies van het CLB, na overleg met de klassenraad en de ouders. Dit advies moet
motiveren waarom het zorgbeleid van de school daarop geen antwoord kan geven en dat de
revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als een schoolgebonden aanbod.

•

Een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de
manier waarop de revalidatie het onderwijs aanvult, en hoe de informatie-uitwisseling zal
verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van het schooljaar een
evaluatieverslag aan de directie van de school en van het CLB.
De toestemming van de directeur. Die toestemming moet jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd
worden rekening houdend met het evaluatieverslag.

•

De 150 minuten kunnen uitzonderlijk overschreden worden voor leerplichtige kleuters (dit zijn de
kinderen in het kleuteronderwijs die de leeftijd van zes jaar hebben bereikt) tot 200 minuten,
verplaatsing inbegrepen mits een gunstig advies van het CLB, in overleg met de klassenraad en
de ouders.
De verzekering van de leerlingen die tijdens de lestijden revalidatie krijgen, valt tijdens de periode
van de therapie en de verplaatsingen niet ten laste van de schoolverzekering. De begeleiding van
de leerling tijdens de verplaatsingen vallen niet ten laste van de school.
Problematische afwezigheden
Alle afwezigheden die niet opgesomd en gewettigd kunnen worden zoals hierboven beschreven
zijn te beschouwen als problematische afwezigheden. De school zal de ouders onmiddellijk
contacteren bij elke problematische afwezigheid.
Vanaf vijf al dan niet gespreide halve lesdagen die als problematische afwezigheid zijn geregistreerd,
moet de school het CLB contacteren, waarna zij samen beslissen of er een begeleidingstraject wordt
18
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opgestart. Vanaf vijf problematische afwezigheden zal het CLB altijd een begeleidingstraject met de
leerling opstarten en daarvan een dossier bijhouden. School en CLB zullen in communicatie met de
betrokken ouders een begeleidingsplan opstellen voor de betrokken ouders en hun kinderen.

Onderwijs aan huis
Leerlingen die vijf jaar of ouder geworden zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar voor wie het
door (chronische) ziekte of ongeval tijdelijk onmogelijk is om onderwijs te volgen in hun school,
hebben, onder voorwaarden, recht op 4 lestijden tijdelijk onderwijs aan huis per week, synchroon
internetonderwijs of een combinatie van beiden.

Voorwaarden tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH)
Bij ziekte of ongeval:
•

De leerling is meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig wegens ziekte of ongeval
(vakantieperiodes meegerekend).

•

De ouders hebben een schriftelijke aanvraag ingediend bij de directeur van de thuisschool. De
aanvraag is vergezeld van een medisch attest waaruit blijkt dat het kind de school niet of
minder dan halftijds kan bezoeken en dat het toch onderwijs mag volgen.

•

De afstand tussen de school (vestigingsplaats) en de verblijfplaats van betrokken leerling
bedraagt ten hoogste 10 km.

•

Kinderen die na een ononderbroken afwezigheid van 21 kalenderdagen wegens ziekte of
ongeval op weekbasis minder dan halftijds aanwezig kunnen zijn op school, blijven recht
hebben op TOAH. TOAH en onderwijs op school kan gecombineerd worden.

•

TOAH kan onder voorwaarden verlengd worden.

Bij chronische ziekte:
•
•
•
•
•
•

De leerling heeft een chronische ziekte (ziekte waarbij een continue of repetitieve behandeling
van minstens 6 maanden noodzakelijk is (bijvoorbeeld nierpatiëntjes, astmapatiëntjes,…))
De ouders dienen een aanvraag in bij de directeur van de thuisschool.
De geneesheer-specialist stelt het chronische ziektebeeld van het kind vast, vermeldt dit op het
aanvraagformulier en bevestigt dat het kind onderwijs mag krijgen.
De afstand tussen de school (vestigingsplaats) en de verblijfplaats van de betrokken leerling
bedraagt ten hoogste 10 km.
Na elke nieuwe periode van 9 opgebouwde halve dagen afwezigheid dienen de ouders een
aanvraag voor TOAH in.
De medische vaststelling van de chronische ziekte geldt voor het volledige schooljaar, zodat er bij
elke afwezigheid in de loop van het schooljaar niet opnieuw een attest moet ingediend worden.

Synchroon internetonderwijs
Daarnaast kan een leerling die door ziekte of ongeval tijdelijk, langdurig of veelvuldig niet in staat is
om de lessen bij te wonen, een aanvraag indienen voor synchroon internetonderwijs.
De aanvraag gebeurt via de website www.bednet.be. Synchroon internetonderwijs is gratis.
Synchroon internetonderwijs kan gecombineerd worden met tijdelijk onderwijs aan huis.
Met vragen hierover kan u steeds terecht bij de directeur.
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Een- of meerdaagse schooluitstappen
Eéndaagse uitstappen
We proberen sportieve, culturele en/of sociale uitstappen te plannen in het kader van onze thema’s
en projecten Deze uitstappen hebben als doel de leeromgeving uit te breiden, kennis te maken met
niet-schoolse activiteiten in het kader van de leerplannen. Leerlingen leren hier ook hun sociale
vaardigheden, een andere kijk op mens en maatschappij ontwikkelen, geïntegreerde vormen van
leren en onderwijzen, onbekende aspecten van onze samenleving ontdekken, samen leren, ...
Zonder tegenbericht van de ouders neemt elk kind deel aan deze activiteiten.
De ondertekening van dit schoolreglement geldt als een principiële toestemming met de deelname
van de leerling aan alle ééndaagse uitstappen. Als de ouders de toestemming bij een concrete
ééndaagse extra-murosactiviteit toch zouden weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te
melden. Ouders kunnen de deelname niet weigeren wanneer de extra-murosactiviteit minder dan
een volledige lesdag duurt. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op de
school aanwezig te zijn.

Meerdaagse uitstappen
Elk jaar worden er bosklassen (4de leerjaar) en zeeklassen (6de leerjaar)
georganiseerd. Deze extra-muros activiteit (buiten de schoolmuren) verloopt
over maximum één week.
De bijdrage voor de bos- en/of zeeklassen wordt via een spaarsysteem of éénmalig betaald. De
ouders worden tijdig op de hoogte gebracht van de financiële regeling. Tijdens een algemene
informatieavond worden de ouders ingelicht over het programma en worden eventuele persoonlijke
vragen beantwoord.
Wij beogen dat kinderen via deze weg hun sociale vaardigheden leren ontwikkelen, hun
zelfstandigheid bevorderen, kennismaken met andere levenswijzen en culturen.
We zien dit ook als een kans om kennis te maken met de natuur en/of sporten.
Bij een meerdaagse extra-muros activiteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de
ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros activiteiten.
Leerplichtige leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen wel op de school
aanwezig te zijn

Getuigschrift op het einde van het basisonderwijs
Het schoolbestuur kan, op voordracht en na beslissing van de klassenraad, een getuigschrift
uitreiken aan een regelmatige leerling uit het gewoon lager onderwijs.
Een regelmatige leerling is volgens het decreet basisonderwijs een leerling die:
•

voldoet aan de toelatingsvoorwaarden;

•

slechts in één school is ingeschreven;

•

aanwezig is behoudens gewettigde afwezigheid;

•

deelneemt aan alle onderwijsactiviteiten die voor hem of zijn leergroep worden georganiseerd,
behoudens vrijstelling. Deelnemen aan het taalbad wordt beschouwd als een onderwijsactiviteit
die voor hem of zijn leerlingengroep wordt georganiseerd.

Een getuigschrift kan slechts uitgereikt worden aan leerlingen die vóór 1 januari van het lopende
schooljaar al acht jaar geworden zijn.
De klassenraad oordeelt autonoom of een regelmatige leerling in voldoende mate, die doelen uit
het leerplan die het bereiken van de eindtermen beogen heeft bereikt, om een getuigschrift
basisonderwijs te bekomen. De beslissing van de klassenraad is steeds het resultaat van een
weloverwogen evaluatie in het belang van de leerling.
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De leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs krijgen, hebben recht op een getuigschrift dat
aangeeft welke doelen de leerling wel bereikt heeft (een ‘getuigschrift bereikte doelen’).
De beslissing omtrent het toekennen van een getuigschrift wordt uiterlijk op 30 juni aan de ouders
meegedeeld. De ouders worden geacht die beslissing uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben
genomen. Indien de ouders niet akkoord gaan met de genomen beslissing volgt er, op vraag van
de ouders, een overleg met de directeur en zijn afgevaardigde, binnen een termijn vastgelegd in
het schoolreglement. De school kan dit overleg niet weigeren. Van het overleg wordt een
schriftelijke neerslag gemaakt. Dit overleg kan ertoe leiden dat de directeur of zijn afgevaardigde
beslist om de klassenraad opnieuw te laten samenkomen om het niet toekennen van het
getuigschrift basisonderwijs te bevestigen of te wijzigen. De ouders nemen de beslissing om de
klassenraad niet opnieuw te laten samenkomen, dan wel de beslissing van de klassenraad die
opnieuw is samengekomen schriftelijk in ontvangst. Bij het niet in ontvangst nemen van deze
beslissing door de ouders op de voorziene datum wordt ze toch geacht te zijn ontvangen op de
voorziene ontvangstdatum. Indien de ouders niet akkoord gaan met de beslissing, wijst de school
de ouders schriftelijk op de mogelijkheid tot beroep.
Ouders die niet akkoord gaan met het niet toekennen van een getuigschrift basisonderwijs aan hun
kind, hebben dus toegang tot een beroepsprocedure. De beroepsprocedure is vastgelegd in het
schoolreglement. Ouders kunnen evenwel slechts een beroep instellen na een overleg met de
directeur en zijn afgevaardigde binnen een termijn vastgelegd in het schoolreglement.
De ouders stellen het beroep in bij het schoolbestuur. Het beroep wordt gedateerd en ondertekend
en vermeldt ten minste het voorwerp van het beroep met beschrijving van de feiten en motivering
van de ingeroepen bezwaren. Bij deze beschrijving kunnen overtuigingsstukken worden gevoegd.
Het beroep tegen het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs dat behandeld wordt door
de beroepscommissie leidt tot:
•

•
•

hetzij de gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid als:
o de termijn voor indiening van het beroep, opgenomen in het schoolreglement, is
overschreden;
o het beroep niet voldoet aan de vormvereisten opgenomen in het schoolreglement;
hetzij de bevestiging van het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs,
hetzij de toekenning van het getuigschrift basisonderwijs.

Het schoolbestuur aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de beslissing van de
beroepscommissie.
Het resultaat van het beroep wordt aan de ouders schriftelijk ter kennis gebracht uiterlijk op 15
september daaropvolgend.

Orde- en tuchtmaatregelen
Het orde- en tuchtreglement is een middel om de goede gang van zaken in onze
opvoedingsgemeenschap te vrijwaren. In dit hoofdstuk belichten wij de juridische achtergronden van
het reglement en het onderscheid tussen orde- en tuchtmaatregelen.
Elke klastitularis stelt samen met zijn leerlingen een gedragscode op.

Ordemaatregelen
Wie de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan het voorwerp zijn van een
ordemaatregel. Die moet ertoe bijdragen dat een goede samenwerking met personeelsleden en/of
medeleerlingen opnieuw mogelijk wordt.
Mogelijke ordemaatregelen zijn:
- mondelinge en/of schriftelijke verwittiging;
- strafwerk;
- tijdelijke verwijdering uit de les. Wie uit de les verwijderd wordt, meldt zich onmiddellijk bij de
directeur.
- een alternatieve ordemaatregel.
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- begeleidingsplan. Dit heeft tot doel storend gedrag op ingrijpende wijze bij te sturen. In
tegenstelling tot de vorige drie ordemaatregelen, die door elk personeelslid van de school kunnen
worden getroffen, wordt een begeleidingsplan opgemaakt door de directeur overleg met de
begeleidende klassenraad. In de klassenraad zetelen de directeur, de titularissen van dat leerjaar
en de zorgcoördinator.
Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk.
Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, worden in overleg met ouders en CLB
bijkomende afspraken opgemaakt. Wanneer het gedrag van je kind, ook met een begeleidingsplan,
een probleem wordt voor het verstrekken van onderwijs of om het opvoedingsproject te realiseren,
kan er een tuchtmaatregel genomen worden.

Tuchtmaatregelen
Wanneer het gedrag van een leerplichtige leerling in het lager onderwijs een gevaar of ernstige
belemmering vormt voor de goede werking van school of voor de fysieke of psychische veiligheid
en integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen, dan kan de directeur een
tuchtmaatregel nemen.
3.9.2.1 Herstel- en sanctioneringsbeleid
In uitzonderlijke gevallen kan een school een leerplichtige leerling in het lager onderwijs preventief
schorsen of tijdelijk of definitief uitsluiten. Kleuters kunnen dus niet preventief geschorst of (tijdelijk
of definitief) uitgesloten worden. Vijfjarigen die vervroegd ingestapt zijn in het lager onderwijs, zijn
leerplichtig en vallen dus wel onder deze regelgeving.
De beslissing tot preventief schorsen, tijdelijk of definitief uitsluiten wordt genomen door de
directeur of zijn afgevaardigde. In de praktijk zal een definitieve uitsluiting in het basisonderwijs
allicht zelden voorkomen. In gevallen waar het gedrag van een leerling het recht op onderwijs van
de medeleerlingen in het gedrang brengt, moet er evenwel een ernstige sanctie mogelijk zijn.
Beide maatregelen (tijdelijk en definitief uitsluiten) kunnen dus enkel toegepast worden op
leerlingen waarmee een school zware tuchtproblemen heeft. Tijdelijke en definitieve uitsluiting zijn
ook niet bedoeld om een verstoorde communicatie tussen school en ouders te beslechten.
Tijdelijke en definitieve uitsluiting kunnen evenmin door de directie gebruikt worden als oplossing
voor een leerling met een besmettelijke ziekte. Bij besmettelijke ziekten kan immers alleen de arts
van het CLB beslissen welke maatregelen aangewezen zijn.
Vooraleer er wordt overgegaan tot een preventieve schorsing of tuchtmaatregel, zal de school
eerst inzetten op begeleidende maatregelen. De school wil hiermee je kind begeleiden tot gewenst
gedrag te komen.
Preventieve schorsing
Een preventieve schorsing is een uitzonderlijke maatregel die de directeur of zijn afgevaardigde
voor een leerplichtige leerling in het lager onderwijs kan hanteren als bewarende maatregel om de
leefregels te handhaven en om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is.
De leerling mag gedurende maximaal vijf opeenvolgende schooldagen de lessen en activiteiten
van zijn leerlingengroep niet volgen. De directeur of zijn afgevaardigde kan, mits motivering aan de
ouders, beslissen om de periode eenmalig met maximaal vijf opeenvolgende schooldagen te
verlengen, indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan
worden afgerond.
De school voorziet opvang voor de leerling, tenzij de school aan de ouders motiveert waarom dit
niet haalbaar is.
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Tijdelijke schorsing
De directeur of zijn afgevaardigde kan, in uitzonderlijke gevallen, een leerplichtige leerling in het
lager onderwijs tijdelijk uitsluiten. Een tijdelijke uitsluiting is een tuchtsanctie die inhoudt dat de
gesanctioneerde leerling gedurende minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende
schooldagen de lessen en activiteiten van zijn leerlingengroep niet mag volgen.
Een nieuwe tijdelijke uitsluiting kan enkel na een nieuw feit.
De school voorziet opvang voor de leerling, tenzij de school aan de ouders motiveert waarom dit
niet haalbaar is.
Definitieve uitsluiting
De directeur of zijn afgevaardigde kan, in uitzonderlijke gevallen, een leerplichtige leerling in het
lager onderwijs, definitief uitsluiten. Een definitieve uitsluiting is een tuchtsanctie die inhoudt dat de
gesanctioneerde leerling wordt uitgeschreven op het moment dat die leerling in een andere school
is ingeschreven en uiterlijk één maand, vakantieperioden tussen 1 september en 30 juni niet
inbegrepen, na de schriftelijke kennisgeving.
In afwachting van een inschrijving in een andere school mag de gesanctioneerde leerling de
lessen en activiteiten van zijn leerlingengroep niet volgen.
De school voorziet opvang voor de leerling, tenzij de school aan de ouders motiveert waarom dit
niet haalbaar is.
Om te vermijden dat het verantwoordelijk blijven van de school ertoe leidt dat ouders van een
uitgesloten leerling geen inspanningen doen om hun kind in een andere school in te schrijven, is
een termijn voorzien waarna de sanctie van uitsluiting effectief uitwerking krijgt. Is een kind een
maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een nieuwe school ingeschreven, dan is de
oude school dus niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn
uiteindelijk de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet.
De school doet er in elk geval goed aan om bij uitsluiting het bevoegde CLB in te schakelen om
samen naar een oplossing te zoeken.
Procedure bij tijdelijke en definitieve uitsluitingen van een leerling
Tijdelijke en definitieve uitsluitingen kunnen alleen uitgevoerd worden na een procedure die de
rechten van verdediging waarborgt en waarin de volgende principes gerespecteerd worden:
•

Het voorafgaandelijke advies van de klassenraad moet worden ingewonnen. In geval van een
definitieve uitsluiting moet de klassenraad uitgebreid worden met een vertegenwoordiger van
het CLB die een adviserende stem heeft.

•

De intentie tot een tuchtmaatregel wordt aan de ouders schriftelijk ter kennis gebracht.

•

De ouders en de leerling hebben inzage in het tuchtdossier van de leerling, met inbegrip van
het advies van de klassenraad, en worden gehoord, eventueel bijgestaan door een
vertrouwenspersoon.

•

De tuchtstraf moet in overeenstemming zijn met de ernst van de feiten.

•

De genomen beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en ter kennis gebracht aan de ouders
van de betrokken leerling. De school verwijst in de kennisgeving naar de mogelijkheid tot het
instellen van het beroep tegen een definitieve uitsluiting en neemt de bepalingen uit het
schoolreglement die hier betrekking op hebben, op in die kennisgeving.

Beroepsprocedure bij definitieve uitsluiting van een leerling
De ouders die een beslissing tot definitieve uitsluiting betwisten, hebben toegang tot een
beroepsprocedure. Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op. De
beroepsprocedure is vastgelegd in het schoolreglement en houdt rekening met onderstaande
principes.
De ouders stellen het beroep in bij het schoolbestuur. Het verzoekschrift wordt gedateerd en
ondertekend en vermeldt ten minste het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en
motivering van de ingeroepen bezwaren. Bij deze omschrijving kunnen overtuigingsstukken
gevoegd worden.
Het beroep wordt behandeld door een beroepscommissie. Het beroep leidt tot:
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hetzij de gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid als:
o de in het schoolreglement opgenomen termijn voor indiening van het beroep is overschreden;
o het beroep niet voldoet aan de vormvereisten opgenomen in het schoolreglement;

•

hetzij de bevestiging van de definitieve uitsluiting;

•

hetzij de vernietiging van de definitieve uitsluiting.

•

Het schoolbestuur aanvaardt de verantwoordelijkheid voor deze beslissing van de
beroepscommissie.
Het resultaat van het beroep wordt aan de ouders gemotiveerd en schriftelijk ter kennis gebracht
binnen de termijn bepaald in het schoolreglement. Bij overschrijding van deze termijn is de
omstreden definitieve uitsluiting van rechtswege nietig.

Bijdrageregeling
Voor scholen van het gesubsidieerd basisonderwijs kan geen direct of indirect inschrijvingsgeld
gevraagd worden. Evenmin kunnen er bijdragen worden gevraagd voor materialen die gebruikt
worden om de eindtermen te realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven. Het Vlaams
Parlement heeft een lijst vastgelegd met materialen die kosteloos ter beschikking moeten worden
gesteld om de eindtermen te realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven.
Het schoolbestuur kan wel een bijdrage vragen voor:
- Activiteiten of verplichte materialen die niet noodzakelijk zijn voor de eindtermen en
ontwikkelingsdoelen en waarvan de ouders het te besteden bedrag niet zelf kunnen bepalen.
Voor deze categorie dient de school een scherpe maximumfactuur te respecteren.
Voor het schooljaar 2020-2021 bedraagt het geïndexeerd plafond:
- kleuteronderwijs: € 45
- lager onderwijs: € 90
- Meerdaagse uitstappen. Voor deze categorie dient de school voor het schooljaar 2020-2021 een
maximumfactuur van € 445 per kind voor de volledige loopbaan lager onderwijs te respecteren.
Voor het kleuteronderwijs mag geen bijdrage gevraagd worden.
- Diensten die de school aanbiedt en die buiten de kosteloosheid en de maximumfacturen vallen.
Voor deze categorie worden de kosten opgenomen in een bijdrageregeling. Deze bijdrageregeling
wordt besproken in de schoolraad en wordt bij het begin van het schooljaar meegedeeld aan de
ouders. De kosten die aan de ouders worden doorgerekend moeten in verhouding zijn tot de
geleverde prestatie.
Zie bijlage 1 voor meer details.

Betalingsmodaliteiten
Driemaal per schooljaar wordt een afrekening gemaakt en aan de ouders bezorgd, met het verzoek
om tot betaling over te gaan binnen de 30 dagen na datum van deze afrekening.
De betalingen gebeuren giraal door storting op bankrekening nr. 230-0210657-90 van de vzw
Onderwijsinrichtingen Voorzienigheid.
Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de
schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te
betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders het
niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een identieke
schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige
resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.
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Bij wie kan je terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden?
Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan u contact opnemen met
de directeur. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste
betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag.
Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er
financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school
verdere stappen ondernemen.
Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt,
kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dat moment
kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag.
Bij afwezigheden en afzeggingen kunnen de gemaakte kosten worden aangerekend.

Incasso
Indien de rekening na één schriftelijke herinneringsbrief van de school geheel of gedeeltelijk
onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden
nageleefd, zal de rekening geïnd worden door een incassobureau.
Alvorens hiertoe over te gaan zoeken we in eerste instantie na overleg naar een oplossing. Indien
dit niet mogelijk blijkt wordt het incassobureau toch ingeschakeld.

Studietoeslag
Sinds een aantal jaren kunnen alle kinderen, van de kleuterschool tot
de universiteit, een studietoelage krijgen. Hiervoor dienen de ouders
een aanvraag in te dienen.
Voor meer informatie kan men terecht op het secretariaat, bij de dienst studietoelage of bij het gratis
telefoonnummer 1700 van de Vlaamse overheid.
U kan voor het schooljaar 2020-2021 uw aanvraag indienen van 1 augustus 2020 tot 1 juni 2021.

Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning
In het Decreet basisonderwijs zijn een aantal beginselen vastgelegd waaraan scholen, die reclame
en sponsoring door derden toelaten, zich sinds 1 september 2001 moeten houden.
Artikel 51, §4 bepaalt dat een schoolbestuur dat mededelingen toelaat die rechtstreeks of
onrechtstreeks tot doel hebben de verkoop van producten of diensten te bevorderen de volgende
principes moet in acht nemen:
•

De door het schoolbestuur verstrekte leermiddelen of verplichte activiteiten moeten vrij blijven
van reclame.

•

Facultatieve activiteiten (bv. schoolreis, bosklassen,...) moeten vrij blijven van reclame, behalve
wanneer die enkel verwijst naar het feit dat de activiteit of een gedeelte van de activiteit
ingericht werd door middel van een gift, een schenking of een prestatie om niet of verricht werd
onder de reële prijs door een bij name genoemde natuurlijke persoon, rechtspersoon of een
feitelijke vereniging.

•

Reclame en sponsoring mogen niet kennelijk onverenigbaar zijn met de pedagogische en
onderwijskundige taken en doelstellingen van de school. Dit principe betekent dat er geen
schade mag berokkend worden aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen
en dat sponsoring en reclame in overeenstemming moet zijn met de goede smaak en het
fatsoen.
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Reclame en sponsoring mogen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en
de onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang brengen.

•

Elke school die wenst gebruik te maken van reclame en sponsoring, moet over de hierboven
vermelde algemene principes concrete afspraken maken. Het staat vast dat reclame en
sponsoring hoe dan ook een rol spelen in de moderne maatschappij en in de belevingswereld van
kinderen. Het is daarom essentieel dat er over de fundamentele visie op reclame en sponsoring
voorafgaandelijk overleg wordt gepleegd in de schoolraad / participatieraad. Via het
schoolreglement worden de ouders geïnformeerd over de afspraken die er m.b.t. sponsoring en
reclame gemaakt werden.
Als ouders het niet eens zijn met beslissingen van de school inzake sponsoring, kunnen zij
daarover een klacht indienen bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur.

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.
Er is eveneens een verzekering afgesloten voor vrijwilligers die diensten verlenen voor de school.
De school doet voor de organisatie van verschillende activiteiten beroep op vrijwilligers.
Organisatie
De VZW Onderwijsinrichtingen Voorzienigheid, Naamsesteenweg 355 te 3001 Heverlee
Vergoedingen
De activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht. De organisatie voorziet in geen enkele
vergoeding voor vrijwilligersactiviteiten.
Aansprakelijkheid
De school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten
van vrijwilligerswerk.
Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van vrijwilligerswerk de school of derden schade berokkent,
is hij enkel aansprakelijk voor zijn 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 Strafwetboek.
Op vrijwilligers die actief zijn binnen scholen is deze bepaling in beginsel niet van toepassing.
Ouders die de polis wensen in te zien, kunnen terecht bij het schoolbestuur Demerstraat 12 te 3290
Diest.
Verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.
Onze school heeft in dit kader een verzekeringscontract afgesloten bij IC verzekeringen, Deze
verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de school en van de vrijwilligers. Ouders
kunnen de polis inzien op het secretariaat boekhouding. Als ouders tijdens een activiteit als
vrijwilliger van de school schade veroorzaken aan anderen, dan zal de verzekering tussenkomen.
Onze school heeft eveneens een verzekeringscontract afgesloten dat lichamelijke schade van de
vrijwilligers dekt. Dat betekent dat ouders verzekerd zijn als hun een ongeval overkomt tijdens
activiteiten die zij als vrijwilliger van de school uitvoeren. De ouders zijn eveneens verzekerd als zij
onderweg zijn naar of van de activiteit. Dit verzekeringscontract werd afgesloten bij IC
Verzekeringen. Ook deze polis kunnen de ouders inzien op het secretariaat boekhouding.
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Welzijnsbeleid
Verkeersveiligheid
Als ouders zien we er graag op toe dat onze kinderen veilig naar school gaan. Velen onder ons
brengen ze daarom met de wagen.
Om deze bezorgdheid niet te laten ontaarden in een verkeerschaos voor de schoolpoort, heeft de
ouderraad en de schooldirectie, in samenwerking met het stadsbestuur en de politiediensten, enkele
initiatieven ontwikkeld.
- Laat je wagen zeker achter op de voorziene parkeerplaatsen.
- Als je de kinderen enkel wil afzetten, gebruik dan de parking op het Kerkplein. Van hieruit kunnen
de kinderen veilig naar de schoolpoort.
- Bij het afhalen maak je best maximaal gebruik van de parkeerplaatsen op het Kerkplein.
- Er is bewaking tot een kwartier na het belsignaal, dus kan je je kinderen afhalen tot dan.
- Bij gespreid afhalen is er minder drukte. Misschien is het te overwegen om aan “carpooling” of
zelfs ‘fietspooling’ te doen?
Politie zal eveneens sporadisch in de omgeving toezicht houden.

GEEF JE KINDEREN HET GOEDE VOORBEELD
LEREN DOE JE NIET ENKEL IN DE SCHOOL
Het komen naar en verlaten van de school
Het brengen van de kinderen verloopt het vlotst als de ouders onmiddellijk afscheid nemen aan het
zwarte poortje. Breng de kinderen tijdig.
Blijf niet op de speelplaats.
Respecteer de afgebakende zone.
Kleuters verlaten de school pas na het belsignaal.
De kleuters mogen, zonder toestemming, de school op geen enkel moment verlaten.
Ouders wachten tegenover het poortje.
Kinderen en hun begeleiders fietsen niet op de speelplaatsen.

Medicatie
De school aanvaardt enkel medicijnen op voorschrift van de dokter. Hiervoor moet een
attest ingevuld en ondertekend worden door de ouder en de behandelende
geneesheer. Zonder attest dient niemand op school medicijnen toe.

Stappenplan bij ongeval of ziekte
Voor alle ingeschreven leerlingen heeft de school een verzekering afgesloten via IC
Verzekeringen.
Enerzijds is de burgerlijke aansprakelijkheid van de kinderen gedekt.
Het betreft de schade die de kinderen aan derden veroorzaken, tijdens de schoolactiviteiten en op
de weg naar en van de school.
Anderzijds is er de verzekering tegen lichamelijke letsels die de kinderen oplopen zowel tijdens de
schoolactiviteiten en op de weg naar en van de schoolactiviteit. Deze verzekering voorziet in de
terugbetaling van (medische) behandelingskosten en in vergoedingen in geval van overlijden en/of
bestendige invaliditeit. De tegemoetkoming van de schoolverzekering in de verzorgingskosten is
slechts een aanvulling van de wettelijke uitkeringen van het ziekenfonds.
Zijn niet verzekerd: diefstal, schade aan fietsen, kledingstukken, brilmonturen en dergelijke.
Onmiddellijk wordt de aangifte van het ongeval op het secretariaat en/of aan de schooldirectie
gedaan.
De ouders worden op de hoogte gebracht en krijgen een aangifteformulier.
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Het 3-delige aangifteformulier wordt als volgt ingevuld:
- deel A vult de school in
- deel B vul(t)len de ouder(s) in (+ kleefbriefje ziekenfonds erbij)
- deel C vult de arts in die de eerste zorgen toedient
Het volledig ingevulde formulier wordt samen met een uitgavenstaat terug aan de school bezorgd.
De ouders betalen zelf alle rekeningen. De verzekering betaalt het remgeld terug binnen de in het
contract vermelde grenzen.
Men heeft 3 maanden tijd om deze aangifte te doen.

Roken en honden zijn verboden op school!
Onderwijsdecreet XXVIII voert een algemeen rookverbod in dat er voor zorgt dat een
school 24 u. op 24 u. en 7 dagen op 7 rookvrij is. Dit rookverbod geldt voor iedereen
die een school betreedt, zowel leerlingen, internen, schoolteams als bezoekers. Met de
aanpassingen aan het model worden alle vormen van roken gevat, ook elektronische
sigaretten en andere varianten. Deze regel is ook van toepassing tijdens extramurosactiviteiten.
Omwille van de veiligheid worden er geen honden toegelaten op de school.

Leefregels
Extra afspraken voor de kleuters
- Controleer het boekentasje van uw kind: het kan belangrijke informatie bevatten.
- Iedere kleuter krijgt bij aanvang van het schooljaar een plastiek etui. Hierin wordt alle
correspondentie naar ouders gestopt. Het etui blijft in de schooltas. Indien u als ouder een briefje
wil bezorgen aan de kleuterjuf kan u het ook in dit etui stoppen.
- Op regelmatige basis ontvangt u klasnieuws via mail of boekentassenpost waarin de belangrijkste
activiteiten voor die maand vermeld worden.
- Bij het brengen van de kleuters nemen we afscheid aan de rode lijn en verlaten zo snel mogelijk
het schoolgebouw. Mogen wij vragen uw kleuter tijdig naar school te brengen (we kunnen dit
niet dikwijls genoeg herhalen).
- Indien uw kleuter uitzonderlijk door iemand anders wordt afgehaald, vragen wij u dit vooraf te
melden aan de kleuterleid(st)er op de speelplaats of via een briefje in het etui.
- Indien uw kleuter naar ’t Kliekske gaat, wordt dit gemeld met een kaartje aan de boekentas. Deze
kaartjes zijn te verkrijgen bij de kleuterleid(st)er.
- Indien uw kleuter ziek wordt in de klas, nemen wij telefonisch contact op met u (daarom heeft u
een medische fiche ingevuld).
- Kinderen die koorts hebben blijven best thuis.
- Woensdag = fruitdag. Iedere kleuter brengt die dag een stuk fruit mee (tenzij je een
fruitabonnement neemt) i.p.v. een koekje. Het fruit mag aangevuld worden met een boterham.
- Wij snoepen niet in de school.
- Tijdens de namiddagspeeltijd eten de kleuters een stuk fruit (liefst geschild) of een droog koekje.
Gelieve dit ook te voorzien.
- Wanneer de 5-jarige kleuters gaan zwemmen, vragen wij twee handdoeken te voorzien. Zij
brengen voor deze activiteit een extra briefje mee naar huis zodat u weet wanneer ze gaan
zwemmen.
- Reserve-ondergoed is voor sommige kleuters soms noodzakelijk. Bezorg reservekledij van de
school zo snel mogelijk terug aan de kleuterleid(st)ers.
- De kleuters trekken bij voorkeur kleding aan die makkelijk door henzelf kan worden open- en
dichtgemaakt.
- Gelieve de kledij en al het gerief van uw kind te merken met de naam.
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Kleding en speelgoed
Properheid en zindelijkheid zijn essentieel.
Toch kan het gebeuren dat één of andere ziekte plots opduikt of dat de alom bekende beestjes
(luizen) op bezoek komen.
In deze gevallen verwittigen de ouders best onmiddellijk de leerkracht of directie.
Zij zullen voorkomen dat een hele klas besmet wordt en in geval van voortwoekering zullen zij
contact opnemen met het medisch centrum.
Adres: Medisch schoolcentrum
Mariëndaalstraat 35
3290 Diest
Tel.: 013/31 27 29
Piercing in het aangezicht is als sieraad volledig uitgesloten in onze school.
De kinderen dragen kleding die aangepast is aan het schoolse leven (bv. geen strandkleding).
Een GSM wordt afgezet tijdens de schooluren en in bewaring gegeven bij de leerkracht. De school
kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij diefstal.
Een Game-Boy en andere elektronische apparaten zijn verboden. Spelkaarten e.d. die aanleiding
geven tot financiële handelspraktijken zijn niet toegelaten.

Verloren voorwerpen
Ieder jaar gaat een aantal kledingstukken, brooddozen en andere voorwerpen verloren omdat ze
niet gemerkt zijn. Wil daarom steeds duidelijk de naam van uw kind aanbrengen in kledij en
op alle persoonlijke voorwerpen.
Regelmatig worden alle verloren voorwerpen gedurende een ganse dag op de speelplaats
“tentoongesteld”. Wat niet wordt afgehaald wordt geschonken aan een liefdadig doel.

Milieu op school / gezondheidsbeleid
Steeds meer heeft ook de school-leef-gemeenschap te kampen met het afvalprobleem.
Ouders kunnen hier zeker in meehelpen o.a. door kinderen te leren om afval te sorteren,…
Drank
Wij raden aan om ‘gezonde’ dranken mee te geven.
Omwille van het milieu vragen wij om de drank in drinkbussen mee te geven. .
Blikjes zijn verboden.
Onze fruitdag
Tutti Frutti is het Vlaamse project rond schoolfruit. Het principe is eenvoudig: de
kleuterschoolschool kiest een vaste dag in de week waarop alle leerlingen samen
een lekker stuk fruit of groente eten als tussendoortje.
Onze school koos voor woensdag als fruitdag.
Alle kinderen eten dan fruit op school. Je kan hiervoor een fruitabonnement nemen (enkel kleuters)
of fruit meegeven.
Natuurlijk promoten wij ook om op andere dagen fruit te eten!

Eetpauze en middagpauze
Leerlingen kunnen hun eigen broodlunch meebrengen en gebruiken daarvoor een brooddoos! (met
naam en klas er op).
We vermijden folio te gebruiken.
Een stukje geschild fruit, een boterham of een koekje is als tussendoortje een gezonde aanrader.
Geef uw kind mee wat het zeker lust. Chips, snoep en kauwgom zijn niet toegelaten.
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Kinderen hebben de speeltijd nodig om te bewegen. Alleen in uitzonderlijke gevallen en met een
melding aan de leerkracht vanwege de ouders gestaafd met een doktersattest, mag een kind binnen
blijven tijdens de speeltijd en/of middagpauze.

Verjaardagen
De verjaardag van uw kleuter wordt de dag zelf beperkt gevierd. Gelieve
geen geschenkjes of snoep mee te geven. Cake of wafels (GEEN taart!) om
uit te delen in de klas mag, maar hoeft niet, want op het einde van de maand
vieren wij alle jarigen van de voorbije maand.
Er wordt dan door de kleuters zelf iets klaargemaakt om te eten en de school
zorgt voor een klein geschenkje voor de jarigen.
De verjaardagsfeestjes thuis worden door de ouders georganiseerd en
gebeuren volkomen buiten de inmenging van de school.
?

Afspraken omtrent communicatie met ouders en kleuterjuf
De kleuters hebben een heen- en weermapje waarin de juf allerhande brieven en berichtjes kan
meegeven. Maak er een goede gewoonte van elke dag de etui van je kind te controleren

Leerlingenevaluatie
Onze leerlingen worden een heel jaar door geëvalueerd aangaande hun leervorderingen en
persoonlijke ontwikkeling. Observatie is een belangrijke bron van informatie bij het bepalen van de
volgende doelen. De leerwinst die een leerling maakt krijgt zo een centrale rol.

Afspraken rond pesten
Pesten wordt op onze school niet getolereerd. Wanneer pestgedrag wordt vastgesteld werkt de
school in overleg met de verschillende partners (ouder, leerling, leerkracht) een stappenplan uit om
het vastgestelde probleem te verhelpen.
Binnen een afgesproken termijn wordt de situatie geëvalueerd en desnoods bijgestuurd.
Onze school werkt met het KiVa antipestprogramma dat de stad Diest aanbiedt.
Via KiVa werken we aan preventie; het is immers onze bedoeling om pestproblemen
te voorkomen.
KiVa stimuleert kinderen tot het ontwikkelen van een gevoelenstaal, het weerstaan
aan groepsdruk en het opkomen voor zichzelf en anderen
Leerkrachten worden op termijn getraind in het opvangen, bespreken en opvolgen
van incidenten. KiVa trekt hierbij de kaart van een oplossingsgerichte aanpak: de veiligheid van
slachtoffers moet immers zo snel mogelijk worden hersteld.
Ouders worden door de school gezien als opvoedingspartners en zijn uiteraard betrokken partij bij
de schoolaanpak.

Bewegingsopvoeding en afspraken i.v.m. zwemmen
Bewegen is belangrijk voor ieder kind. Wij geven uw kind dan ook alle kansen om te sporten. Alle
kinderen krijgen twee uur per week bewegingsopvoeding.
Praktische afspraken
Bewegingslessen
Kleuterschool
Er is geen speciale turnkledij vereist in de kleuterschool.
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Zwemmen
Ouders worden steeds vooraf verwittigd over een activiteit.
Onze oudste kleuters krijgen maandelijks de kans om te zwemmen o.l.v. de leerkracht
bewegingsopvoeding en de titularissen.
Om het omkleden van de kinderen te vergemakkelijken is het wenselijk op de zwemdag sportieve
kledij te dragen.
De kleuters krijgen op het laatste een ‘watergewenningsbrevet’.
De kleuters van de 3de kleuterklas gaan gratis zwemmen.

Zieke kinderen
Zieke kinderen melden zich op het secretariaat of bij de directeur. De ouders of
familieleden worden telefonisch verwittigd en kunnen de zieke komen afhalen.
Bij een ongeval worden de ouders of bij afwezigheid een familielid steeds
verwittigd. Bij dringende situaties wordt het ziekenhuis gecontacteerd en
eventueel wordt het kind naar de dienst spoedgevallen gebracht. Bij minder
dringende gevallen die toch een medisch nazicht vereisen, wacht men tot de ouder of het familielid
het kind komt afhalen. Er wordt dan steeds een ongevallenformulier meegegeven.
Alleen in uitzonderlijke gevallen (bv. been in het gips.) en met een melding aan de leerkracht
vanwege de ouders gestaafd met een doktersattest, mag een kind binnen blijven tijdens de speeltijd
en/of middagpauze.
In alle andere gevallen - zoals bij verkoudheden en soortgelijke aandoeningen - mogen de kinderen
niet binnenblijven, zelfs al hebben ze een schriftelijke toelating vanwege de ouders.
Kinderen die te ziek zijn om naar school te komen, horen thuis te blijven. Zo kunnen ze geen andere
kinderen ziek maken of zelf zieker worden. Kinderen met koorts naar school sturen is niet toegelaten.

De activiteitenkalender en de website
Elke maand krijgt uw kind een activiteitenkalender mee in de boekentas of via mail.
U vindt er een overzicht van alle activiteiten met aanduiding van de klas, het tijdstip en de plaats van
het gebeuren.
Onze website www.ksdsintjan.be wordt regelmatig aangepast met de meest recente info (tekst,
foto’s, …).
Foto’s genomen tijdens schoolactiviteiten kunnen gepubliceerd worden op de facebookpagina/groep
of op de website van de school.

Revalidatie / Logopedie
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)
• behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose (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 als behandeling van een stoornis die is
vastgelegd in een officiële diagnose (bv. dyslexie of dyscalculie) 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 advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders, dat motiveert
waarom de revalidatie tijdens de lestijden vereist is.
• Een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de manier
waarop de revalidatie het onderwijs voor de leerling in kwestie zal aanvullen en de manier waarop
de informatie-uitwisseling zal verlopen.
• Een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet worden.
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.

Privacy – AVG of GDPR
De reglementaire basis voor de passage uit het schoolreglement is de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 (ook wel de General Data Protection Regulation
(GDPR) genoemd).
Het toegangsrecht van ouders doet echter geen afbreuk aan het feit dat een minderjarige leerling
over voldoende onderscheidingsvermogen kan beschikken om zelfstandig zijn privacy rechten uit
te oefenen. Voor een leerling met voldoende onderscheidingsvermogen oefenen de ouders (of de
personen die in rechte of in feite toezicht uitoefenen op de leerling) in principe niet de privacy
rechten van de leerling uit zonder diens toestemming. Dat betekent dat de school in bepaalde
situaties een afweging zal moeten maken in het belang van de leerling. In elk geval zal ze
privacygevoelige informatie enkel aan de ouders doorgeven met medeweten van de leerling.

Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering
In geval van schoolverandering worden tussen de betrokken scholen leerlingengegevens
overgedragen onder de volgende voorwaarden:
•

de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan;

•

de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan
betrekking heeft;

•

tenzij de regelgeving de overdracht verplicht stelt, gebeurt de overdracht niet indien de ouders
er zich expliciet tegen verzetten, na, op hun verzoek, de gegevens te hebben ingezien.

Een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs of een gemotiveerd verslag dient
verplicht te worden overgedragen door de oude school aan de nieuwe school.
Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door de leerling zijn nooit tussen
scholen overdraagbaar.

Publicatie van beeld- of geluidsopnames (foto’s, filmpjes …)
Scholen maken en publiceren beeld-of geluidsopnames van situaties die deel uitmaken van het
gewone schoolse leven steeds op een respectvolle manier. Hiervoor moeten ze wel ook steeds de
uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen vragen. Deze toestemming is altijd intrekbaar. Dit
betekent dat er vanaf dan geen beeld-of geluidsopnames van die leerling mogen worden verwerkt.
Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben
gekregen, bv. de schoolfotograaf, beeld-of geluidsopnames maken. Door deze bepaling mogen
leerlingen dus zelf geen beeld-of geluidsopnames maken met bv. hun gsm’s. Dergelijke bepaling in
het schoolreglement over de regelgeving kan een ontradend effect hebben en op die manier deel
uitmaken van de preventiestrategie van de school.
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Recht op inzage, toelichting en kopie
Ouders hebben recht op inzage in en recht op toelichting bij de gegevens die op de leerling
betrekking hebben, waaronder de evaluatiegegevens, die worden verzameld door de school.
Ouders kunnen een kopie vragen van de leerlingengegevens. De school mag geen retributiekost
vragen voor de eerste kopie van een document. Voor bijkomende kopieën van dat document mag
wel een redelijke vergoeding op basis van de administratieve kosten worden aangerekend.
Iedere kopie dient persoonlijk en vertrouwelijk behandeld te worden, mag niet verspreid worden
noch publiek worden gemaakt en mag enkel gebruikt worden in functie van de onderwijsloopbaan
van de leerling.
Als bepaalde gegevens ook een derde betreffen en volledige inzage in de gegevens door ouders
afbreuk zou doen aan het recht van de derde op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer,
wordt de toegang tot deze gegevens verstrekt via een gesprek, gedeeltelijke inzage of rapportage.

Bewakingscamera’s
Aangezien een school als een publiek toegankelijke, gesloten ruimte geldt, is er volgens de zgn.
camerawet in principe geen verbod voor scholen om van camera’s gebruik te maken. Ze moet
vooraf echter heel duidelijk omschrijven wat het doel is en waarvoor de gegevensverwerking dient.
De beslissing om camera’s op te hangen moet in elk geval aan de Privacycommissie meegedeeld
worden. Heimelijk gebruik is verboden. Bovendien mogen beelden die geen bijdrage leveren voor
het bewijzen van misdrijven of schade of tot het identificeren van een dader, ordeverstoorder,
slachtoffer of getuige niet langer dan één maand bewaard worden.
De beslissing van het schoolbestuur hierover moet in het schoolreglement staan. Ouders en
leerlingen geven bij het ondertekenen van het schoolreglement dan formeel toestemming tot het
maken van beelden en het verwerken van de persoonsgegevens.

Participatie
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.
Zetelen in deze raad:
Voor KSD kleuterschool Sint-Jan:
• Als voorzitter:
N. Brockmans
• Als leden personeel:
N. Brockmans
• Als ouders (Diest):
T. Reynders
• Als ouders (Deurne):
?
• Als lokale gemeenschap: K. Broos
Voor KSD Lagere school Sint-Jan
• Als leden personeel:
E. Meeus
• Als ouders (Diest):
T. Reynders
• Als lokale gemeenschap: G. Saliën

Oudercomité
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. De nieuwe leden worden later
meegedeeld.
Ouders die in de oudercomité wensen te zetelen, zijn steeds welkom op één van de vergaderingen
die aangekondigd worden via de maandkalender.
De oudercomité is bereikbaar via kls.cteam@dujen.be

Klachtenregeling
Wanneer ouders ontevreden zijn met beslissingen, handelingen of gedragingen van ons
schoolbestuur of zijn personeelsleden, of net het ontbreken van bepaalde beslissingen of
handelingen, dan kunnen zij contact opnemen met Els Claes, algemeen directeur.
Samen met de ouders zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, kunnen
we in onderling overleg een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om via
bemiddeling tot een oplossing te komen.
Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor de ouders volstaat, dan kunnen
zij hun klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Deze commissie is door
Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangesteld om klachten van leerlingen en ouders over gedragingen
en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van/door
hun schoolbestuur, formeel te behandelen. Voor het indienen van een klacht moet je een brief sturen
naar het secretariaat van de Klachtencommissie. Het correspondentieadres is:
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 klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen of
via het daartoe voorziene contactformulier op de website van de Klachtencommissie
http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen
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Bijlage 1: bijdrageregeling
1. Zwemlessen: (kostprijs is voor de school)
De kleuters van de 3de kleuterklas gaan gratis zwemmen.
2. Schooluitstappen en extra-muros: ééndaags of deel van de dag, culturele activiteit,
voorstelling, uitstap, schoolreis, sportdagen, jeugdauteur ……
Voor activiteiten of verplichte materialen die niet noodzakelijk zijn voor de eindtermen en
ontwikkelingsdoelen en waarvan de ouders het te besteden bedrag niet zelf kunnen dient de school
een scherpe maximumfactuur te respecteren.
Voor het schooljaar 2020-2021 bedraagt het geïndexeerd plafond:
- Voor het kleuteronderwijs: € 45 per jaar.
U ontvangt driemaal per jaar een factuur.
3. Meerdaagse uitstappen:
Voor deze categorie dient de school voor het schooljaar 2020-2021 een maximumfactuur van
€ 445 per kind voor de volledige loopbaan lager onderwijs te respecteren. Voor het kleuteronderwijs
mag geen bijdrage gevraagd worden.
Bosklassen: € 220
Zeeklassen: € 225
4. U kunt vrij intekenen op het volgende:
Tijdschriften
Fruit op school (1x per week, maximum 10 euro)
Schoolfotograaf
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