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WELKOM
Beste ouders,
We zijn blij dat u uw kinderen aan onze school toevertrouwt voor hun opvoeding en onderwijs.
Onze school is een katholieke school. Dit betekent dat we vanuit christelijk geïnspireerde
waarden opvoeden en onderwijzen. Samen met u willen we een school zijn met gedeelde
verantwoordelijkheid, een creatieve school met oog en oor voor de eigenheid van elk kind. We
willen elkaar waarderen en steeds nieuwe kansen geven.
Opvoeden is vooral een taak van het gezin. Daarom rekenen we op een goede samenwerking.
Bij vragen of problemen zijn we er om samen naar een oplossing te zoeken.
In deze brochure willen we u informatie geven die belangrijk is; bewaar ze zorgvuldig.
Wanneer nodig, zal ze aangevuld worden.
We hopen op uw medewerking om de gemaakte afspraken op te volgen en zo de kinderen te
laten groeien in sociale vaardigheden.

Beste jongen, meisje, lieve kleuter,
We heten je van harte welkom op school. Was jij ook zo goed gezind vanmorgen, goed uitgerust
na de lange vakantie en klaar voor een nieuwe start?
Ben je ingeschreven in de kleuterklas dan kom je in een boeiende wereld terecht. Kom je naar
het eerste leerjaar dan gaat een nieuwe wereld voor je open. Ben je nieuw op onze school dan
zal de aanpassing een beetje tijd vragen maar de leerkrachten en de nieuwe vrienden zullen je
helpen.
Ik ben er zeker van dat we er allemaal samen een heel fijn schooljaar zullen van maken.

De Directeur
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ONDERWIJS

regelgeving
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Definities
Schoolstructuur
School
Basisschool
Vestigingsplaats

Pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd
wordt onder leiding van één directeur.
Omvat een kleuterniveau
en een niveau lager onderwijs.
Gebouw of gebouwencomplex waarin een school of een
gedeelte van de school gehuisvest is.

Schoolstructuur
Schooljaar
Schoolbestuur
Scholengemeenschap

De periode van 1 september tot en met 31 augustus.
De rechtspersoon of de natuurlijke persoon die
verantwoordelijk is voor één of meer scholen.
Samenwerkingsverband tussen meerdere scholen.

Klassenraad

Team van personeelsleden dat onder leiding van de
directeur of zijn afgevaardigde samen de
verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding van en
het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of
individuele leerling.

Schoolraad

Orgaan met advies- en overlegbevoegdheid
samengesteld uit vertegenwoordigers van ouders,
personeel en lokale gemeenschap. De schoolraad heeft
rechten en plichten inzake informatie en
communicatie.

Leerlingenraad

Orgaan met adviesbevoegdheden samengesteld uit
vertegenwoordigers van de leerlingen. De
leerlingenraad heeft rechten en plichten inzake
informatie en communicatie. De wijze waarop de
leerlingenraad wordt samengesteld wordt bepaald in
het schoolreglement.

Extra-muros
activiteiten

Activiteiten die plaats vinden buiten de schoolmuren
en georganiseerd worden voor één of meer
leerlingengroepen.
Activiteiten die volledig buiten de schooluren
georganiseerd worden, vallen hier niet onder.
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Informatie
Contact met de school
We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vind je onze contactgegevens.
Aarzel niet om ons te contacteren.

Hoofdschool

Gesubsidieerde Vrije Basisschool
Sint Martinus
Steenweg 41 – 9890 Gavere (Asper)
℡ 09 384 40 28
E-mail : vbs.asper@belgacom.net
Website : www.vbsasper.be

Wijkafdelingen
’t Klein Schoolke
Stationsstraat 69
9890 Gavere (Asper)
℡ 09 384 49 28
E-mail: vbsasper@hotmail.com

De Kleutergaard
Gentweg 8
9890 Gavere (Vurste)
℡ 09 384 49 26
E-mail: vbsvurste@hotmail.com

Directeur

Dhr. Jan Goethals
0495/79 23 38
E-mail: vbs.asper@belgacom.net
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Schoolbestuur
Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke voor het hele schoolgebeuren.
“Katholieke Scholen, Land van Gavere v.z.w.”
Baaigemstraat 84
9890 Gavere
Raad van Beheer :
Voorzitter :

Dhr. Frank Pauwels, Scheldestraat 12, 9890 Gavere, Tel.: 09/384 44 32

Secretaris :

Dhr. Antoine Eeckhout, Baaigemstraat 84, 9890 Gavere, Tel.: 09/351 58 83

Leden :

Bernaert Katrien, Klikhoutestraat 35, 9890 Dikkelvenne, Tel: 0485/40 22 90
Brossé Christ, Lindeboomstraat 7, 9890 Vurste, Tel: 09/384 95 84
Beelen Wim, Warande 46 – 9890 Gavere, Tel.: 09/384 96 65
Verheyden Bernard, Broeckstraat 42 – 9890 Gavere, Tel.: 09/384 99 49
De Waele Katty, Bossemstraat 17 – 9890 Gavere, Tel.: 09/384 80 38
Verholen Liesbeth – Evenakkerstraat 6 – 9890 Vurste, Tel.:09/384 00 19

Scholengemeenschap
Vanaf 1 september 2003 is de scholengemeenschap Kruizinga opgericht waartoe onze school is
toegetreden.
De opgerichte scholengemeenschap heeft als doel het onderwijs te coördineren en te begeleiden,
overeenkomstig de van kracht zijnde wettelijke en reglementaire bepalingen van het decreet
basisonderwijs van 1997.
De overeenkomst werd afgesloten tussen de hierna vermelde schoolbesturen :
1. V.Z.W. Katholieke Scholen, Regio Berg en Dal
2. V.Z.W. Katholieke Scholen, Regio Kruishoutem
3. V.Z.W. Katholieke Scholen, Regio Land van Gavere
4. V.Z.W. Katholieke Scholen Huise-Lozer-Ouwegem
Respectievelijk vertegenwoordigd door
1. Dhr. Dirk De Haese
2. Mevr. Caroline Santens
3. Dhr. Frank Pauwels
4. Dhr. Frank Pauwels
De hiernavermelde scholen maken deel uit van de scholengemeenschap :
1. Gesubsidieerde Vrije Basisschool, Kwaadstraat 20, 9750 Zingem
2. Gesubsidieerde Vrije Basisschool, Brugstraat 29, 9770 Kruishoutem
Vrije kleuterschool, Nokerepontweg 5, 9772 Wannegem-Lede
3. Gesubsidieerde Vrije Basisschool, Steenweg 41, 9890 Asper
Gesubsidieerde Vrije Basisschool, Bosschemstraat 2, 9890 Dikkelvenne
Gesubsidieerde Vrije Basisschool, Opperweg 8, 9890 Semmerzake
4. Gesubsidieerde Vrije Basisschool, Kloosterstraat 18A, 9750 Huise
Gesubsidieerde Vrije Basisschool, Molendamstraat 8A, 9750 Ouwegem
Vrije kleuterschool, Lozerstraat 26, 9770 Lozer

Vrije Basisschool Asper – Vurste
Een School in Beweging

September 2016

Organisatie van de school
Hier vind je praktische informatie over onze school.

Schooluren

De school is open van 7.00 ’s morgens tot 18 uur ’s avonds.

Klasuren
Steenweg:

van 08.45 tot 11.55 uur (11.30 uur op de woensdag)
van 13.00 tot 15.45 uur (15 uur op vrijdag)

’t Klein Schoolke:

van 08.45 tot 11.55 uur (11.30 op woensdag)
van 13.00 tot 15.45 uur (15 uur op vrijdag)

Kleutergaard:

van 08.45 tot 11.55 uur (11.30 uur op woensdag)
van 13.00 tot 15.45 uur (15 uur op vrijdag)

Speeltijden
Steenweg :

van 10.25 tot 10.40 uur
van 14.15 tot 14.30 uur

’t Klein Schoolke : van 10.25 tot 10.40 uur
van 14.15 tot 14.30 uur
Kleutergaard:

van 10.30 tot 10.45 uur
van 14.15 tot 14.30 uur

De ochtend- en avondopvang
De ochtend- en avondopvang wordt verzorgd door:
Steenweg:

Mevr. Verbruggen Vanessa ℡ 09 384 40 28
van 07.00 tot 08.00 uur.
en van 16.00 tot 18.00 uur, op vrijdag van 15.00 tot 18.00 uur.

’t Klein Schoolke:

Dhr. Dominique Van Welden
℡ 09 384 49 28
van 07.00 tot 08.00 uur en van 16 tot 18 uur
op vrijdag van 15.00 tot 18.00 uur

De Kleutergaard:

Mevr. Van Lierde Lisette ℡ 09 384 49 26
van 07.00 tot 08.00 uur en van 16 tot 18 uur
op vrijdag van 15.00 tot 18.00 uur

Op alle vestigingen in Asper en Vurste wordt er gerekend per begonnen half uur (€0,50),
op woensdag vanaf 12 uur (€1,00) per begonnen uur.
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Middagpauze
Steenweg :

van 11.55 tot 13.00 uur.

’t Klein Schoolke : van 11.55 tot 13.00 uur
De Kleutergaard :

van 11.55 tot 13.00 uur

Tijdens de middagpauze wordt er remgeld gevraagd van € 0,25 per dag
(1ste kind), € 0,15 per dag (2de kind) en 3de kind gratis.
De schoolpoort gaat open 15 minuten voor het belsignaal. Wie voor deze tijd
op school aankomt, moet remgeld betalen.

Vakanties

KERSTVAKANTIE

Vrije dagen

maandag 31 oktober t.e.m. zondag 6 november 2016

HERFSTVAKANTIE

maandag 26 december 2016 t.e.m. zondag 8 januari 2017

KROKUSVAKANTIE

maandag 27 februari t.e.m. zondag 5 maart 2017

PAASVAKANTIE

maandag 3 april t.e.m. maandag 17 april 2017

ZOMERVAKATNIE

zaterdag 1 juli t.e.m. donderdag 31 augustus 2017

PEDAGOGISCHE
STUDIEDAGEN

woensdag 26 oktober 2016
woensdag 18 januari 2017
woensdag 24 mei 2017

FACULTATIEVE
VERLOFDAGEN

maandag 3 oktober 2016
maandag 6 februari 2017

Het leerlingenvervoer
Kinderen die bij een onthaalouder in Groot Gavere opgevangen worden, kunnen gebruik maken
van het gemeentelijk busvervoer.
De praktische informatie zal via de onthaalouder doorgegeven worden.
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Samenwerking
Met de ouders

Jullie zijn onze partners in de opvoeding van je kind. Een goede
samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij ons terecht met je
vragen of voor een gesprek. Je kan een afspraak maken met de directeur of
met de klasleerkracht.

Contact

Dhr. Goethals Jan

09/384 40 28
0495/79 23 38

U kan ook per mail contact opnemen met de school:
vbs.asper@belgacom.net
Voor de klastitularis zie lijst in bijlage.

Schoolraad
In dit overlegorgaan krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale
gemeenschap inspraak in het dagelijkse onderwijsgebeuren van de school,
waarvoor het schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid draagt. Elk met
hun eigen inbreng komen zij samen op voor een degelijke vorming van onze
jongeren.
De schoolraad wordt verkozen voor vier jaar en vergadert tenminste drie
keer per jaar.
Voorzitter :

Mevr. Juanita Delva

Ondervoorzitter :

Mevr. Isabelle Van Houtte

Secretaris :

Mevr. Kelly Vandecautere

Leden schoolbestuur :

Dhr. Frank Pauwels
Dhr. Chris Brossé

Leden onderwijspersoneel :

Mevr. Isabelle Van Houtte
Mevr. Juanita Delva
Mevr. Mieke De Paepe

Leden oudercomité :

Mevr. Marina De Ketelaere
Mevr. Kelly Vandecautere
Dhr. Valentijn Van Parys

Leden lokale gemeenschap:

Dhr. Joris Van Meirhaeghe
Dhr. Pieter De Paepe
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Met de leerlingen
Leerkrachten

Mevr. Speybroeck Vanessa

Leerlingen

Uit elke klas van het lager worden jaarlijks
2 klasvertegenwoordigers gekozen.
De maandelijkse vergaderingen zullen steeds plaats
vinden op dinsdag van 12.30 tot 13.00 uur.
De namen van de klasvertegenwoordigers zullen
worden medegedeeld in de Nieuwtjes en op de website.
Van iedere vergadering zal u het verslag kunnen
inkijken in de Nieuwtjes en op de schoolwebsite.

Met de externen

Centrum LeerlingBegeleiding (CLB)
Onze samenwerking met
het CLB

De school is aangesloten bij het
Vrije Centrum voor Leerlingenbegeleiding
Zuid-Oost-Vlaanderen
Burgschelde 7
9700 Oudenaarde
Tel.: 055 31 38 62
Website: www.vclbzov.be

Openingsuren

Sluitingsperiode

van maandag tot donderdag
van 08.30 uur tot 12.00 uur
en van 13.00 uur tot 16.30 uur
vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur

wettelijke en decretale feestdagen
van 15 juli tot en met 15 augustus
kerstvakantie (min 2 dagen)
en paasvakantie

Het CLB is er voor de leerlingen, hun ouders en de school GRATIS.
Er wordt samengewerkt op verschillende vlakken met de school. Het
CLB maakt echter geen deel uit van de school.
Ouders en kinderen kunnen gerust los van de school bij
het CLB terecht.
Voor elke school is er een CLB-team.
Dit bestaat uit een maatschappelijke werker, een psychopedagoog,
een arts en een verpleegkundige.
De namen van de teamleden staan in deze brochure en op de sticker
in de schoolagenda van uw kind.
U kan dit ook zien op de website van het CLB: www.vclbzov.be
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Waarvoor kan u bij het CLB terecht?
Een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht bij te dragen tot het
welbevinden van leerlingen. Deze begeleiding van leerlingen situeert zich op 4 domeinen:
het leren en studeren, de onderwijsloopbaan, de preventieve gezondheidszorg en het psychisch
en sociaal functioneren.
Je KAN naar het CLB...
• als je ergens mee zit of je niet goed in
je vel voelt
• als je moeite hebt met leren
• voor studie- en beroepskeuzehulp
• als je vragen hebt over je gezondheid,
je lichaam...
• met vragen over seks, vriendschap
en verliefdheid
• voor inentingen.

Je MOET naar het CLB...
• op medisch onderzoek
• als je te vaak afwezig bent op school
(leerplicht)
• voor een overstap naar het
buitengewoon onderwijs
• om vroeger of net later aan de lagere
school te beginnen
• bij een niet zo voor de hand liggende
instap in het eerste leerjaar A of B
van het secundair onderwijs.

Het medisch onderzoek
Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-artsen en
verpleegkundigen. Die onderzoeken zijn verplicht.
Tijdens het onderzoek mag men aan de verpleegkundige en de dokter altijd vragen
stellen of men kan dat ook op een later tijdstip doen.
Overzicht medische
consulten
1e kleuterklas
2e kleuterklas
1e lagere school
3e lagere school
5e lagere school
Men kan de onderzoeken door een andere arts laten uitvoeren maar daar zijn enkele
voorwaarden aan verbonden. Die vraag je best aan de directeur van je CLB.

Inentingen
Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgt het CLB het ‘vaccinatieprogramma’
dat door de overheid is aanbevolen. Om de inentingen te krijgen moeten de ouders
toestemming geven. Je wordt tijdig op de hoogte gebracht van de inentingen (welk
spuitje je wanneer krijgt).

CLB-dossier
Kom je bij het CLB voor begeleiding, dan wordt een dossier opgemaakt:
•

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

•

de gegevens worden met de nodige discretie en zorgvuldigheid behandeld.

•

Het CLB houdt zich aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie
minderjarigen’.
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Het dossier inkijken?


Vanaf 12 jaar mag het kind dat zelf. Je ouders of voogd mogen het dossier
enkel inkijken met de toestemming van het kind.



Ben je jonger dan 12 jaar, dan mogen de ouders of voogd het dossier
inkijken zonder toestemming van het kind.



Het inzagerecht geldt niet altijd, er zijn uitzonderingen. En het geldt ook
niet voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld
beslist de arts.

Je kan een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Daarbij krijg je mondeling uitleg.
De kopie is vertrouwelijk en mag enkel dienen voor jeugdhulp.
Je kan vragen om sommige gegevens niet in je dossier op te nemen. Daarvoor moet u wel een
ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die verplicht zijn, zoals de
resultaten van de medische onderzoeken.

Naar een andere school?
Er bestaat maar één CLB-dossier en dit dossier is in principe een ondeelbaar
geheel. Daarom wordt het bij schoolveranderen in één zending overgemaakt. Elk
CLB is eraan gehouden de ouders of de leerling te informeren over het doorgeven
van het dossier. Er wordt een wachttijd van 10 dagen gerespecteerd na het
informeren van de ouders of de leerling. De ouders of de leerling kunnen afzien
van die wachttijd. Er kan binnen die 10 dagen verzet aangetekend worden tegen
het overmaken van de niet-verplichte gegevens uit het dossier.
Er kan GEEN verzet aangetekend worden tegen de overdracht van volgende
gegevens:
identificatiegegevens, vaccinatie-gegevens, gegevens in het kader van de
verplichte CLB-opdrachten, bijzondere consulten en de medische
onderzoeken uitgevoerd als vorm van nazorg na een algemeen, een gericht
of een bijzonder consult.
Indien er verzet wordt aangetekend, verzendt het CLB enkel de verplicht over te
dragen gegevens samen met een kopie van het verzet. Het bewaart de gegevens
waartegen verzet werd aangetekend tot 10 jaar na het laatste contact.

En later?
Jouw persoonlijk dossier wordt minstens 10 jaar bijgehouden, te tellen vanaf het
laatste medisch onderzoek. Dit gebeurt onder het beheer van de directeur.

Hoe kan je het clb bereiken ?
Je kan een afspraak maken met de medewerkers op school of op het centrum.
Die afspraak kan, indien nodig, ook doorgaan buiten de openingsuren.
VERDER… bij vragen, twijfels, klachten kun je steeds contact opnemen met
de teamleden en indien nodig met de directeur. Bij elke individuele
begeleiding krijg je hierover mondelinge toelichting. Heel wat bijkomende
informatie vind je ook op de website: www.vclbzov.be.
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Relaties tussen CLB en school
De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de
aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. Dit beleidscontract is
met de ouders besproken in de schoolraad.
Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een
begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders
van het kind hiermee instemmen. Vanaf de leeftijd van 12 jaar vermoedt de
regelgever dat uw kind voldoende competent is om zelfstandig te beslissen of
hij/zij wil instemmen met het voorgestelde begeleidingsplan.
Het centrum heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de
school aanwezig is en de school heeft recht op de relevante informatie over de
leerlingen in begeleiding. Ze houden allebei bij het doorgeven en het gebruik van
deze informatie rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de
deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Relaties tussen CLB, de leerlingen en de ouders
Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en de ouders kunnen het CLB om
hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. Het centrum, de school en de
ouders dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan:
-

De begeleiding van leerlingen die spijbelen. Als de betrokken ouders
niet ingaan op de initiatieven van het centrum, meldt het centrum dit
aan de door de Vlaamse regering aangeduide instantie

-

Collectieve medische onderzoeken en/of preventieve
gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten. De ouders of de
leerling vanaf 12 jaar kunnen zich verzetten tegen het uitvoeren van
het algemeen of gericht consult door een bepaalde arts van het CLB.
Binnen een termijn van negentig dagen dient de persoon die verzet
aantekent, het verplicht consult te laten uitvoeren door een andere arts
van hetzelfde CLB, een arts van een ander CLB of een andere arts
buiten het CLB die beschikt over de nodige bekwaamheidsbewijs. In
dat laatste geval zijn de kosten ten laste van de ouders.

Het centrum maakt zijn werking bekend aan de ouders. Dat gebeurt minstens op
het ogenblik dat de leerling voor de eerste keer wordt ingeschreven in de school.
Ouders krijgen informatie over de rechten en plichten van ouders, leerlingen, de
school en het centrum.
De regering kan het centrum verplichten vormen van begeleiding voor
deelgroepen van leerlingen, ouders en scholen voor te stellen. Het staat deze
leerlingen, ouders en scholen vrij om al dan niet op dit verzekerd aanbod in te
gaan.
Als een leerling van school verandert, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en
verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven
in een school die door een ander centrum wordt bediend.
Als een leerling voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in de school,
behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van
die leerling tot het einde van de periode van niet-inschrijving.
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Relaties tussen CLB, de leerlingen en de ouders
Het centrum legt voor elke leerling voor wie een begeleiding wordt gestart, één
multidisciplinair dossier aan. Het multidisciplinair dossier van de leerling bevat
alle voorhanden zijnde gegevens die over de leerling op het centrum aanwezig
zijn. Als een leerling van school verandert en onder toezicht van een ander CLB
komt te staan, is het CLB dat de vorige school begeleidt, ervoor verantwoordelijk
dat het CLB-dossier de leerling volgt. Er is geen toestemming van de ouders of de
leerling vereist om een multidisciplinair dossier over te dragen.
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Inschrijven van leerlingen
Toelatingsvoorwaarden
Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het
pedagogisch project van de school. Het schoolreglement wordt schriftelijk of via
elektronische drager aangeboden en de ouders moeten er zich schriftelijk akkoord mee
verklaren. Het schoolbestuur vraagt of de ouders een papieren versie van het
schoolreglement wensen te ontvangen.
Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van
het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (de ISI+-kaart, 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.
Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving opgenomen in het
inschrijvingsregister. Zij worden slechts éénmaal ingeschreven volgens chronologie.
Wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn) wordt de kleuter
opgenomen in het stamboekregister. Vanaf de volgende instapdatum wordt de kleuter
toegelaten in de school en wordt hij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas.
Kleuters zijn niet leerplichtig.
Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn op de
volgende instapdagen:
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

De
De
De
De
De
De
De

eerste
eerste
eerste
eerste
eerste
eerste
eerste

schooldag
schooldag
schooldag
schooldag
schooldag
schooldag
schooldag

na de zomervakantie;
na de herfstvakantie;
na de kerstvakantie;
van februari;
na de krokusvakantie;
na de paasvakantie;
na de Hemelvaartdag.

Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, wordt volgens de
inschrijvingsprocedure ingeschreven en in de school toegelaten zonder rekening te
houden met de instapdagen.
Om toegelaten de worden in het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn voor 1 januari
van het lopende schooljaar. Een leerling die 5 jaar wordt voor 1 januari van het lopende
schooljaar kan reeds in het lager onderwijs ingeschreven worden. Deze afwijking blijft
beperkt tot één jaar.
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 220 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,
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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 ingeschreven worden na advies van het CLB en na toelating door de
klassenraad.

Weigering / ontbinden van inschrijving
Ouders hebben het recht om hun kind in te schrijven in de school van hun keuze.
Toch kan de school een leerling weigeren onder bepaalde omstandigheden.
1. Het schoolbestuur weigert de inschrijving van de betrokken leerling die het vorige of
het daaraan voorafgaande schooljaar door een tuchtmaatregel definitief werd
uitgesloten in de school.
2. Een kind dat beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon
onderwijs, wordt ingeschreven onder ontbindende voorwaarde. Vervolgens
organiseert de school overleg met de ouders, de klassenraad en het CLB, over de
aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk
curriculum of om de leerling studievoortgang te laten maken op basis van een
individueel aangepast curriculum.
Indien na het overleg de school de disproportionaliteit van de aanpassingen
bevestigt, wordt de inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in een
andere school is ingeschreven en uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet
inbegrepen, na de kennisgeving van de bevestiging van de disproportionaliteit.
Wanneer de leerling niet beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het
buitengewoon onderwijs, maar tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen
voor hem/haar wijzigt en de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat
voormeld verslag nodig is, organiseert de school een overleg met de klassenraad, de
ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd,
beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten
maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van
de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.
Een klachtenprocedure bij de Commissie inzake Leerlingenrechten is mogelijk.
3. Elk schoolbestuur moet per school, vestigingsplaats, niveau lager en kleuter een
capaciteit invoeren. Wanneer deze capaciteit overschreden wordt, moet de school de
leerling weigeren.
De beslissing tot weigering wordt binnen vier kalenderdagen (eventueel na onderzoek
van de draagkracht van de school) bij aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs aan
de ouders van de leerling bezorgd. Ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het
schoolbestuur.
Bij een weigering op draagkracht in een niet-LOP gebied duidt de Vlaamse regering per
provincie, een LOP-deskundige en een onderwijsinspecteur aan die de taken van het
LOP opnemen. Na de bemiddeling door het Lokaal Overleg Platform kunnen ouders
alsnog een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten.
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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 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.

Leerplicht

In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig
en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog
in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind
onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek. Voor
leerplichtige leerlingen in het basisonderwijs is de leerplicht voltijds.
Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen en een achtste jaar in de
lagere school verblijven, kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij
het advies van de klassenraad en van het CLB-centrum. De ouders nemen
de uiteindelijke beslissing.
In het gewoon onderwijs kan een leerling minimum 4 jaar en maximum 8
jaar in het lager onderwijs doorbrengen, met dien verstande dat een leerling
die 15 jaar wordt vóór 1 januari geen lager onderwijs meer kan volgen.
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.
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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.
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. Kinderen die activiteiten missen,
lopen meer risico om te mislukken en raken minder goed geïntegreerd in de klasgroep. We
verwachten dat de ouders ook de afwezigheden van hun kleuter onmiddellijk melden omwille
van veiligheidsoverwegingen.

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 een bezoek aan de tandarts), moeten
zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.
Wanneer een kind een chronische ziekte heeft die leidt tot verschillende
afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is
(bijv. astma, migraine, …) is het goed contact op te nemen met de school
en het CLB. Het CLB kan dan een medisch attest opmaken dat de ziekte
bevestigt. Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief
voordoet, voltstaat een attest van de ouders.
Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig in volgende gevallen:
-

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.

De school zal het CLB contacteren telkens ze twijfels heeft over een
medisch attest.
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Van rechtswege
gewettigde
afwezigheden

In volgende situaties kan een kind gewettigd afwezig zijn. De ouders
moeten een document met een officieel karakter (1-5) of een
verklaring (6) 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.
1) Het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van
iemand die onder hetzelfde dak woont als uw kind, of van een
bloed- of aanverwant van uw kind;
2) Het bijwonen van een familieraad;
3) De oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld
wanneer uw kind gehoord wordt in het kader van een
echtscheiding of moet verschijnen voor de jeugdrechtbank);
4) Het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de
bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming (bijvoorbeeld
opname in een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum);
5) Onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door
overmacht (staking van het openbaar vervoer, overstroming,..)
6) Feestdagen verbonden aan de levensbeschouwing van uw kind.
Enkel de door de grondwet erkende godsdiensten komen hiervoor
in aanmerking (de anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke,
orthodoxe en protestants-evangelische godsdienst).
De
anglicaanse,
katholieke en
protestants-evangelische
feestdagen vallen in de vakantieperiodes.
Voor de islam gaat het om: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest
(1 dag);
Voor de joodse godsdienst om 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) en het
Wekenfeest (2 dagen);
Voor de orthodoxe godsdienst: Kerstfeest (2 dagen), voor de jaren
waarin het orthodox Kerstfeest niet samenvalt met het katholiek
Kerstfeest, Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de
Jaren waarin het orthodox Paasfeest niet samenvalt met het
Katholieke Paasfeest.
De katholieke feestdagen zijn reeds vervat in de wettelijk vastgelegde
vakanties. De protestants-evangelische en de anglicaanse godsdienst
hebben geen feestdagen die hiervan afwijken.
7) Het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of
lidmaatschap van een vereniging als topsportbelofte aan sportieve
manifestaties. Het gaat over het kunnen deelnemen aan
wedstrijden/tornooien of stages. De unisportfederaties dient een
document af te leveren. Dit document is geldig voor één schooljaar
en dient elk schooljaar vernieuwd te worden.
De afwezigheid kan maximaal 5 al dan niet gespreide halve
schooldagen per schooljaar bedragen.
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Afwezigheden waarvoor
de toestemming van de
directeur nodig is

Deze categorie afwezigheden verleent de school autonomie
om in te spelen op specifieke situaties die niet altijd door de
regelgeving op te vangen zijn. Indien de directeur akkoord is
en mits voorlegging van, naargelang het geval, een officieel
document of een verklaring van de ouders, kan de leerling
gewettigd afwezig zijn om één van de onderstaande redenen:

1) Voor het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als
uw kind of van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad van
uw kind. Het betreft hier niet de dag van de begrafenis. Het gaat hier
over een periode die het kind eventueel nodig heeft om een emotioneel
evenwicht terugvinden (een rouwperiode) of om uw kind toe te laten een
begrafenis in het buitenland bij te wonen;
2) Actieve deelname aan culturele of sportieve manifestaties, indien uw
kind hiervoor als individu of als lid van een club geselecteerd is. Het
bijwonen van trainingen komt niet in aanmerking, wel bijv. de deelname
aan een kampioenschap/competitie.
3) De deelname aan time-out-projecten. Deze afwezigheden komen in het
basisonderwijs zelden voor, maar in die situaties waarin voor een leerling
een time-outproject aangewezen is, is het in het belang van de leerling
aangewezen om dit als een gewettigde afwezigheid te beschouwen. Voor
sommige leerlingen is er geen andere oplossing dan hen tijdelijk te laten
begeleiden door een externe gespecialieerde instantie;
4) In echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke
redenen. Voor deze afwezigheden moet de directeur op voorhand zijn
akkoord verleend hebben. Het kan gaan om maximaal 4 halve
schooldagen per schooljaar (al dan niet gespreid).
5) Afwezigheden wegens topsport voor de sporten tennis, zwemmen en
gymnastiek (sporttrainingen). Dit kan slechts toegestaan worden voor
maximaal 6 lestijden per week, mits vooraf indienen van een dossier met
de volgende elementen:
- Een gemotiveerde aanvraag van de ouders.
- Een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten
sportfederatie.
- Een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend
keuringscentrum van de Vlaamse Gemeenschap.
- Een akkoord van de directie.
Opgelet:
Deze 5 categorieën van afwezigheden mits toestemming van de directeur zijn geen
automatisme, geen recht dat u kan opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen
om deze afwezigheid toe te staan.
Onder geen enkel beding kan toestemming verleend worden om buiten de
schoolvakanties op verlof te gaan (vroeger vertrek of latere terugkeer).
De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni.
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Afwezigheden van
kinderen van
trekkende bevolking,
in zeer uitzonderlijke
omstandigheden

De volgende regels zijn van toepassing op de kinderen van
binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en -artiesten
en woonwagenbewoners. Ze zijn niet van toepassing op
kinderen die behoren tot de trekkende bevolking maar die ter
plaatse verblijven (bijv. in een woonwagenpark). Die kinderen
moeten elke dag op school aanwezig zijn.

Ouders behorend tot de categorie trekkende bevolking die hun kind
inschrijven in een school, moeten er – net als alle andere ouders –
op toezien dat hun kind elke dag op school aanwezig is. In
uitzonderlijke omstandigheden kunnen zich situaties voordoen
waarbij het onvermijdelijk is dat het kind tijdelijk met de ouders
meereist. Deze situaties moeten op voorhand goed met de school
besproken worden. De ouders maken samen met de school
duidelijke afspraken over hoe het kind in die periode met behulp
van de school verder de onderwijstaken zal vervullen (de school
zorgt voor een vorm van onderwijs op afstand) en over hoe de
ouders met de school in contact zullen blijven.
Deze afspraken moeten in een overeenkomst tussen de ouders en de
school neergeschreven worden. Enkel als de ouders hun
engagementen naleven is het kind gewettigd afwezig.

Afwezigheden
omwille van
revalidatie tijdens
de lestijden

De directeur kan de afwezigheid van een leerling toestaan voor
voor revalidatie tijdens de schooluren voor specifieke situaties
en dit gedurende 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen.
Na ziekte of ongeval
De school heeft een dossier met daarin:
Een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de
lessen moet plaatsvinden.
Een medisch attest met de frequentie en de duur van de
revalidatie.
Een advies van het CLB, na overleg met de klassenraad en de
ouders
De toestemming van de directeur.
Deze 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 adbies moet motiveren waarom de
behandeling tijdens de lestijden noodzakelijk blijft en moet aantonen
dat door die afwezigheid het leerproces van de leerling niet ernstig
werd benadeeld.
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Een stoornis die vastgelegd is in een officiële diagnose
De school heeft een (revalidatie)dossier met daarin:
o

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

o

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

o

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. Onder schoolgebonden
aanbod wordt verstaan: het reguliere pedagogisch-dictatische
aanbod
voor
alle
leerlingen,
de
aanvullende
zorgmaatregelenop
niveau
van
de
school
of
scholengemeenschap, en de schoolexterne dienstverlening
door personeel of diensten, gefinancierd of gesubsidieerd door
het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming.

o

Een samenwerkingovereenkomst 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 evalutatieverslag aan de directie van de
school en het CLB.

o

De toestemming van de directeur. Deze toestemming moet
jaarlijks gemotiveerd worden, rekening houdend met het
evaluatieverslag.

Deze 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.
Voor leerlingen die vallen onder de toepassing van het Besluit van de Vlaamse Regering van 12
december 2003 betreffende de integratie van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke
handicap in het gewoon lager onderwijs kan de afwezigheid maximaal 250 minuten per week
bedragen, verplaatsing inbegrepen.
De verzekering van de leerlingen die tijdens de lestijden revalidatie krijgen, valt tijdens de
periode van de therapie en de verplaatsing niet ten laste van de schoolverzekering. De
begeleiding van de leerling tijdens de verplaatsingen vallen niet ten laste van de school.

Afwezigheden
Het algemeen principe is dat de school bij preventieve schorsing
Ingevolge
en tijdelijke of definitieve uitsluiting in opvang voorziet. Enkel als
preventieve schorsing de school aan de ouders schriftelijk motiveert waarom dit niet
en tijdelijk en
haalbaar is, moet de school niet voor opvang zorgen.
definitieve uitsluiting Een afwezigheid ingevolge een preventieve schorsing, een tijdelijke
of een definitieve uitsluiting en waarbij de school gemotiveerd heeft
niet haalbaar is, is een gewettigde afwezigheid.
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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. Van zodra het kind meer dan 5
halve schooldagen problematisch afwezig is, stelt de school samen
met het CLB een begeleidingsdossier op dat ter inzage is voor de
verificateur. School en CLB zullen in communicatie met de
betrokken ouders een begeleidingsplan opstellen voor de betrokken
ouders en hun kinderen.

Onderwijs aan huis
Leerlingen vanaf 5 jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar voor wie het door
ziekte of ongeval tijdelijk onmogelijk is om onderwijs aan school te volgen in hun school,
hebben, onder voorwaarden, recht op 4 lestijden 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 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 word.
 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.
 De ouders hebben een schriftelijke aanvraag ingediend 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 halve dagen afwezigheid dienen de ouders
een aanvraag voor TOAH in.
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 De medische vaststelling van de chronische ziekte geldt echter 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.

Orde- en tuchtmaatregelen
In uitzonderlijke gevallen kan een school een leerplichtige leerling in het lager onderwijs
als preventief schorsen 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.
Deze 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 de school en de 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 Centrum voor Leerlingenbegeleiding beslissen welke maatregelen
aangewezen zijn.

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
uitsluiting

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 de 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,
vakantieperiode 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
uitsluiting
van een
leerling

Tijdelijke en definitieve uitsluitingen kunnen alleen uitgevoerd worden na
een procedure die de volgende rechten van verdediging waarborgt en
waarin de volgende principes gerespecteerd worden:
1) Het voorafgaandelijk 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;
2) De intentie tot een tuchtmaatregel wordt aan de ouders schriftelijk
ter kennis gebracht;
3) 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;
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4) De tuchtstraf moet in overeenstemming zijn met de ernst van de feiten;
5) 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
en neemt de bepalingen uit het schoolreglement die hier betrekking op
hebben, op in die kennisgeving.

Beroepsprocedure
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:
1) Hetzij de gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van
onontvankelijkheid als:
a) De in het schoolreglement opgenomen termijn voor
indiening van het beroep is overschreden;
b) Het beroep niet voldoet aan de vormvereisten opgenomen
in het schoolreglement;
2) Hetzij de bevestiging van de definitieve uitsluiting
3) 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.
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Getuigschrift basisonderwijs
Het schoolbestuur kan, op voordracht en na beslissing van de klassenraad, een getuigschrift
basisonderwijs 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.
Het getuischrift basisonderwijs 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.
Iedere leerling die bij het voltooien van het lager onderwijs geen getuigschrift basisonderwijs
krijgt, heeft recht op een schriftelijke motivering met inbegrip van bijzondere aandachtspunten
voor de verdere schoolloopbaan, en een verklaring met de vermelding vanhet aantal en de
soort van gevolgde leerjaren lager onderwijs, afgeleverd door de directie.
De beslissing omtrent het toekennen van het getuigschrift basisonderwijs 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
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 toegang tot een beroepsprocedure. De beroepsprocedure is vastgegelegd 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 beroep met beschrijving van de feiten
en motivering van de ingeroepen bezwaren. Bij deze beschrijving kunnen overtuigingsstukken
worden toegevoegd.
Het beroep tegen het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs dat behandeld wordt
door de beroepscommissie leidt tot:
1° Hetzij de gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid als;
a) De termijn voor indiening van het beroep, opgenomen in het schoolreglement,
is overschreden;
b) Het beroep niet voldoet aan de vormvereisten opgenomen in het
schoolreglement;
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2° Hetzij de bevestiging van het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs,
3° 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.

Financiële bijdrage
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. De overheid
bepaalt de lijst met materialen die kosteloos ter beschikking moeten worden gesteld om de
eindtermen te realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven.
Volgende materialen worden vermeld in
de ontwikkelingsdoelen en eindtermen
voor het gewoon onderwijs. Deze
materialen zijn verplicht aanwezig op
school.
De school stelt de materialen in voldoende
mate ter beschikking. Dit betekent niet
dat dit materiaal voor elke individuele
leerling aanwezig moet zijn.

Materialen uit de volgende categorieën
worden verondersteld in voldoende mate
aanwezig te zijn en staan in functie van
het nastreven van de ontwikkelingsdoelen of het bereiken van de eindtermen
voor gewoon en buitengewoon onderwijs.
Een school beslist op basis van haar
pedagogisch project welke materialen zij
wenst te gebruiken.
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Spelmateriaal
Bewegingsmateriaal
Toestellen
Klimtoestellen
Rollend en/of glijdend materiaal
Boeken
Kinderliteratuur
Kinderromans
Zakrekenmachine
Passer
Globe
Atlas
Kompas
Kaarten
Informatiebronnen
Infobronnen
Tweetalige alfabetische woordenlijst
Muziekinstrumenten
Schrijfgerief
Tekengerief
Knutselmateriaal
Constructiemateriaal
Planningsmateriaal
Leer- en ontwikkelingsmaterialen
Handboeken, schriften, werkboeken
en –blaadjes, fotokopieën, software,..
Informatie- en communicatietechnologisch (ICT) materiaal
Multimediamateriaal
Meetmateriaal
Andere
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Het schoolbestuur kan wel een bijdrage vragen voor:
֠ activiteiten of verplichte materialen die niet noodzakelijk zijn voor de
eindtermen en ontwikkelingsoelen 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 2016-2017 bedraagt het geïndexeerd plafond:
Voor de kleuters: € 45,00
Voor het lager:
€ 85,00
֠ Meerdaagse uitstappen. Voor deze categorie dient de school voor het schooljaar
2016-2017 een maximumfactuur van € 420 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
maximumfactuur 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.
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Geldelijke en niet-geldelijke
ondersteuning die niet afkomstig is
van de Vlaamse Gemeenschap en de
rechtspersonen die daarvan afhangen
(reclame- en sponsorbeleid)
In het decreet Basisonderwijs zijn een aantal beginselen vastgelegd waaraan scholen, die
reclame en sponsoring door derden toelaten, zich sinds 1 september 2001 zich 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 die
volgende principes in acht nemen:
-

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

-

Facultatieve activiteiten (vb. schoolreis, zeeklassen, …) 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 presentatie om niet of verricht werd onder de reële prijs door een bij
name genoemde natuurlijke persoon, rechtspersoon of feitelijke vereniging.

-

Reclame en sponsoring mogen niet kennelijk onverenigbaar zijn met de
pedagogische en onderwijskundige taken 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 goed smaak en fatsoen.

-

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 gepleegd wordt in de schoolraad.
Via het schoolreglement worde de ouders geïnformeerd over de afspraken die er m.b.t.
sponsoring en reclame gemaakt werden.
Als het ouders niet eens zijn met beslissingen van de school over sponsoring, kunnen zij
daarover een klacht indienen bij de
Commissie Zorgvuldig Bestuur
Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming
AGODI
t.a.v. Marleen Broucke
Adviseur
Kamer 1C24
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02/553 65 56
Email: zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be
Vrije Basisschool Asper – Vurste
Een School in Beweging

September 2016

Privacy
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.
Indien na de toelichting blijkt dat de ouders een kopie willen van de leerlingengegevens,
hebben ze kopierecht. De bijdrage voor deze kopies staan vermeld in de bijdrageregeling van
het schoolreglement.
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.
In geval van schoolverandering worden tussen de betrokken scholen leerlingengegevens
overgedragen onder volgende voorwaarden:
1° de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan;
2° de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de
onderwijsloopbaan betrekking heeft;
3° 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 ouder school aan de nieuwe school.
Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door de leerling zijn echter nooit
tussen scholen overdraagbaar.
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Andere
Opvang

De richtlijnen van de toezichters worden steeds gevolgd. Zij kunnen, indien
nodig, ook straffen opleggen.
Het speelgoed mag worden gebruikt volgens de voorschriften van de toezichters.
Opzettelijke schade dient te worden vergoed.
Tijdens de morgen- en avondopvang worden de richtlijnen van de opvangmoeders
of opvangvader gevolgd.

Niveau
lezen

Van het tweede tot het vierde leerjaar worden de leerlingen 1 maal per week
opgesplitst in kleine groepen om luidop te lezen. Zij worden per niveau (flinke
lezers, goede lezers, minder vlotte lezers, trage lezers, kinderen met
leesproblemen) opgesplitst. Na de paasvakantie wordt het eerste leerjaar ook
ingeschakeld. Elke groep staat onder leiding van een leesmoeder, -vader of
leerkracht.

Eerste
Communie

De Eerst Communie heeft plaats op 1 mei in onze parochiekerk.
De volledige voorbereiding ervan gebeurt tijdens de klasuren.
Na de eucharistieviering worden alle ouders, samen met het gezin en peter,
meter en/of grootouders uitgenodigd op een receptie in de polyvalente zaal
van onze school. De receptie wordt aangeboden door het oudercomité.
De namen van de kinderen kunnen worden vermeld in de nieuwtjes en
parochieblad. Ouders die dit niet willen, kunnen dit schriftelijk melden
aan de school.

Externe
begeleiding

Kinderen met specifieke spraak-, taal-, lees- en schrijfproblemen kunnen
vrij terecht bij een logopedist(e) naar keuze.
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•

Kleuters kunnen begeleid worden op school tijdens de klasuren.

•

Lagere schoolkinderen worden ofwel thuis ofwel bij de logopedist
behandeld. Om optimaal overleg te verzekeren tussen externe
begeleiders en school worden zij tweemaal per jaar of bij noodzaak
uitgenodigd op het MDO (overleg tussen leerkracht, directie, CLB
en zorgcoördinator)
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Pedagogisch

project

Vrije Basisschool Asper – Vurste
Een School in Beweging

September 2016

Pedagogisch project
Onze school voor nu en later
Onze school is een gemeenschap van velen. Ieder is er op een verschillende manier bij betrokken,
maar steeds verantwoordelijk met al de anderen. Zo bouwen we aan een school als
gemeenschap.
Wij willen ons positief instellen als team, kinderen, ouders, schoolbestuur en externe begeleiders
om tot een goede samenwerking te komen.
De visie over ons opvoedingsproject willen we weergeven in enkele punten :

Vrije Basisschool Asper – Vurste
Een School in Beweging

September 2016

De schooleigen christelijke identiteit
We zijn een katholieke school. In onze (godsdienst)lessen voelen we ons uitgenodigd door het
woord en het levensvoorbeeld van Jezus. Via bijbelverhalen en onze persoonlijke houding willen
we vreugde en hoop opwekken bij de kinderen.
Daarnaast komt het katholiek karakter van onze school hoorbaar en zichtbaar tot uiting in onze
dagelijkse klaspraktijk.
⁄

We spreken niet alleen over God, we spreken Hem ook aan in persoonlijk gebed, klasgebed
of in een gebed met de hele school.
Momenten van stilte en persoonlijke bezinning kunnen verrijkend zijn. In elke klas maken
we werk van een sfeervol hoekje.
We nemen deel aan de eucharistie- en gebedsvieringen bijvoorbeeld bij de start van het
schooljaar, met Kerstmis, Lichtmis, Pasen en soms bij weekopeningen.

⁄

Als school werken we voor bepaalde vieringen nauw samen met de parochie. Kinderen doen
rijke ervaringen op als ze zien hoe hun opvoeders in de gemeenschap van medegelovigen
zijn opgenomen.

⁄

We willen een werk- en leefgemeenschap scheppen waar men dagelijks gezamenlijk de
christelijk geïnspireerde waarden beleeft.

⁄

Naast de christelijk geïnspireerde waarden duiken ook menselijke waarden op in momenten
van vreugde en verdriet, van solidariteit met de derde wereld, in de zorg voor de zwakken.

We bieden alleen rooms-katholieke godsdienst aan. Ook buiten de godsdienstlessen werken we
aan christelijke waardenopvoeding. Daarom proberen we de invloed van de media of toevallige
gebeurtenissen (actualiteit) en conflicten te relativeren en te benutten (duiden).
Een katholieke school staat niet buiten de samenleving waar ook andere godsdiensten en andere
culturen bestaan.
We aanvaarden ook leerlingen die niet katholiek zijn op voorwaarde dat zij en hun ouders het
katholieke karakter van de school eerbiedigen. Zij worden echter niet verplicht om actief deel te
nemen aan de gebedsmomenten of liturgie. In de godsdienstles ligt voor hen de nadruk op de
cognitieve doelstelling. Ze maken vrijblijvend kennis met het christelijk geloof en leven.
Van alle medewerkers wordt verwacht dat ze zich loyaal opstellen t.o.v. het opvoedingsproject.
De school houdt in de mate van het mogelijke contact met de parochie en de parochiepriester.

Een degelijk en samenhangend onderwijsaanbod
Wij willen elk kind zo veel mogelijk ontplooiingskansen geven op alle vlakken en dit door het
degelijk uitwerken van leer- en vormingsplannen van het katholiek basisonderwijs. We proberen
kinderen tot fundamenteel leren te brengen onder meer door nieuwe inzichten, vaardigheden en
houdingen te ontwikkelen om met zichzelf en de wereld te kunnen omgaan. Dit is zowel een
opdracht voor de kleuterschool als voor de lagere school.
Werken met projecten of thema’s biedt mogelijkheden om zelf-ontdekkend te leren. Zo zijn de
kinderen zeer actief bezig.
De leerstof, hoe belangrijk ook, is geen doel op zich maar een middel. We hebben veel aandacht
voor taalontwikkeling. We vragen de kinderen vaak om uit te leggen wat hen bezighoudt, wat ze
zien, horen, voelen, beleven, …
Communicatie vinden we heel belangrijk : niet alleen tussen kinderen, ook tussen kinderen en
leerkrachten, tussen kinderen en ouders en tussen leerkrachten en ouders. In gesprekken met
ouders praten we niet alleen over verwerking van leerstof maar ook leerlingengedrag, conflicten
en procesontwikkeling komen aan bod.
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Luisteren en spreken, lezen en schrijven, en rekenen zijn fundamentele vaardigheden. Het is
belangrijk voor later om de kinderen te leren leren. Dit kan door ervaringen op te doen en ze te
stimuleren zelf op ontdekking te gaan.
Het onderwijs moet dus zoveel mogelijk rekening houden met de werkelijkheid. Dit wil zeggen
vertrekken en aansluiten bij de belevings- en leefwereld van de kinderen. Regelmatig krijgen
kinderen de kans om creatief bezig te zijn met taal, beweging en allerlei materiaal.
We proberen de kinderen ook te brengen tot bewondering en verwondering over de schepping,
eigen creaties en wetenschap.
Kinderen hebben veel nood aan beweging. Het is dus belangrijk de lessen en activiteiten
bewegingsopvoeding goed te verzorgen.
Het is van essentieel belang om de inhoud van verschillende vakken en activiteiten af te
stemmen op de actualiteit.
Daarom proberen we in onze school kinderen in de klas ruimte te geven om initiatief te nemen
en verantwoordelijkheid te dragen. Ook leren we hen samenwerken door het organiseren van
groepswerk.
Kinderen verwerven inzicht in het functioneren van een groep en hoe zij zich in de groep kunnen
gedragen.

Een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende aanpak
In onze school geven we aan kinderen de vorming waar ze recht op hebben. We streven naar het
geluk van ieder kind. Daarom werken we in een sfeer van geborgenheid en vertrouwen. Ieder
kind krijgt een pluim als het iets goed doet. Zo proberen we bij ieder kind een positief zelfbeeld
te ontwikkelen. Dit veronderstelt een vlotte, open relatie tussen de leerkracht en het kind en
tussen kinderen onderling.
In het kringgesprek kunnen kinderen gedachten en ervaringen uitwisselen. Zo ontdekken
kinderen hun eigen mogelijkheden en beperktheden en leren ze hun plaats in de gemeenschap
kennen.
We leren ook buiten het klaslokaal. Daarom gaan we op stap naar de bakker, de schapen, een
opa in de buurt, … We bezoeken een film, museum en theater, en organiseren openluchtklassen
voor de kinderen van de 2de en 3de graad.
We gebruiken in de mate van het mogelijke eigentijdse leermiddelen, onder andere :
mediamateriaal, handboeken, bewegingsmateriaal, opvoedend spelmateriaal, …
De schoolinfrastructuur is wel degelijk vernieuwd om het voor iedereen zo aangenaam mogelijk
te maken.
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De ontplooiing van elk kind, met een brede zorg.
De school is een trefpunt voor velen, waar we zorgen voor een goed onthaal. We laten elk kind
voelen dat het erbij hoort, dat het welkom is. Daarom aanvaarden we alle kinderen zoals ze zijn
en willen we rekening houden met de belevingswereld, gevoelens, mogelijkheden en tempo van
elk kind.
Als leerkrachten willen we elk kind leren kennen door gerichte observatie om zo het niveau en
de behoeften van het kind te achterhalen. Daarbij aansluitend bieden we taken en activiteiten
aan op het niveau van het kind.
Door zorgbreed te werken vanuit de kleuterklas kunnen we grote problemen voorkomen.
We opteren voor nauwe samenwerking tussen de school en de andere begeleidende instanties.
We hebben meerdere keren per schooljaar overlegmomenten met de titularis, directie, het
centrum voor leerlingbegeleiding (vroeger PMS), en externe begeleiders.
In de kleuterschool wordt intens gewerkt aan de overgang naar het eerste leerjaar.
De leerlingen van het zesde leerjaar en hun ouders worden voorbereid op de overstap naar het
secundair onderwijs en begeleid in de richtingskeuze.
Praktische afspraken in verband met het schoolleven vindt u in het schoolreglement in de
infobrochure.
Ouders worden geïnformeerd over de manier van werken in de klas, over wat een kind op die
leeftijd kan en kent.
Elk kind kan zelfstandig een taak op zich nemen. Naast het individueel werk krijgt hun kind de
gelegenheid door groepswerk, sport en spel samen met anderen iets te realiseren.
Hierbij stimuleren we de kinderen om naar elkaar te luisteren en met elkaar te spreken, zich
afhankelijk weten van elkaar, een andere mening kunnen waarderen, er rekening mee houden,
een ondergeschikte rol aanvaarden.
Door een veelzijdige opvoeding, zowel verstandelijk als gevoelsmatig, ontdekken onze kinderen
diepmenselijke waarden. Ze beleven vreugde aan het creatief bezig zijn. Ze leren hun eigen
mogelijkheden en die van anderen kennen. Ze worden bevestigd en winnen aan zelfvertrouwen.
Door een aangepast pedagogisch handelen worden kansarme en leerbedreigde kinderen
gestimuleerd om te blijven groeien en ontwikkelen.

De school als gemeenschap en als organisatie
Onze school uitbouwen en verbeteren eist van ieder een onbaatzuchtige inzet. We staan open
voor vernieuwingen op pedagogisch-didactisch vlak en voeren ze door als ze verantwoord en in
overeenstemming zijn met ons opvoedingsproject.
Door uitwisseling van leerervaringen, begeleiding van interne en externe deskundigen, het
doornemen van vakliteratuur en het volgen van bijscholingen verruimen we onze
deskundigheid.
In onze school bouwen we ontwikkelings- en leerlijnen uit om efficiënt te werken.
We streven naar een participatief schoolbeheer met een doordacht schoolbeleid, een goede
administratie, uitbouw van professionele relaties tussen de leerkrachten en een open
informatiebeleid.
We bieden ouders de kans om actief deel te nemen aan het schoolgebeuren : zwemmoeders,
naaimoeders, vervoer bij uitstappen, helpende handen bij schoolfeesten.
Ouders kunnen aansluiten bij de oudervereniging.
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Schoolreglement
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 wederzijdse afspraken.
Zo weten we duidelijk wat we mogen verwachten. Deze afspraken gelden voor de hele periode
dat je kind bij ons is ingeschreven.

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

Aanwezig zijn op school en op tijd komen
Ouders worden verwittigd bij elke niet-gewettigde afwezigheid.
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. Meer hierover kan u
lezen in www.schooltoelagen.be
Te laat komen kan niet! De school begint om 8.30 uur en eindigt om 15.45 uur. Wij
verwachten dat je kind dagelijks en op tijd op school is. Kinderen die te laat toekomen melden
zich aan bij de directeur. Wij verwachten dat je vóór 9 uur verwittigt bij afwezigheid van uw
kind.
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.
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Individuele leerlingbegeleiding.
Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt ondermeer in dat we gericht de evolutie van uw kind
volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem. Sommige kinderen hebben op
bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben
constant nood aan individuele zorg.
Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kun je dit melden aa de directie. Specifieke
onderwijsbehoeften is een breed begrip. Het betekent dat je kind mee als gevolg van een fysieke,
verstandelijke of zintuiglijke beperking niet soemaar aan het gewone lesprogramma kan
deelnemen. De school kan ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in
de loop van het schooljaar. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je kind
nodig heeft en wat wij als school kunnen organiseren.
We zullen in overleg met u als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van uw kind zal
georganiseerd 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.

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

Zelf Nederlandse lessen te volgen
Je kind naschoolse extra Nederlandse lessen te laten volgen.
Te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van je kind bij het maken van
zijn huistaak, bij het leren van zijn lessen,
Bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen dat er
een tolk is.
Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging.
Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige sportclub.
Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige cultuurgroep.
Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige academie.
Je kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programma’s te laten kijken en er
samen met hem over te praten.
Je kind dagelijks naar Nederlandstalige radioprogramma’s te laten luisteren en
er samen met hem over te praten.
Je kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen.
Elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek.
Geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en er uit voor te
lezen of ze je kind zelf te laten lezen.
Binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met je
kind, met andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders.
Je kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige
vriendjes.
Je kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten.
Je kind in de schrijven voor Nederlandstalige taalkampen.
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Inschrijven van een leerling
Inschrijven
van leerlingen

Je kind is pas ingeschreven in onze school als de ouders
schriftelijk instemmen met het pedagogisch project en het
schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft het kind bij ons
ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders
beslissen om het kind van school te veranderen, zij niet akkoord
gaan met een nieuwe versie van het schoolreglement, bij een
definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel of wanneer
het kind een verslag ontvangt dat toegang geeft tot het
buitengewoon onderwijs.
Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug jullie
schriftelijk akkoord vragen. Indien jullie niet akkoord gaan met de
wijziging, dan wordt de inschrijving van jullie kind beëindigd op 31
augustus van het lopende schooljaar.
Bij de inschrijving van jullie kind, zullen we jullie bevragen over de
organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de
verblijfsregeling, ….
We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving.
Indien we op de hoogte zijn van niet-akkoord van één van beide
ouders, kunnen we het kind niet inschrijven. We kunnen jullie kind
pas inschrijven als beide ouders akkoord gaan.
Bij de inschrijving vragen we je naar allerlei informatie voor onze
administratieve schoolfiche van je kind.

Aanmelden
en
inschrijven

Elke school in Vlaanderen moet haar capaciteit bepalen tot op een
bepaald niveau. Zo is schoolbestuur VERPLICHT om de capaciteit te
bepalen op het niveau van de school, van de vestigingsplaats, van
het kleuteronderwijs en van het lager onderwijs. De overheid legt
geen klasgrootte op en gaat niet in op wat het vol zijn van een
school betekent. De school bepaalt dus autonoom haar maximale
capaciteit.
Voor onze school betekent dit:
•

•

Hoofdschool Steenweg 41 – 9890 Asper
Kleuteronderwijs: 60 leerlingen
Lager onderwijs: 175 leerlingen
Totaal 235 leerlingen

Vestigingplaats Klein Schoolke - Stationsstraat 69 – 9890 Asper
Kleuteronderwijs: 61 leerlingen
•

Vestigingsplaats Kleutergaard - Gentweg 8 – 9890 Vurste
Kleuteronderwijs: 52 leerlingen
•
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De berekening van deze maximumcapaciteit wordt gemotiveerd
vanuit een uniform rekenblad voor alle Vrije Gaverse Basisscholen
waarbij vooral rekening gehouden wordt met het dagelijkse comfort
van de leerlingen (een minimum van 1,5 – 2 m²
klasoppervlak/leerling).
Onze school heeft geen capaciteitsproblemen en kan zeker alle
kinderen inschrijven. Bij de inschrijving vragen we naar allerlei
informatie voor de administratieve schoolfiche. We gaan ervan uit
dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien we het nietakkoord van één van beide ouders vermoeden, kunnen we het kind
niet inschrijven. We kunnen het kind pas inschrijven als beide
ouders akkoord gaan.
Gezien er momenteel in geen enkele Gavere Basisschool een
capaciteitsprobleem is:
-

kunnen de inschrijvingen op 1 september (maandag 1 september 2015)
starten voor het daaropvolgende schooljaar (schooljaar 2016-2017)

-

is er géén voorrangsregeling voor bepaalde groepen (broers & zussen,
kinderen van personeel, …)

-

is er géén voorafgaandelijke meldingsplicht (soms oorzaak van kamperen
voor de schoolpoort)

Weigeren
Ontbinden
van de
inschrijving

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

Doorlopen van inschrijving
Als uw kind ingeschreven is onze kleuterschool dat hoeft u uw kind
niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar.

Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar
Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar als het aan de
wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet. (zie onderwijsregelgeving)

Screening niveau onderwijstaal
Onze school met voor elke leerling die voor het eerst in het lager
onderwijs instroomt met taalscreening uitvoeren. Indien onze school
op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een
taalproject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind.
Deze taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen
sowieso een aangepast taaltraject.

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 kind(eren). 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.
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Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders
Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school
met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en
de manier waarop beslissingen over het kind worden opgenomen.
1) Afspraken i.v.m. de agenda, brieven, …
Op vraag van de ouders worden de infobrieven in dubbel
doorgegeven of doorgestuurd (per mail of per post)
2) Afspraken i.v.m. het oudercontact:
Beide ouders kunnen gezamenlijk of apart naar het oudercontact
van hun kind komen.

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

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

-

Is je kind méér dan 3 opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is
medisch attest verplicht.

-

Is je kind minder dan 3 opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan
Is een briefje van de ouders voldoende. Zo’n briefje van de
ouders kan slechts 4 keer per schooljaar.

-

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

-

Consultaties (vb. bezoek tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten
de schooluren plaats vinden.

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk. En bezorgen het ziektebriefje aan de
klastitularis. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest.

Andere afwezigheden
Soms moet een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand
met de directie. Het betreft hier afwezigheid wegens:
-

Het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of
van een bloed- en aanverwant tot en met de tweede graad;

-

Het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of
lidmaatschap van een vereniging of culturele en/of sportieve
manifestaties;

-

De deelname aan time-out-projecten;

-

In echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor
persoonlijke redenen.

Opgelet:
Het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om vroeger op vakantie te
vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school
is van 1 september tot en met 30 juni.

Problematische afwezigheden
De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Dit heeft immers gevolgen voor het
verkrijgen en behouden van de schooltoelage. Alsook voor de toelating tot het eerste leerjaar.
( Zie engagementsverklaring en onderwijsregelgeving).
De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Na meer dan 10 halve
dagen problematische afwezigheden stelt de school samen met het CLB een
begeleidingsdossier op. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek.
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Onderwijs aan huis
Als je kind vijf jaar of ouder geworden is voor 1 januari van het lopende schooljaar en meer
dan 21 dagen ononderbroken afwezig is wegens ziekte of ongeval heeft onder bepaalde
voorwaarden recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een
combinatie van beiden.
Voor tijdelijk onderwijs aan huis moeten de ouders hiertoe een schriftelijk aanvraag indienen
bij de directeur en een medisch attest toevoegen waaruit blijkt dat het kind onmogelijk naar
school kan gaan, maar wel onderwijs kan krijgen. Bovendien moet het kind op 10 km of
minder van de school verblijven. De directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om 4
lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze
leerkracht om de lessen af te stemmen op de klas van het kind.
De school kan in overleg met de ouders ook contact opnemen met de vzw Bednet. Dit biedt de
mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen. De
school en de ouders maken concrete afspraken over opvolging en evaluatie.
Ook ouders van chronisch zieke kinderen kunnen dergelijke aanvraag indienen, maar voor
deze kinderen gelden er andere voorwaarden.
Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur.
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Een- of meerdaagse schooluitstappen
(extra-muros activiteiten)
Eéndaagse uitstappen
•

Doel

nastreven van de ontwikkelingsdoelen/bereiken van de eindtermen
voor het lager onderwijs.

•

Aanbod

sportactiviteiten, natuuractiviteiten, schoolreizen, theater- of filmbezoek,
educatieve leeruitstappen in de nabije leeromgeving, …

De ondertekening van dit schoolreglement geldt als 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 school aanwezig te zijn.

Meerdaagse uitstappen
•

Doel

activiteiten met een pedagogisch en sociale meerwaarde

•

Aanbod

5de en 6de leerjaren gaan om de twee jaar op bosklas
3de en 4de leerjaren gaan om de twee jaar op zeeklas
1ste en 2de leerjaren gaan om de twee jaar op cultuurklas

Bij een meerdaagse extra-muros-activiteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de
ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros-activiteiten.
Leerlingen die niet deelnemen aan extra-muros-activiteiten dienen op school aanwezig te zijn.
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Getuigschrift basisonderwijs
(zie onderwijsregelgeving)
De school stelt tegen 20 juni een lijst op van de leerlingen die op 30 juni het lager onderwijs
zullen voltooien. De klassenraad beslist welke leerlingen het getuigschrift behalen en welke
niet. Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan de regelmatige leerlingen die in
voldoende mate die doelen uit het leerplan die het bereiken van de eindtermen beogen, hebben
bereikt.
De leerlingen die geen getuigschrift behalen, krijgen een attest met de vermelding dat ze het
laatste jaar de lessen regelmatig hebben gevolgd. In dit attest geeft de klassenraad de
motivatie waarom geen getuigschrift wordt toegekend.

Procedure tot
het uitreiken
van het
getuigschrift

De school zal gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind
communiceren over zijn leervorderingen. Ouders kunnen inzage in
en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Indien na toelichting
blijkt dat de ouders een kopie wensen, dan kan dat. De kosten die
hiervoor gevraagde worden, zijn terug te vinden in de bijdrageregeling.
Of een leerling het getuigschrift krijgt, hangt af van de beslissing
van de klassenraad. De klassenraad gaat na of de leerplandoelen
die het bereiken van de eindtermen beogen voldoende in aantal en
beheersingsniveau zijn behaald om het vervolgonderwijs in de
A-stroom van het secundair onderwijs. Daarbij zal de groei die de
leerling doorheen de schoolloopbaan maakte, en de zelfbesturing die
hij toont, zeker een rol spelen.
Na 20 juni beslist de klassenraad op basis van onderstaande
criteria of uw kind al dan niet het getuigschrift basisonderwijs kan
krijgen. De beslissing wordt uiterlijk op 30 juni aan de ouders
meegedeeld. De ouders worden geacht de beslissing omtrent het
getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te
hebben genomen. Bij niet ontvangst, wordt het getuigschrift geacht
op 1 juli te zijn ontvangen.

De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag.

Beroepsprocedure

 De ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten,
vragen binnen drie dagen (dagen = zaterdag, zondag, wettelijke en
reglementaire feestdagen niet meegerekend) na ontvangst van de
beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift
basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur.
 Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de
zesde dag na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld.
Van dit overleg wordt een verslag gemaakt.
 Na het overleg beslist de directeur om de klassenraad al dan niet
opnieuw te laten samenkomen om het niet toekennen van het
getuigschrift basisonderwijs te bevestigen of te wijzigen.
 De directeur of de klassenraad brengen de ouders met een
aangetekende brief op de hoogte van de beslissing.
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 Binnen de drie dagen na ontvangst van de beslissing van
de directeur of van de klassenraad kunnen ouders via een
aangetekende brief beroep indienen bij de voorzitter van het
schoolbestuur:
vzw Katholieke basisschool, regio Land van Gaver
Dhr. Frank Pauwels
Voorzitter schoolbestuur
Baaigemstraat 84
9890 Gavere
Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
•

Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;

•

Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke
omschrijving en motivering waarom het niet uitreiken van het
getuigschrift basisonderwijs betwist wordt.

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.
Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een
beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, die het
beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het
schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om
een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal
onderzoeken.
De beroepscommissie zal steeds jou en je ouders uitnodigen voor een
gesprek. Jullie kunnen je daarbij laten bijstaan door een
vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de
leden van de beroepscommissie zijn.
De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.
De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel
het getuigschrift basisonderwijs toekennen ofwel het beroep
gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten.
Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september
via een aangetekende brief door de voorzitter van de
beroepscommissie aan de ouders ter kennis gebracht.
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Orde- en tuchtmaatregelen
(zie onderwijsregelgeving)
Elke klastitularis stelt samen met zijn leerlingen een gedragscode op.

Ordemaatregelen

Wanneer je kind de goede werking van de school hindert of het
lesverloop stoort, kan door elk personeelslid van de school een
ordemaatregel genomen worden.
Mogelijke maatregelen zijn:
-

Een verwittiging in de agenda;

-

Een strafwerk;

-

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

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk.
Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, wordt in overleg met ouders en CLB
bijkomende afspraken gemaakt. 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.

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn
-

Een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien
opeenvolgende schooldagen;

-

Een definitieve uitsluiting.

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

Vrije Basisschool Asper – Vurste
Een School in Beweging

September 2016

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

Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting
Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de
volgende procedure gevolgd:
1) De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een
tuchtdossier samen. In geval van een definitieve uitsluiting wordt de
klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van het CLB die een
adviserende stem heeft.
2) De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden per
aangetekende brief uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Een
personeelslid van de school of van het CLB kan bij een tuchtprocedure
niet optreden als een vertrouwenspersoon van jou en je ouders. Het
gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag na verzending van
de brief.
3) Intussen hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon inzage in het
tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad.
4) Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt
schriftelijk gemotiveerd en binnen een termijn van vijf dagen aangetekend
aan de ouders van de betrokken leerling bezorgd. De beslissing vermeldt
de beroepsmogelijkheden bij een definitieve uitsluiting.
Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te
schrijven, krijgt de definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één maand
(vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na de schriftelijke
kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is onze school niet
langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de
ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB
kan mee zoeken naar een oplossing.
Ten gevolge van een definitieve uitsluiting het huidige, het vorig of het daaraan
voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren
terug in te schrijven.
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Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve)
uitsluiting
Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de
tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school
aanwezig, maar neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep.
De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de
school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de
ouders.
In geval van een definitieve uitsluiting heeft de uitgesloten leerling één maand de
tijd om zich in een andere school in te schrijven. In afwachting van deze
inschrijving is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel
van de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de
opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt
schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.

Beroepsprocedure tegen een definitieve uitsluiting
Ouders kunnen tegen de beslissing tot defintieve uitsluiting beroep aantekenen. De
procedure gaat als volgt:
1. Binnen de vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting
kunnen ouders via een aangetekend schrijven beroep indienen bij de
voorzitter van het schoolbestuur.
Vzw Katholieke Scholen, regio Land van Gavere
Dhr. Frank Pauwels
Voorzitter schoolbestuur
Baaigemstraat 84
9890 Gavere
Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.
•

Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;

•

Het verzoekschrift bevat is voorwerp van beroep met feitelijke
omschrijving en motivering waarom de definitieve uitsluiting
betwist wordt.

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.
2. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een
beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep
behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur
verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke
commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.
3. De beroepscommissie zal steeds jou en je ouders uitnodigen voor een gesprek.
Jullie kunnen je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de
brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn.
Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het
beroep heeft ontvangen.
De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op.
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4. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.
De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel
vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van
de vormvereisten.
5. De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen
een termijn van vijf dagen met een aangetekende brief aan de ouders
meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen.
Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op.
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Bijdrageregeling (zie onderwijsregelgeving)
In bijlage 2 vind je een lijst met de schoolkosten. Op die lijst staan zowel verplichte als nietverplichte uitgaven.
Verplichte activiteiten zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken. Niet-verplichte
uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen: maken ouders er gebruik van,
dan moeten ze er wel voor betalen. In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen,
voor andere kosten enkel richtprijzen. Dit laatste betekent dat het bedrag dat je zal moeten
betalen in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer zijn, maar ook iets minder.
De bijdrageregeling (zie bijlage 2) werd besproken op de schoolraad.
We werken in onze kleuterschool met gemengde leeftijdsgroepen. De kinderen zullen, naar
gelang hun leeftijd, meer of minder betalen voor dezelfde activiteiten, ook al zitten ze in
dezelfde klas. Voor het berekenen van de leeftijd wordt gekeken naar de leeftijd die de kleuter
zal bereiken tijdens het jaar waarin het schooljaar aanvangt. De bedragen worden berekend op
basis van de werkelijke kostprijs.

Wijze van betaling
Ouders krijgen minstens 10 maal per schooljaar een rekening. We verwachten dat die
rekening op tijd en volledig wordt betaald. Dat betekent binnen de vijftien dagen na
verzending.
Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de
schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige
rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te
splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we
jullie beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven
beide ouders elke het volledig resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken zie ze met
elkaar gemaakt hebben.

Bij wie kan je terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden?
Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact
opnemen met de directeur. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een
aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van je vraag.
Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er
financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school
verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een
oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een
aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke
intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag.
-

Afwezigheden en afzeggingen: de gemaakte kosten kunnen worden
aangerekend.
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Geldelijke en niet-geldelijke
ondersteuning (zie onderwijsregelgeving)
Personen en bedrijven die de school sponsoren worden vermeld in de schoolkrant en tijdens
het jaarlijkse schoolfeest.

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 doe dit via onderstaande bepalingen.
Organisatie: De vzw Katholieke scholen regio Land van Gavere
Maatschappelijk doel: Onderwijs
De organisatie heeft een verzekeringscontract (met polisnummer 24000033) afgesloten tot
dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzonderling van de contractuele
aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger.
Het verzekeringscontract werd afgesloten bij het Inderdiocesaan Centrum en ligt ter inzage op
het schoolsecretariaat. Daarnaast heeft de school bij het Inderdiocesaan Centrum een
bijkomende verzekerning afgesloten tot dekking van de lichamelijke schade tijdens de
uitvoering van een vrijwilligersactiviteit of op weg van en naar de activiteit.
Voor de vrijwillige medewerking aan schoolactiviteiten wordt geen onkostenvergoeding
voorzien.
Voor vrijwilligers tijdens de opvang, middagtoezicht, herstellingswerken kan een
onkostenvergoeding betaald worden.
Een vrijwilliger gaat discreet om met geheimen die hem/haar zijn toevertrouwd.
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Welzijnsbeleid
Preventie
Verwachtingen
naar
de ouders

Gelieve wijzigingen van persoonlijke gegevens, medische gegevens,
gewijzigde gegevens van de huisdokter dadelijk door te geven, zodat de
school in geval van nood steeds iemand kan bereiken.
Blikjes en glazen flesjes met cola, limonades en kauwgom zijn niet
toegelaten op de school. Gelieve deze dan ook niet mee te geven aan uw
kind naar school. Suggesties voor een verjaardag: een stuk fruit, cake of
een droge koek. Nog beter is een boek voor de klasbibliotheek, of een spel
voor de klas. Sterk af te raden: snoep, speelgoed en chips.

Verwachtingen
naar
de kinderen

In het kader van veiligheid, treft de school maatregelen betreffende brandpreventie, brandbestrijding en evacuatie. Op onze school worden in de
loop van het 1ste trimester een aangekondigde brandevacuatie-oefening
gehouden. Wij verwachten van alle kinderen een actieve medewerking bij
deze oefeningen. Daarnaast worden kleuters, leerlingen, personeelsleden
en vrijwilligers regelmati gewezen op bestaande risico’s. De school doet
inspanningen om defecten en storingen te vermijden en op te sporen. Wie
echter toch problemen opmerkt, geeft die snel door aan de directie of de
preventieadviseur.
Kinderen die worden aangespoord tot veilige en gezonde handelswijzen:
hetzij geïntegreerd in de lessen, hetzij via specifieke projecten. Bijzondere
aandacht gaat daarbij naar de nieuwkomers.
Frisdranken en snoep zijn niet toegelaten op school. Een koek of een stuk
fruit zijn gezonde hongerstillers die meegebracht mogen worden.
Onze school wil ook actief kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen
die gericht zijn op de eigen gezondheid en die van anderen. Zij wil bewust
meehelpen jongeren te behoeden voor het gebruik van genotsmiddelen.
Daarom organiseert de school voor de kinderen van de 3de graad
tweejaarlijks het MEGAPROJECT (Mijn Eigen Goede Antwoord), in
samenwerking met PISAD. (Provinciaal intergemeentelijke
samenwerkingsverband aangaande drugspreventie en drugsbeleiding).
We verwahten een positieve attitude tijdens deze lessen van de kinderen.
Tijdens de leeruitstappen respecteren we steeds de wegcode.
In de bus zitten we neer en met rug tegen de zetelleuning.
We sluiten steeds de schoolpoort.
Bij uitstappen wordt het fluojasje aangetrokken
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Medicatie

Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen
initiatief medicatie toedienen. We zullen de ouders of een andere
opgegeven contactpersoon verwittigen. Er zal hen gevraagd worden uw
kind op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om
hulp verzoeken.
In uitzonderlijke gevallen kan de ouder schriftelijk aan de school vragen
om medicatie toe te dienen aan uw kind. Deze vraag moet bevestigd
worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en
toedieningswijze bevat.
Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere
dan via orale (via de mond) of percutane (via de huid) weg, via
oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet worden gesteld door
ongekwalificeerd schoolpersoneel.

Stappenplan
bij
ongeval
of ziekte

We proberen alle ongelukjes te voorkomen.
Toch zijn er af en toe kneuzingen die verzorging vragen.
Hiertoe beschikt de school over het nodige EHBO-materiaal.
Indien de tussenkomst van een geneesheer gewenst is, nemen we eerst
contact op met de ouders en daarna wordt steeds uw huisdokter gebeld.
Pas in geval hij onbereikbaar is, verwittigen wij een dichtst bijwonende en
bereikbare huisarts.
In zeer ernstige gevallen (zware breuk,…) wordt onmiddellijk een
ziekenwagen gevraagd en verwittigen wij ook dadelijk de ouders.
Alle kinderen zijn verzekerd voor ongevallen op school en op weg van huis
naar school en omgekeerd.
De schoolverzekering is een aanvullende verzekering. Ze betaalt de
medische kosten die niet door de mutualiteit worden terugbetaald.
De ouders betalen eerst de rekeningen en verrekenen die met de
mutualiteit.
Een ongeval dient onmiddellijk te worden gemeld aan de directie, die het
aangifteformulier zal opmaken.
De verzekering dekt de lichamelijke schade die een leerling overkomt
tijdens de schooluren, de activiteiten die de school organiseert
(schoolreizen, openluchtklas, …) en op de weg van en naar de school (van
het normale traject).
De verzekering dekt niet de schade aan brillen, de schade die een leerling
veroorzaakt aan andere leerlingen (vb. schade aan kledij, …) of aan derden
(krassen op een auto, …).
De accidentele schade aan brillen, gehoorapparaten en orthopedische
apparaten, tijdens het schoolleven, is gedekt voor zover zij gedragen
worden tijdens het ongeval. Op weg naar school zal de waarborg gelden
indien het breken gepaard gaat met samenhangende lichamelijke letsels.

Vrije Basisschool Asper – Vurste
Een School in Beweging

September 2016

Wat doet onze
school wanneer
een kind zich
bezeerd heeft?

1) Lichte kwetsuren (vb. schaafwonden)
Deze worden door de leerkrachten zelf verzorgd.
Er is een EHBO-voorziening voor de kleuterschool en voor de
lagere school.
Eventueel komt een dokter naar school om de eerste zorgen toe te
dienen ofwel wordt een dokter bezocht.
De ouders worden op de hoogte gebracht wanneer een dokter
geraadpleegd moet worden of als het kind afgehaald dient te
worden.
2) Zwaardere kwetsuren (vb. verstuikingen, breuken, ernstige
wonden, …)
Het kind wordt naar het ziekenhuis gebracht onder begeleiding van
directie en/of personeelslid, indien de ouders niet aanwezig zijn.
Dit zal gebeuren naar het ziekenhuis die de ouders hebben
aangeduid op het inlichtingenblad of na telefonisch contact met de
ouders. Bij ernstige ongevallen wordt uiteraard beroep gedaan op
een ziekenwagen.
3) In geval van twijfel wordt er steeds een dokter gevraagd of
bezocht
4) Verzorging
De school dient op eigen initiatief geen medicatie toe.
5) Procedure voor terugbetaling onkosten
-

De school vult een verklaring in.

-

U krijgt blad 2 en 3 mee naar huis + eventueel blad voor
tandarts.

-

De dokter of tandarts vult een verklaring in (blad 2) – de
tandarts vult ook het extra blad in en de ouders bezorgen dit aan
de school.

-

De ouders betalen de dokterskosten.

-

Achteraf (na genezing) gaat u als ouders met alle onkostennota’s
naar het ziekenfonds.

-

U laat blad 3 –uitgavenstaat- door het ziekenfonds invullen.

-

U bezorgt het blad 3 terug aan de school, samen met het
overzichtsbriefje van uw ziekenfonds (remgeld) en
apotheekkosten.
Controleer of op blad 3 uw rekeningnummer is ingevuld.

-

De school stuurt alles door naar de verzekering en normaal
krijgt u binnen de drie weken het verschuldigde bedrag terug.

ROKEN IS VERBODEN OP SCHOOL!!
In alle gesloten ruimten op school geldt er een algemeen rookverbod voor iedereen. In open
lucht geldt op de schoolterreinen een rookverbod tussen 6u30 ’s morgens en 18u30 ’s avonds.
Tijdens de extra-murosactiviteiten is het elke dag verboden te roken tussen 6u30 ’s morgens
en 18u30 ’s avonds. Als je kind het rookverbod overtreedt, kunnen we een sanctie opleggen
volgens het orde- en tuchtreglement.
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Leefregels
Gedragsregels
Wij willen dat het in onze school aangenaam vertoeven is voor groot en klein met respect en
begrip voor de anderen. Daarom vragen wij van onze leerlingen dat zij volgende punten zouden
naleven.
Stiptheid :
Ik ben op tijd op school en zorg dat ik al mijn gerei bij heb.
Ik maak steeds mijn huistaken en leer mijn lessen zoals in de agenda wordt gegeven.
Ik laat elke dag mijn agenda ondertekenen door mijn ouders.
Ik geef thuis onmiddellijk alle nota’s en brieven af.
Als ik niet naar de opvang ga, ben ik niet vóór 8 uur of 12.45 uur op de speelplaats.
Beleefdheid :
 Ik zeg goedemorgen aan de leerkrachten, directie en ander personen die op school
aanwezig zijn.
 Ik ben vriendelijk tegenover de kinderen op school.
 Ik maak geen ruzie en sluit niemand uit, ik pest niemand en lach niemand uit.
 Ik help waar ik kan.
 Ik vraag beleefd toelating voor…
 Ik laat oudere personen voorgaan.
 Ik verlaat nooit de klas, de speelplaats of de eetzaal zonder toelating.
Orde en netheid :

















Ik eet rustig en ik ben voornaam in de eetzaal.
Ik draag zorg voor mijn materiaal en voor dat van een ander.
Ik hang mijn kleren aan de kapstok en zet mijn boekentas op de afgesproken plaats.
Ik schrijf niet in boeken, op muren of op lessenaars.
Ik werk netjes en verzorgd in mijn schriften.
Ik neem plaats op de afgesproken plaats om naar de bus of naar huis te gaan.
Ik ben milieubewust en daarom houd ik de school net.
Ik werp alle afval in de daartoe bestemde vuilnisbakken.
Ik ben zuinig met het toiletpapier en laat het toilet netjes achter.
Ik doe de deur van de gang en de toiletten dicht.
Ik speel niet in de gang en de toiletten.
Ik draag zorg voor bloemen en planten in de klas of op de speelplaats als ik van dienst
ben.
Ik klim niet in de bomen, het hekken of de zitbank.
Ik klop geen bordenwissers tegen de muur uit.
Ik zorg ervoor dat mijn brooddoos genaamtekend is.
Ik steek met plezier een handje toe na het eten in de eetzaal.

Stilte :







Bij het eerste belsignaal kom ik in mijn rij staan.
Bij het tweede belsignaal ben ik stil, ook in de gangen.
Ik ga rustig naar mijn klas of naar …
Ik stoor de lessen niet door te babbelen.
Ik roep of schreeuw niet naar andere kinderen.
Ik ben rustig tijdens het middagmaal en hou mij aan de afspraken.
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Sport en spel :
 Ik speel op de speelplaats en niet in de gangen of toiletten.
 Ik breng geen spelmateriaal mee naar school tenzij de leerkracht of de directie dat
toelaat.
 Ik laat alle kinderen meespelen en ik ben eerlijk en sportief in het spel.
 Ik hou mij aan de afspraken rond het gebruik van ballen, glijbaan… Bij regenweer zijn
deze niet toegelaten.
 Ik blijf onder het afdak bij regenweer.

Rijen
De kleuters komen buiten bij het 1ste belteken en blijven onder het afdak wachten. De ouders
kunnen ze daar komen ophalen vanaf het 2de belteken.
Bij het 2de belteken worden de rangen voor voetgangers, fietsers en schoolbus gevormd op de
aangeduide plaats. Deze rangen worden begeleid tot aan de overkant van de Steenweg en tot
aan de overkant van de Hulstraat.
Ouders van lagere schoolkinderen dienen hun kinderen af te halen aan de poort. Als ouders
hun kinderen afhalen, vallen die onder hun verantwoordelijkheid zodra ze buiten de
schoolpoort komen.
De kinderen gaan langs de kortste of veiligste weg naar school en naar huis. Wijs hen ook op
gevaarlijke punten en goede oversteekplaatsen (zebrapaden).
Een goede verkeersgedrag wordt niet enkel bereikt door de lessen verkeersopvoeding. Wij
moeten onze kinderen het goede voorbeeld geven. Daarom vragen wij uw aandacht en volledige
medewerking voor volgende punten:
• Hou de schoolingang vrij
• Vertraag steeds nabij de schoolpoort
• Op de rijweg naar het schoolstraatje (vestiging Steenweg) is het verboden te
parkeren teneinde de schoolbus en de rangen veilige doorgang te verlenen.
• De ouders zorgen er voor dat de bus de kinderen zonder hindernis kan afzetten en
ophalen aan de schoolpoort. (Om nutteloos in de regen staan te vermijden)
• Laat je kind in en uit de wegen stappen aan de veiligste kant. Het schoolstraatje is
enkel kiss and ride zone.
• Respecteer het eenrichtingsverkeer in het schoolstraatje (Steenweg)

Kleding
Wij verwachten dat de kledij, de haartooi en de algemene hygiëne van de leerlingen verzorgd
zijn. Strandkledij is niet toegelaten.
Het uiterlijke mag geen middel om zich te distantiëren van de medeleerlingen.
De directeur behoudt het recht om in concrete gevallen op te treden.
Kinderen die sieraden dragen doen dit op eigen verantwoordelijkheid. De school is niet
aansprakelijk bij beschadiging, verlies of diefstal.
Kledingsstukken en persoonlijke voorwerpen worden best voorzien van de naam van het kind.
Verloren voorwerpen worden verzameld en gedurende het lopend schooljaar ter beschikking
gehouden van de leerlingen.
Geef uw kind elke dag een propere zakdoek mee en de kleinsten een onderbroekje.
Controleer regelmatig de haren van uw kinderen op luizen en signaleer dit op school.
Kleuters leren zelf hun jasje en broekje open- en dichtdoen, en hierbij werken riemen en
bretellen niet altijd mee…
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Persoonlijke bezittingen
Bij het begin van elk schooljaar krijgen de leerlingen boeken en schriften, balpennen, potlood,
gom,… Wij verwachten dan ook dat zij er zorg voor dragen.
Alle handboeken en schriften worden voorzien van een kaft met naam, klas en titel erop.
Bij ernstige beschadiging of verlies dient een nieuw exemplaar vergoed te worden aan de
kostprijs.
Ook de kleuters krijgen heel wat didactisch materiaal aangeboden in de klas.
VERBODEN op de speelplaats en in het schoolgebouw:
• Het gebruik van een GSM
• Game- en andere computerstoestellen
• Wapens en voorwerpen die als wapen kunnen gebruikt worden.
• Juwelen (niet verzekerd), oorringen bij jongens, piercings.
• Vrijetijdskledij

Milieu op school
We geloven dat de kinderen van de basisschool erg aangesproken worden door de
milieuproblematiek. In allerlei lessen en/of projecten wordt gewerkt rond milieu. De school
beschikt over een ‘afvallijn’.
Samen met de leerlingen proberen we zoveel mogelijk afval te sorteren. Dit zowel in de klas als
op de speelplaats. Zo worden papieren, batterijen, PMD, restafval, … van elkaar gescheiden
en verzameld.
Beter nog, we proberen kinderen bij te brengen dat afval in de eerste plaats vermeden moet
worden. Dit om het milieu te sparen en te vrijwaren voor de toekomst. We hopen te kunnen
rekenen op alle ouders om onze inspanning hieromtrent ook thuis te waarderen en
consequent te sturen.

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

Afspraken rond pesten
Pesten wordt op onze school niet getoleerd. Het pestactieplan kan u terugvinden op de
website.

Bewegingsopvoeding
Elke leerling wordt geacht deel te nemen aan de
lessen bewegingsopvoeding.
Je kind krijgt enkel vrijstelling op basis van een
doktersattest.
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Sport op school
Per graad gaan de kinderen om de 14 dagen gaan zwemmen in Deinze (Palestra) volgens een
regeling die elk jaar aangepast wordt.
De kinderen dragen een badmuts, op school te verkrijgen). Deze wordt best na elke zwembeurt
gewassen (textiel badmuts).
Wij vestigen er de aandacht op dat het zwemonderricht verplicht en even belangrijk is als
eender welke andere les. Alle kinderen moeten eraan deelnemen.
Bij niet-deelname is er een doktersattest of een briefje van de ouders vereist.
Voor het zwemmen en de bus wordt een bijdrage gevraagd, opgenomen in de
maximumfactuur. De zwembeurten van het 6de leerjaar worden gratis aangeboden.
De lessen bewegingsopvoeding zijn verplicht voor elke leerlinge van de lagere school. Wie een
ernstige reden heeft om niet aan deel te nemen, moet een schriftelijk bewijs van de ouders of
de dokter meebrengen.
De leerlingen dragen tijdens de lessen, gymkledij en turnpantoffels. De T-shirt met het
schoolembleem wordt in de school aangekocht. De blauwe turnshort wordt zelf aangekocht.
T-shirt, broekje en gympantoffels worden genaamtekend en bewaard in een gymzak.
Minstens vóór elke vakantie wordt de gymzak meegenomen naar huis om de kleding te
wassen.

Huiswerk
Het is een vaste afspraak dat leerlingen regelmatig een huistaak en /of les(sen) krijgen. De
bedoeling van een huistaak is het zelfstandig kunnen verwerken van een opdracht over de
leerstof van de dag. Ouders die geregeld de huistaken van hun kinderen nakijken, hebben
een goede kijk op de leerstof en de wijze van werken in de klas.
De leerlingen maken hun huistaken stipt en met zorg en geven die binnen op de vastgestelde
dag. De afspraken hieromtrent kunnen verschillen per klas en worden door de klastitularis bij
de eerste ouderavond van het schooljaar besproken en verduidelijkt.

Agenda van uw kind
De schoolagenda is het perfecte communicatiemiddel tussen school en thuis. Taken en lessen
worden hierin vermeld. Gelieve de agenda dagelijks te ondertekenen.
In de kleuterschool bestaat een heen - en weerboekje. Hierin wordt door de kleuterleidster alle
mogelijke informatie gemeld. Ook de ouders kunnen hierin vragen en inlichtingen overmaken
aan de kleuterleidster. Opdat het optimaal zou kunnen functioneren, zal dit schriftje regelmatig
worden meegegeven naar huis en het dient dan ook terug te keren.
Het wordt best telkens ondertekend voor gezien door de persoon voor wie de boodschap bestemd
is.
Elke laatste dag van de maand ontvangen de gezinsoudsten de Nieuwtjes met de kalender van
de maand, het menu en belangrijke mededelingen.
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Rapporteren over uw kind
Het rapport is een belangrijke schakel tussen school en gezin.
Na een leerstofgeheel kan een toets afgenomen worden. De punten komen op het rapport.
Het is niet alleen de weergave van de studieresultaten, maar het geeft ook een evaluatie van de
leef - en de leerhouding van uw kind.
Wij vragen de ouders het rapport te ondertekenen telkens het wordt meegegeven. Ook de toetsen
die de leerlingen meekrijgen worden door de ouders nagezien en ondertekend. Leg de nadruk op
wat het al goed kan, want niets werkt zo motiverend als aanmoediging.
Rapporten worden meegegeven eind oktober, november, februari, maart, mei en juni.
Tweemaal per jaar krijgen de kinderen een syntheserapport : in de maand februari en einde
schooljaar.
De zesde klas neemt op het einde van het schooljaar deel aan de interdiocesane proeven.
Bij het begin en midden schooljaar worden in alle klassen CLB-testen afgenomen voor het
leerlingvolgsysteem.

Leerlingenevaluatie
Leerlingenevaluatie is voor ons geen momentopname. We bekijken samen het traject dat een
leerling afgelegd heeft. Geregeld wordt er feed-back gegeven en bijgestuurd.
Leerkrachten maken gebruik van observaties, peer-evaluatie, zelfevaluatie, gesprekken en
toetsen om een correct beeld te schetsen van elk kind.

Revalidatie - Logopedie
Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind therapie te laten volgen
tijdens de lesuren. Om een beslissing te kunnen nemen, moet de school over een dossier
beschikken dat minstens de volgende elementen bevat:
-

Een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de
lesuren moet plaatsvinden;

-

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

-

Een advies van het CLB dat motiveert waarom de revalidatie tijdens de
lesuren vereist is.

Revalidatie op initiatief van de ouders kan enkels tijdens de schooluren als er een gemotiveerd
verslag is. De toestemming van de directie is verplicht.
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Privacy
Verwerken van persoonsgegevens
De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de
computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te
organiseren. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school gegevens
betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de
schriftelijke toestemming van de leerlingen of hun ouders. De privacywet geeft je het recht te
weten welke gegevens de school verwerkt en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze
fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn.

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

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

Recht op inzage en toelichting
Ouders hebben recht op inzage in en toelichting bij de leerlingengegevens, waaronder de
evalutatiegegevens, die verzameld worden door de school over hun kind. Indien na de
toelichting blijkt dat de ouders een kopie willen, kan dat. De kosten die hiervoor gevraagd
worden, zijn terug te vinden in de bijdrageregeling. De school kan geen gegevens doorgeven die
betrekking hebben op medeleerlingen.
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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
informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd.
Zij worden 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 worden leden van de ouder- en personeelsgeleding door middel van
rechtstreekse verkiezingen aangeduid. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens
gekozen door de twee voornoemde geledingen.

Klachtenregeling
Ouders hebben de mogelijkheid om te reageren wanneer zij ontevreden zijn met beslissingen,
handelingen of gedragingen van het schoolbestuur of zijn personeelsleden, of net het
ontbreken van bepaalde beslissingen of handelingen. In dat geval kunnen zij contact opnemen
met Dhr. Frank Pauwels, voorzitter schoolbestuur.
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 klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Dit moet
gebeuren via een aangetekende brief.
Het correspondentieadres is:
Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Guimardstraat 1
1040 Brussel
De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dat wil zeggen
als ze aan de volgende voorwaarden voldoet:
•

De klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan 6 maanden geleden
hebben plaatsgevonden. We rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop de klacht
betrekking heeft.

•

De klacht mag niet anoniem zijn.

•

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

•

De klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. De ouders moeten hun
klacht ten minste hebben besproken met de contactpersoon die hierboven staat
vermeld én het schoolbestuur de kans hebben gegeven om zelf op de klacht in te gaan.
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•

De klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De volgende
zaken vallen niet onder haar bevoegdheid:
- Klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke
procedure.
- Klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of de
geldende decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen.
- Klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie
bestaat (bv. over inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting,
een evaluatiebeslissing, …)

Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk
reglement dat beschikbaar is via www.katholiekondewijs.vlaanderen.
De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een advies
bezorgen, maar geen binden beslissingen nemen. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij
het schoolbestuur. Tegen een advies van de Klachtencommissie kan niet in beroep worden
gegaan.
Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en sereniteit.

Infobrochure onderwijsregelgeving
De school stelt de ouders bij inschrijving in kennis van de ‘infobrochure onderwijsregelgeving’.
Dat document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die
opgenomen zijn in dit schoolreglement.
Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar op de website van de school
www.vbsasper.be De inhoud van de infobundel kan te allen tijde gewijzigd worden zonder de
toestemming van de ouders. Bij elke wijziging van de inhoud van de bundel, verwittigt de
school de ouders via mail. Op hun verzoek ontvangen de ouders een papieren versie van het
document.

Vrije Basisschool Asper – Vurste
Een School in Beweging

September 2016

Goedkeuring opvoedingsproject
en schoolreglement
Op datum van ……………………………………………………..….
wordt de inschrijving van ………………………………………….. bevestigd door de school en de
ouders.
De inschrijving geldt onder de opschortende voorwaarde voor het voldoen aan de
toelatingsvoorwaarden op de instapdag.
De school leeft de wetgeving inzake de privacy van de leerlingen en zijn/haar familie na. De
school gaat discreet om met de informatie in de leerlingenadministratie en het zorgdossier.
Ouders kunnen ten alle tijden hun eigen persoonsgegevens raadplegen, laten verbeteren en
zich verzetten tegen het gebruik van de gegevens.
Naam en handtekening directie

De ouders van ………………………………………………………………………………………..
Verklaren hierbij dat ze het opvoedingsproject en het schoolreglement hebben ontvangen en
verklaren dat zij instemmen met het opvoedingsproject, de engagementsverklaring en het
schoolreglement van …………………………………………………
De ouders bevestigen op eer dat alle gegevens op onderstaande aangevinkte formulieren naar
waarheid zijn ingevuld.
O
O
O

administatieve schoolfiche
zorgdossier
melding schoolverandering

Naam en handtekening van de ouder(s) 1

1 indien slechts één ouder tekent, verklaart de ondergetekende ouder t.o.v. de school in
toepassing van de artikels 373 en 374 van het Burgerlijk Wetboek te handelen met
instemming van de andere ouder.
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Kalender
Schoolvakantiedagen en facultatieve verlofdagen schooljaar 2016-2017
Augustus
29 augustus 2016: opendeurdag in de Kleutergaard Vurste
: opendeurdag in de Vrije Basisschool in Asper
: opendeurdag in ’t Klein Schoolke
(16.30u tot 18.00u)
Eerste trimester:
01 september 2016: start van het nieuwe schooljaar
03 oktober 2016: facultatieve verlofdag
26 oktober 2016: pedagogische studiedag voor leerkrachten – vrijaf voor de kinderen
31 oktober 2016 – 06 november 2016: herfstvakantie
11 november 2016: Wapenstilstand
26 december 2016 – 08 januari 2017: kerstvakantie
Tweede trimester:
09 januari 2017: de schoolpoorten gaan opnieuw open
18 januari 2017: pedagogische studiedag voor leerkrachten – vrijaf voor de kinderen
06 februari 2017: facultatieve verlofdag
27 februari 2017 – 5 maart 2017: krokusvakantie
03 april 2017 – 16 april 2017: paasvakantie
17 april 2017: Paasmaandag
Derde trimester:
18 april 2017: start van de derde trimester
01 mei 2017: Feest van de Arbeid
24 mei 2017: pedagogische studiedag voor leerkrachten – vrijaf voor de kinderen
25 mei 2017: Hemelvaartsdag – geen school
26 mei 2017: brugdag – geen school
05 juni 2017: Pinkstermaandag – geen school
30 juni 2017: laatste halve schooldag
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Zwemkalender 2016-2017

Tweede graad
12.09
26.09
10.10
24.10
07.11
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Derde graad
21.11
05.12
19.12
16.01
30.01

Eerste graad
13.02
13.03
27.03
24.04
08.05
22.05
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BIJDRAGEREGELING : lijst met richtprijzen
Wij vragen een bijdrage voor:

Bijlage 2
Richtprijs :

Onderstaande ‘verplichte’ activiteiten worden door de school aangeboden en door de
ouders betaald met een maximumbedrag per schooljaar van 20 euro voor een kleuter en
60 euro voor een lagere schoolkind. Indien deze maximumfactuur wordt overschreden,
wordt dit bijgepast door de school.
Zwemlessen leerjaar + bus
€ 6,00
1ste leerjaar t.e.m. 5de leerjaar
6de leerjaar
Het zesde leerjaar zwemt gratis
Schooluitstappen: eendaags of deel van een dag
+ bus:
Kleuterklassen (Kaaihoeve, schoolreis, …)
+/- € 20
1ste en 6de leerjaar
+/- € 25
(schoolreis, Kaaihoeve, 2 uitstappen)
Toneel:
lagere
kleuters

+/- € 12
+/- € 12

Volgende activiteiten door de school georganiseerd worden door de ouders betaald voor
een maximumbedrag van 410 euro per schoolloopbaan (lagere school). Indien deze
maximumfactuur wordt overschreden, wordt dit door de school bijgepast.
Cultuurklas 1ste en 2de leerjaar
Verplaatsing +/- € 150
Bosklassen 5de en 6de lj. – 2 jaarlijks
(facultatief en niet-verplicht)
Verblijf + verplaatsing +/- € 205
Duur: 5 dagen
Zeeklassen 3de en 4de lj. – 2 jaarlijks
(facultatief en niet-verplicht)
Verblijf + verplaatsing +/- € 205
Duur: 5 dagen
U kunt vrij intekenen op het volgende:
Tijdschriften Averbode
Kleuters : Dopido (peuters)
Dokadi (jongste kleuters)
Doremi (oudste kleuters)
1ste leerjaar : Zonnekind
2de leerjaar : Zonnekind
3de leerjaar : Zonnestraal
4de leerjaar : Zonnestraal
5de leerjaar : Zonneland
6de leerjaar : Zonneland
Kerst-, paas- en vakantieboek
Oefenboek 1ste kleuterklas t.e.m. 4de leerjaar
Oefenboek 5de en 6de leerjaar
Naomi
Simon en Samuël
Robbe en Bas (1ste graad)
Leeskriebel (2de graad)
Leesbeestjes (1ste kleuterklas)
Leesknuffel + Kidi’s (2de en 3de kleuterklas)
Vlaamse Filmpjes (alleen 5de en 6de leerjaar)
Straffe Belgen (5de en 6de leerjaar)
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Kosten

€ 14/13/12 per trimester, € 33,00 per jaar
€ 14/13/12 per trimester, € 33,00 per jaar
€ 14/13/12 per trimester, € 33,00 per jaar

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

16/13/13 per trimester, € 36,00 per
16/13/13 per trimester, € 36,00 per
16/13/13 per trimester, € 36,00 per
16/13/13 per trimester, € 36,00 per
16/13/13 per trimester, € 36,00 per
16/13/13 per trimester, € 36,00 per
6,00 per boek
6,00 per boek
6,00 per set (vakantieboek + Frans)
9,00 per jaar
9,00 per jaar
27,00 per jaar
27,00 per jaar
20,00 per jaar
36,00 per jaar
30,00 per jaar
25,00 per jaar
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jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

Andere tijdschriften
Vakantieblaadjes 3de kleuterklas + lager
Vakantiekalender - Zomertopper
Boektoppersabonnement jongste kleuters
Boektoppers jongste kleuters pakket
Boektoppersabonnement oudste kleuters
Boektoppers oudste kleuters pakket
Boektoppers (1ste t.e.m. 6de leerjaar)
Koe-koek (1ste kleuterklas)
Kadoze (2de kleuterklas)
Kadee (3de kleuterklas)
Leesfan 1 (1ste leerjaar)
Leesfan 2 (2de leerjaar)
Klap (3de – 4de leerjaar)
Kits (5de – 6de leerjaar)
Maan Roos Vis (1ste leerjaar)
Maan Roos Vis met speelleesboek (1ste lj)
National Geographic Junior basisabonnement
National Geographic Junior plusabonnement
Bobo basisabonnement
Bobo plusabonnement
Dranken
Choco
Melk
Water of spuitwater
Eco-fruitsap
Eetmalen
Warme maaltijden
Soep
MTZ 1ste kind
MTZ 2de kind
MTZ 3de kind
Voor- en naschoolse bewaking
Per begonnen half uur
Woensdagnamiddag tot 18 uur
Zwemmuts
T-shirt
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€ 8,00
€10,00
€ 32,00
€ 20,00
€ 32,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 18,00
€ 18,00
€ 18,00
€ 18,00
€ 18,00
€ 17,50
€ 18,50
€ 28,00
€ 31,00
€ 34,95
€ 44,95
€ 29,95
€ 39,95
€
€
€
€

per
per
per
per
per
per
per
per

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

0,40
0,35
0,40
0,50

€ 2,75
€ 0,50
€ 0,25
€ 0,15
Gratis
€
€
€
€

0,50
1,00 per begonnen uur
3,00
9,00
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PERSONEEL
Directie :

Dhr. Jan Goethals
℡ 0475/79 23 38

Leerkrachten :
Mevr. Kathy Van de Walle: 1ste leerjaar
Achterstraat 36 – 9800 Deinze - ℡ 09 328 16 92
Mevr. Barbara De Nijs: 2de leerjaar
Paalmeers 12 – 9620 Zottegem - ℡ 055 49 99 63
Mevr. Mevr. Mieke De Paepe: 3de leerjaar
Hulstraat 64 – 9890 Asper
Mevr. Juanita Delva: 4de leerjaar (deeltijds)
Haagstraat 39 – 9890 Asper - ℡ 09 228 92 28
Dhr. Tommy Van Parys : 5de leerjaar
Grimbergen 9 – 9700 Oudenaarde - ℡ 09 223 55 07
Mevr. Elien Icket : 6de leerjaar hoofdschool
Nazarethsesteenweg 34 – 9800 Deinze ℡ 09 386 83 72
Mevr. Isabelle Van Houtte : 1ste kleuterklas hoofdschool
Driesstraat 11 – 9790 Wortegem-Petegem - ℡ 055 31 31 97
Mevr. Debbie Schepens : 2de-3de kleuterklas hoofdschool
Herlegemstraat 2 – 9771 Nokere - ℡ 056 61 29 65
Mevr. Mevr. Christel Van Coster : 1ste kleuterklas ’t Klein Schoolke
Kortrijkstraat 44 – 9790 Wortegem - ℡ 0494 49 36 98
Mevr. Kristine Verschueren : 2de en 3de kleuterklas ’t Klein Schoolke
Luxemburgstraat 87 – 9890 Asper - ℡ 09 384 74 86
Mevr. Christine Creteur : Vurste
Kortrijkstraat 110 – 9700 Oudenaarde - ℡ 055 30 20 89
Mevr. Sara Korbi: kleuters hoofdschool en 2de & 3de kleuters ’t Klein Schoolke
Omgangstraat 86 – 9750 Zingem - ℡ 0498 39 89 63
Mevr. Krista Hoebeke: Schrijfdans en Sherborn
Akkerstraat 19 – 9700 Oudernaarde - ℡ 0486 46 31 84
Mevr. Caroline Van Meirhaeghe : kinderverzorgster in alle vestigingen
Broekstraat 33 – 9750 Zingem - ℡ 0474 80 23 89
Bewegingsopvoeding lager : Mevr. Veerle De Roeve
Reytstraat 71 – 9700 Nederename - ℡ 0473 79 16 46
Bewegingsopvoeding kleuter : Mevr. Veerle De Roeve
Reytstraat 71 – 9700 Nederename - ℡ 0473 79 16 46
Zorgcoördinator : Mevr. Vanessa Speybroeck: interne zorgbegeleider kleuter en lager
Pontweg 96A – 9890 Asper - ℡ 0477/75 48 11
Zorgleerkracht : Mevr. Maïka Degroote
Heurnestraat 300 – 9700 Oudenaarde - ℡ 0479/96 98 87
Preventie-adviseur: Dhr. Luc Verwulgen – Machelgemstraat 20 – 9630 Zwalm
ICT-coördinator : Dhr. Stefaan Dhondt
Spilthoorestraat 14 – 9770 Kruishoutem - ℡ 09 383 09 72
Opvangdame : Mevr. Gevaert Anja voor de hoofdschool - GSM 0496/11 43 20
Dhr. Dominique Van Welden – 09/384 49 28
Mevr. Van Lierde Lisette voor Vurste - ℡ 09 384 49 26
Onderhoudspersoneel : Mevr. Gevaert Anja - ℡ 0496/11 43 20
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Oudercomités
Hoofdschool en ’t Klein Schoolke :
Voorzitster: Mevr. Kelly Vandecautere – Biesstraat 36 – 9750 Asper

Vurste :
Contactpersoon: Dhr. Gert Matthys – Leenstraat 17 – 9890 Vurste
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Steenweg 41- 9890 Asper

℡ 09/384 40 28

Stationsstraat 69 – 9890 Asper ℡ 09/384 49 28
Gentweg 8 – 9890 Vurste
℡ 09/384 49 26
E-mail : vbs.asper@belgacom.net
Website : www.vbsasper.be

Beste ouders,
De school maakt in de loop van het schooljaar foto’s en video-opnames van leerlingen tijdens
verschillende evenementen. Die gebruiken we voor onze schoolwebsite en we illustreren er onze
publicaties mee. Door het schoolreglement te ondertekenen, geeft u stilzwijgend toestemming om nietgeposeerde, spontane foto’s en sfeerbeelden te maken en te publiceren.
Voor gerichte foto’s hebben we volgens de privacywet uw expliciete toestemming nodig. Het gaat om
geposeerde, individuele foto’s en geposeerde groeps- en klasfoto’s. We vragen u daarom om
onderstaand invulstrookje nauwkeurig in te vullen en terug te bezorgen aan de klastitularis.
Als u zich in de loop van het schooljaar bedenkt en u vraagt om bepaalde beelden toch te verwijderen,
dan geven we daar onmiddellijk gevolg aan.

Met vriendelijke groeten,
Jan Goethals.
---------------------------------------------------- Graag terugbezorgen -------------------------------------------------------------

Geposeerde, individuele foto’s en geposeerde groeps- en klasfoto’s

Ondergetekende, ouder van .. klas: ..
.. klas: ..
.. klas: ..
.. klas: 
geef hierbij toestemming aan de school om tijdens het schooljaar beelden te maken en te publiceren.
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Steenweg 41- 9890 Asper

℡ 09/384 40 28

Stationsstraat 69 – 9890 Asper ℡ 09/384 49 28
Gentweg 8 – 9890 Vurste
℡ 09/384 49 26
E-mail : vbs.asper@belgacom.net
Website : www.vbsasper.be

Toestemmingsformulier: mijn kind wordt ziek op school
Het kan voorkomen dat uw kind tijdens de schooluren ziek wordt, ergens pijn heeft, zich
verwondt, door een insect wordt gestoken of iets dergelijks. In zo’n geval zal de school steeds
een inschatting maken van de ernst van de situatie en zo efficiënt mogelijk handelen.
In het geval er sprake is van een klein onschuldig ongemak (een insectenbeet, een blauwe
plek, menstruatiepijn…) zal de school de afweging maken of uw kind gebaat is bij het innemen
van een eenvoudig, algemeen gangbaar medicijn dat voorkomt op een door het schoolbestuur
goedgekeurde lijst.
Naam en voornaam van de leerling: ……………………………………………………………………….
Klas: ………………………
Naam ouder(s) die toestemming geeft: …………………………………………………………………….
In onderstaand overzicht zijn de eenvoudige, algemeen gangbare genees-middelen opgesomd
die eventueel aan zieke leerlingen aangereikt kunnen worden. Gelieve zo nauwkeurig mogelijk
in te vullen welke van deze medicijnen in voorkomend geval aan uw kind gegeven mogen
worden.
Naam geneesmiddel

Door de school te verstrekken in
geval van
Ontsmetting schaafwonden

Akkoord van
ouders

Brandwonden

Ja / Neen

Euceta, Fenigel, ….

Insectenbeten

Ja / Neen

Hirudoid

Kneuzingen

Ja / Neen

Perdolan Monojunior
(enkel bij meerdaagse
uitstappen)

Koorts boven de 38,5 °C

Ja / Neen

Kleurloos ontsmettingsmiddel
Vb. cedium, diaseptyl
Flamigel, Flamazine

Ja / Neen

Volgende zaken dient de school te weten over mijn kind: vb. allergische reacties, ….
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………
Datum: …………………….
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Handtekening van de ouders: ……………………………………
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Thuis bewaren en alleen met
doktersvoorschrift af te geven aan
de klastitularis.

Mijn kind moet op school medicijnen gebruiken op doktersvoorschrift
Wanneer u wenst dat de school er op toeziet dat uw minderjarig kind tijdens de schooluren bepaalde
medicijnen inneemt op doktersvoorschrift, dient u vooraf onderstaand aanvraagformulier in te vullen.
Voeg hierbij het doktersattest, VERPLICHT, waarop volgende informatie staat:
naam kind, naam medicijn, tijdstip van inname, dosering, termijn, handtekening en stempel dokter.
Zonder handtekening en stempel van de arts wordt het formulier niet als geldig beschouwd.
Indien de periode waarbinnen het medicijn moet worden ingenomen, langer duurt dan een schooljaar,
dient bij het begin van het nieuwe schooljaar een nieuw formulier te worden ingediend. Ook bij wijziging
van therapie, termijn of medicijnen moet een nieuw formulier ingevuld worden.
Om te bewaren en uit te knippen indien nodig
In te vullen door de ouders
Naam kind: ..
Naam ouder die ondertekent: ..
Ondergetekende verzoekt de school om er op toe te
zien dat de leerling medicijnen neemt in
overeenstemming met het bijgevoegde*
doktersvoorschrift.
Datum: .
Handtekening ouder: .
* naam kind, naam medicijn, tijdstip van inname, dosering, termijn,
Handtekening en stempel dokter

In te vullen door de ouders

In te vullen door de ouders
Naam kind: ...
Naam ouder die ondertekent: .
Ondergetekende verzoekt de school om er op toe te
zien dat de leerling medicijnen neemt in
overeenstemming met het bijgevoegde*
doktersvoorschrift.
Datum: .
Handtekening ouder: .
* naam kind, naam medicijn, tijdstip van inname, dosering, termijn,
Handtekening en stempel dokter

In te vullen door de ouders

Naam kind: ...

Naam kind: ...

Naam ouder die ondertekent: .

Naam ouder die ondertekent: ..

Ondergetekende verzoekt de school om er op toe te
zien dat de leerling medicijnen neemt in
overeenstemming met het bijgevoegde*
doktersvoorschrift.

Ondergetekende verzoekt de school om er op toe te
zien dat de leerling medicijnen neemt in
overeenstemming met het bijgevoegde*
doktersvoorschrift.

Datum: .

Datum: .

Handtekening ouder: .

Handtekening ouder: 

* naam kind, naam medicijn, tijdstip van inname, dosering, termijn,
Handtekening en stempel dokter

* naam kind, naam medicijn, tijdstip van inname, dosering, termijn,
Handtekening en stempel dokter
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