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 De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat jullie akkoord gaan met het 
volledige schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. 
Aanpassingen aan het eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is 
er niet opnieuw een akkoord nodig van de ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch 
project en aan het eigenlijke reglement worden opnieuw ter akkoord aan jullie 
voorgelegd. 
Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken.  
Mocht iemand een papieren versie van het schoolreglement willen, kan dat op het 
secretariaat aangevraagd worden. 
Wie meer achtergrondinformatie wil over bepaalde punten uit het reglement, kan een 
afspraak maken met de directie. 

 

 

1.1  Algemene informatie verwelkoming 
1.2 Onze school 
1.3 Onze samenwerking met het CLB en ondersteuningsnetwerk 
1.4 Inschrijven van leerlingen  
1.5 Omgaan met leerlingengegevens 
2 Ons opvoedingsproject 
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SCHOOLREGLEMENT 
2018 – 2019  

DEEL A 
1. ALGEMENE INFORMATIE 

 
1.1. Verwelkoming 

 
Welkom ouder, 
 
Wij zijn blij dat u voor onze school gekozen heeft.  
We beschouwen dit als een blijk van groot vertrouwen: we zien het als een voorrecht dat we 
mee mogen helpen bij de opvoeding van uw kind.  
We zullen uw kind goed onthalen.  
U mag erop rekenen dat we als schoolbestuur en schoolteam ons ten volle zullen inzetten 
om uw kind een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs te 
geven. 
Aarzel ook niet met ons contact op te nemen indien er problemen zijn. We staan klaar om 
samen naar een oplossing te zoeken. 
We hopen dat u uw kind zal aanmoedigen om met ons mee te werken en dat we dus goede 
bondgenoten zullen zijn in de opvoeding van uw kind.  
Deze brochure is een basis voor een goede samenwerking tussen u en onze school. 
 
 
Welkom kind, 
 
We verwachten je! 
We willen je beter leren kennen. 
We willen met jou op weg gaan in wederzijdse vriendschap, 
goede en mindere dagen elkaar nabij zijn. 
We willen naar jouw verhalen luisteren 
en we hopen dat onze verhalen jouw leven verrijken. 
We hopen dat jij je thuis voelt bij ons 
en dat we elkaar ten volle vertrouwen. 
We wensen dat je opgroeit tot een open medemens, 
dat je helemaal jezelf mag worden. 
Jij, 
ja jij, 
WELKOM OP ONZE SCHOOL! 
 
   Het schoolbestuur, directie en het hele schoolteam 
 

1.2. Onze school 
 
Wist je: 
 

- dat vanaf 1889 de meisjes van “Linth” les kregen van zusters van Opwijk die naar hier waren 
gekomen als “ziekendiensters”? 
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- dat de meisjesschool, het gebouw zonder verdieping tegen de Statiestraat, aan het 
schoolcomité werd geschonken door de familie H. Torfs, weduwe en kinderen van onze eerste 
burgemeester? 

- dat door de groei van de schoolbevolking men in 1909 verplicht was vier nieuwe lokalen te 
bouwen en dat de zusters een klooster bij de school kregen? 

 

 
 

- dat bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog in 1914 de zusters verplicht waren de 
gemeente te verlaten en dat ze bij hun terugkeer grote wanorde en vernieling aantroffen in 
school en klooster? 

- dat ook tijdens de tweede wereldoorlog de school bezet werd door soldaten zodat de kinderen 
in de school geen les konden volgen? 

- dat in 1962, dankzij de opbrengst van het schoolfeest, de “stoven” vervangen werden door 
centrale verwarming? 

- dat door de stijging van het aantal “bewaarschoolkleuters” beslist werd om een paar klassen 
bij te bouwen, nl. in de Van Putlei? ( de wijkschool) 

- dat in de tuin van de zusters in 1964 een feest-turnzaal werd gebouwd die door de Lintse 
turnkring “Olympos” werd ingehuldigd? 

- dat er tot  juni ‘91 zusters les gaven op onze school? 

- dat onze school in  1975  werd overgedragen aan de parochie? 

- dat ook in dat jaar het schoolcomité beslist om aan te sluiten bij het overkoepelend orgaan : 
“Opvoeding en cultuur in het bisdom Antwerpen”? 

- dat een refter en 4 klaslokalen  in ’84 werden  bijgebouwd? 

- dat sinds 1995 de kleuters vertoeven in een nieuwe kleuterblok en kunnen ravotten  in een 
prachtige tuin? 

- dat onze kleuterschool op 1 september 2006 “ Olleke Bolleke “ gedoopt werd? 

- dat de aankoop van ons bos in 2013 een mooi stukje groen oplevert, waarin de leerlingen 
kunnen sporten  en spelen? 

- dat sinds 2012 de kleuters kunnen ravotten in de zonneklas? 

- dat op 28 mei 2015 de werken zijn gestart voor de nieuwbouw aan de Statiestraat? 

- de nieuwbouw op 1 september 2016 in gebruik genomen is door het vierde, vijfde en zesde 
leerjaar? Op 24 september was de plechtige inhuldiging. 

 

 

 

1.2.1. Structuur van onze school 

Gesubsidieerde Vrije Basisschool Mater Christi 
Statiestraat 45 
2547  Lint 
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tel. : 03 455 31 41 
e-mail : directeur@mclint.be 
website : www.mclint.be 
Schoolrekening : 733 – 1250182 - 76 
 

1.2.2. Organisatie van de school 

 

- Ons schoolbestuur 

Katholiek onderwijs in het Bisdom Antwerpen, afgekort KOBA regio Zuidkant 
Nooitrust 4 
2390 Malle 
Tel. : 03 304 91 00 
 
 

Mw G. Bosschaert, Nationalestraat 50/23, 2000 Antwerpen 
Dhr. D. Coenjaerts, Assestraat 2, 2620 Hemiksem 
Mw. M. De Schamphelaere, Kon. Albertlei 22, 2650 Edegem 
Dhr. G. Halsberghe, Drakenhoflaan 15, 2100 Antwerpen (Deurne) 
Dhr. P. Nys, Spoorweglaan 230, 2610 Antwerpen (Wilrijk) 
Mw. E Ramaekers, Sfeerveldstraat 9, 2610 Antwerpen (Wilrijk) 
Mw. R. Wyckmans, Antwerpsestraat 35, 2845 Niel 
 
Voorzitter: Dhr. G. Halsberghe 
Afgevaardigd bestuurder: Dhr. P. Nys 
 
Onze school behoort vanaf 1 september 2017 tot VZW KOBA regio Zuidkant 

  
 Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke voor het schoolgebeuren.  

Om het schoolgebeuren uit te bouwen doet zij een beroep op de eigen begeleiding. 
Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.  
Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke 
voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. 

- Plaatselijk Comité 

 
Voor iedere school wil het schoolbestuur een plaatselijke verankering in de vorm van een 
Plaatselijk Comité. De leden zijn personen die zich betrokken voelen bij het schoolgebeuren 
en vanuit hun specifieke competenties op vrijwillige basis aan de school en directie 
ondersteuning willen bieden. 
  
De samenstelling van het Plaatselijk Comité vindt u in het veranderlijke gedeelte. 
 

- De scholengemeenschap KLBB 

 
Onze school maakt samen met  
Altena ( Kontich), St. Jozef (Borsbeek), St. Gabriël  ( Boechout) 
deel uit van de scholengemeenschap KLBB. 
Onze scholengemeenschap telt ongeveer 2000 leerlingen.  
 
 
 
 

http://www.mclint.be/
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- De klassenraad 

 
Regelmatig komt de directie samen met een team van personeelsleden ( klasleerkracht, 
zorgcoördinator, turnleerkracht, afgevaardigde van het CLB…) om individuele leerlingen of 
een leerlingengroep te bespreken. Zij vormen samen het multidisciplinair overleg (MDO). Om 
voor alle kinderen de beste zorg aan te bieden, kunnen op die MDO  overlegmomenten alle 
leerlingen besproken worden.  
 

- De oudervereniging 

 
Alle ouders van wie de kinderen in de school ingeschreven zijn, maken deel uit van de 
oudervereniging. Zij blijven lid zolang zij een kind op school hebben. Door lidgeld te betalen 
wordt men steunend lid van de OV voor het geldende schooljaar. 
 
De vereniging wordt bestuurd en vertegenwoordigd door een dagelijks bestuur dat gekozen 
wordt uit de kandidaturen die gesteld worden tijdens de laatste maand van het schooljaar. 
Elk steunend lid kan zich kandidaat stellen. U vindt de huidige samenstelling in het 
veranderlijke gedeelte. Om verkozen te worden, moet je op de laatste plenaire vergadering 
aanwezig zijn. 
Het bestuur bestaat uit maximum acht leden. 
 
De OV vertegenwoordigt alle ouders en heeft als doel een nauwe samenwerking tussen de 
ouders en de school te realiseren en op een positieve manier mee te werken aan de 
kwaliteitsvolle opvoeding in onze school. 
 
De OV ondersteunt de school bij allerlei schoolse activiteiten, sportmomenten schoolfeesten, 
uitstappen e.d. Ook financieel schiet de OV bij voor de aankoop van materiaal of verfraaiing 
van de speelplaats.  
 
 
De samenstelling van de oudervereniging vindt u in het veranderlijke gedeelte. 
 

- De schoolraad 

 
In deze raad krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap informatie en 
inspraak in het dagelijkse onderwijsgebeuren van de school. 
Elk met hun eigen inbreng, komen zij samen op voor alle waarden binnen het 
opvoedingsproject van de school. 
De samenstelling van de raad vindt u in het veranderlijk gedeelte. 
 

- De leerlingenraad 

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar. Van elke klas 
worden er twee leerlingen in de eigen klas verkozen onder de kandidaten. 
De leerlingenraad zit meermaals samen met de directie en de beleidsondersteuners om te 
overleggen over 

- Zelf ingediende punten 
- Punten opgesteld door de beleidsmedewerkers 

De leerlingen van de leerlingenraad overleggen steeds met hun klasgenoten en verdedigen 
de visie van de meerderheid. 
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a. Nuttige adressen 

Klachtencommissie Katholiek 

Onderwijs Vlaanderen 

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

Guimardstraat 1 

1040 Brussel 

02 507 08 72 

klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen 

Commissie inzake 

Leerlingenrechten 

Vlaamse Overheid 

Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi 

Secretariaat commissie inzake Leerlingenrechten 

t.a.v. Ingrid Hugelier (Basisonderwijs) 

H. Consciencegebouw  

Koning Albert-II laan 15, lokaal 4M11 

1210 Brussel 

02 553 93 83 

commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be 

Commissie Zorgvuldig Bestuur Vlaamse Overheid 

Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi 

t.a.v Marleen Broucke 

Kamer 1C 24 

Koning Albert II-laan 15 

1210 Brussel 

02 553 65 56 

zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be 
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1.3. Onze samenwerking met het CLB (centrum voor 
leerlingen-begeleiding) en ondersteuningsnetwerk 

 
Toegankelijk voor publiek : 

. van maandag t/m vrijdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u 

. maandagavond tot 19u 

 

Sluitingsperiodes: 

• tijdens de wettelijke feestdagen 

• tijdens de kerstvakantie: van 24 dec tem 2 jan  

• tijdens de paasvakantie 

• tijdens de zomervakantie: gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus 

 

We zijn er voor leerlingen, ouders en school. Gratis. We werken op verschillende vlakken 

samen met de school, maar we behoren er niet toe. Je kind kan dus gerust los van de school 

bij ons terecht. Je kan terecht bij het CLB dat samenwerkt met de school waar je kind 

ingeschreven is. 

Waarvoor kan je bij ons terecht?  

• als je kind ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt; 

• als je kind moeite heeft met leren; 

• voor hulp bij studie- en beroepskeuze; 

• als er vragen zijn over de gezondheid van je kind, lichaam... ; 

• als je kind vragen heeft rond seks, vriendschap en verliefdheid; 

• met vragen over inentingen. Een deel van wat we doen is verplicht.  

Je kind moet naar het CLB... 

• op medisch onderzoek; 

• als het te vaak afwezig is 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. 

 

 

Op onderzoek: het medisch consult tijdens het schooljaar 18-19  

• 1ste kleuterklas 3 / 4 jaar 

• 2de kleuterklas  4 / 5 jaar 

• 1ste lagere school 6 / 7 jaar 

• 6de lagere school 11 / 12 jaar 

• 1ste secundair 12 / 13 jaar 

• 3de secundair 14 / 15 jaar 

Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-arts en verpleegkundige. De 

meeste onderzoeken zijn verplicht. In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren. In het 

buitengewoon onderwijs en ook in de centra voor leren en werken of een erkende vorming is 

dat op leeftijden. Tijdens het onderzoek mag je kind aan de verpleegster en de dokter altijd 

vragen stellen. Je kan ook met de dokter een afspraak maken op een later tijdstip. Je kan de 

onderzoeken door een andere arts laten uitvoeren, maar daar zijn enkele                 

voorwaarden aan verbonden. Die vraag je best aan je CLB.  

Inentingen   

Welke inentingen kan je krijgen? 
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Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het vaccinatieprogramma dat door de 

overheid is aanbevolen.  

Om ingeënt te worden moeten de ouders toestemming geven.   

• 1ste lagere school 6 / 7 jaar Polio (Kinderverlamming), Difterie (Kroep), 

Tetanus (Klem), Kinkhoest 

 • 5de lagere school 10 / 11 jaar Mazelen, Bof (Dikoor), Rubella (Rode 

hond) 

    

 • 1ste secundair 12 / 13 jaar Baarmoederhalskanker 2x (enkel meisjes) 

 • 3de secundair 14 / 15 jaar Difterie, Tetanus, Kinkhoest 

CLB-dossier 

Als je kind bij ons voor begeleiding komt, dan maken we een dossier. Daarin noteren we alles 

wat met jouw kind en de begeleiding te maken heeft. We houden ons uiteraard aan enkele 

regels: 

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

• We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid.  

• We houden ons aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’.  

De CLB-medewerker kan aanwezig zijn tijdens een multidisciplinair overleg, een klassenraad 

of een cel leerlingenbegeleiding.  Relevante informatie, die belangrijk is voor de 

leerlingbegeleiding door het CLB, kan opgenomen worden in het CLB-dossier. 

 

Het dossier inkijken?  

Vanaf 12 jaar mag je kind een gedeelte van dit dossier inkijken. Ouders of voogd mogen het 

dossier dan enkel inkijken met de  toestemming van de leerling. Is je kind jonger dan 12 jaar, 

dan mag je als ouder of voogd (een deel van ) het dossier inkijken. Inkijken gebeurt wel altijd 

samen met een gesprek om uitleg te geven.  Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist 

de arts.  

Je kan een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Die kopie is erg vertrouwelijk 

en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp.  

 

Je kan vragen om sommige gegevens niet in het dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel 

een ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht 

verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken.  

Naar een andere school 

Als je kind naar een andere school gaat, dan gaat het dossier naar het CLB waar die school 

mee samenwerkt. Je kan je daartegen verzetten maar sommige gegevens geven we verplicht 

door. Dat kan je niet weigeren: identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, 

medisch onderzoek en de opvolging hiervan, (indien van toepassing) een kopie van het 

gemotiveerd verslag of (indien van toepassing) een kopie van het verslag dat toegang geeft 

tot het buitengewoon onderwijs. 

Als je niet wil dat het hele dossier naar het nieuwe CLB gaat dan moet je dat binnen de 10 

dagen na je inschrijving in de andere school schriftelijk laten weten aan je (oude) CLB. Dat 

moet zo snel omdat je dossier anders automatisch verhuist met je inschrijving. Bij een 

inschrijving voor een volgend schooljaar wordt het dossier pas na 1 september 

overgedragen. 

En later? 

We houden het dossier van je kind minstens 10 jaar bij , te tellen vanaf de laatste CLB-

tussenkomst.  Daarna wordt het vernietigd. 

Een klacht? 
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Heb je een klacht, dan luisteren we daar graag naar. Elk CLB heeft een vaste werkwijze om 

klachten te behandelen. Dat garandeert dat elke klacht de nodige aandacht krijgt en met 

zorg behandeld wordt. De procedure kan je vragen aan je CLB-medewerker of de directeur 

van je CLB en vind je terug op onze website. 

 

Voor het ondersteuningsnetwerk werkt onze school samen met: Noord-Brabant 

Adres: Nekkerspoelstraat 358, 2800 Mechelen 

Voor algemene vragen daarover kan je terecht bij: Joke Langmans en Ilse Van Vlierberghe 

  

1.4. Inschrijven van leerlingen 
 
Bij de inschrijving moet u een officieel document voorleggen waaruit de identiteit van uw kind 
blijkt en de verwantschap aantoont. Dit kan o.a. aan de hand van de identiteitskaart of de 
ISI+-kaart. Deze is van groot belang omwille van het rijksregisternummer. 
De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school. 
De inschrijving gaat pas in na instemming met het schoolreglement en het pedagogische 
project van onze school. 
 
Onze school werkt met voorrangsperiodes. We hebben een voorrangsperiode voor 
leerlingen van dezelfde leefentiteit en kinderen van personeel. Tot slot voorzien we ook een 
periode voor leerlingen die geen gebruik maken van de voorrangsgroepen. De juiste data 
vindt u in op onze website. 
 
Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs instappen op de volgende 
instapdagen: 

- de eerste schooldag na de zomervakantie; 
- de eerste schooldag na de herfstvakantie; 
- de eerste schooldag na de kerstvakantie; 
- de eerste schooldag van februari; 
- de eerste schooldag na de krokusvakantie; 
- de eerste schooldag na de paasvakantie; 
- de eerste schooldag na Hemelvaartsdag. 

 
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 te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn voor 
1 januari van het lopende schooljaar. Als hij nog niet de leeftijd van zeven jaar heeft bereikt 
of zal bereiken voor 1 januari van het lopende schooljaar, moet hij bovendien aan een van de 
volgende voorwaarden voldoen: 
 
1° het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse 

Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende 
die periode gedurende ten minste 250 halve dagen aanwezig zijn geweest. 

 
2° toegelaten zijn door de klassenraad. De beslissing omtrent de toelating wordt aan de 

ouders meegedeeld uiterlijk de tiende schooldag van september bij inschrijving vóór 1 
september van het lopende schooljaar, of, bij inschrijving vanaf 1 september, uiterlijk 
tien schooldagen na deze inschrijving.  
In afwachting van deze mededeling is de leerling ingeschreven onder opschortende 
voorwaarde.  

 Bij overschrijding van de genoemde termijn is de leerling ingeschreven.  
De schriftelijke mededeling aan de ouders van een negatieve beslissing bevat tevens 
de motivatie. 
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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. 
 
U kan slechts vragen om uw kind een jaartje langer in de kleuterschool te houden of 
vervroegd naar het lager onderwijs te laten overstappen mits u advies heeft ingewonnen van 
de klassenraad en het CLB.  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 voor 1 januari geen lager onderwijs meer kan volgen. 
In de lagere school is het de klassenraad die uiteindelijk beslist of een leerling al of niet over 
kan gaan naar het volgende leerjaar. 
 
De leerlingen zijn verplicht alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. Om 
gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen 
gebeuren. 
Elke geweigerde leerling krijgt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving en wordt 
als geweigerde leerling in het inschrijvingsregister geschreven. De volgorde van geweigerde 
leerlingen in het inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het 
schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. Voor de instappertjes blijft de volgorde 
van het inschrijvingsregister behouden tot de 30 juni van het schooljaar waarop de 
inschrijving betrekking had. 
Wanneer je kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon 
onderwijs, schrijft de school in onder ontbindende voorwaarde. 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 je kind 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. 
Als na de inschrijving pas blijkt dat er zo’n verslag is, wordt ze automatisch omgezet in een 
inschrijving onder ontbindende voorwaarde 
Een klachtenprocedure bij de Commissie inzake Leerlingenrechten is mogelijk. 
 
Doorlopen van inschrijving 
Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven 
bij de overgang naar het eerste leerjaar in Mater Christi. 
 
Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar als het aan de wettelijke 
toelatingsvoorwaarden voldoet.  
 
Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een 
taalscreening uitvoeren. Daarna wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke 
noden van het kind.  
 
 

Vanwege een capaciteitsbepaling hebben wij maximum aantallen per leeftijd opgesteld. 
Dit betekent voor onze school: 

2,5-jarigen  70 
1ste kleuterklas 50 
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2de kleuterklas  50 
3de kleuterklas  70 
1ste leerjaar  50 
2de leerjaar  50 
3de leerjaar  70 
4de leerjaar  50 
5de leerjaar  50 
6de leerjaar  50 
 
 

1.5. Omgaan met leerlingengegevens 
 
De school houdt rekening met de privacywetgeving. Alle persoonlijke gegevens worden 
enkel door de directie aangewend onder de toepassing van de wet van de persoonlijke 
levenssfeer. U hebt het recht deze gegevens op te vragen en zo nodig te laten verbeteren, 
voor zover ze betrekking hebben op uw kind en uzelf. 
 
U hebt het recht om informatie over uw kind op te vragen. Ook kan er in overleg met de 
school en met respect voor de privacy van het gezin een persoonlijk document opgemaakt 
worden om de overgang naar een andere school, een ander niveau optimaal te laten 
verlopen. Dit document kan relevante informatie bevatten over de onderwijsloopbaan van het 
kind zoals bv. Gegevens over onderwijsproblemen, leerstoornissen, belangrijke gegevens 
van medische aard, schoolrapporten, enz. 
 

2. ONS OPVOEDINGSPROJECT 
 
 
Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het opvoedingsproject 
van onze school staan en deze mee dragen. 
Hieronder vindt u een beschrijving van de uitgangspunten van ons opvoedingsproject. 
 
ONZE CHRISTELIJKE IDENTITEIT 
 
Wij zijn een katholieke school en willen een pedagogisch verantwoorde en een kwaliteitsvolle 
opvoeding aanbieden.  
We willen een klimaat scheppen waarin elk kind zich thuis voelt en zichzelf mag zijn. 
Waardering en respect, zorg, verdraagzaamheid en openheid vinden we heel belangrijk op 
onze school. Door deze waarden voor te leven, hopen we ze door te geven aan onze 
kinderen. 
Specifiek in de godsdienstlessen is er een overdracht van evangelische waarden. Deze 
worden beleefd via liturgische vieringen, gebeds – en bezinningsmomenten. 
Onze met zorg gekozen jaarthema’s vertellen iets over ons schoolklimaat.  
 
 
KWALITEITSONDERWIJS 
 
We hebben een traditie van degelijk onderwijs en zorgverbreding waarbij het kind centraal 
staat. We staan stil bij wat kinderen moeten leren om op te groeien tot “ goede “ mensen. 
Het unieke aan elk kind staat voorop. Ons aanbod is gericht op de harmonische ontwikkeling 
van de totale persoon: hoofd, hart en handen. Leren leren is een belangrijk onderdeel van 
ons onderwijs. De kinderen leren probleemoplossend denken en samenwerken. Ze kunnen 
zich eveneens ontplooien via differentiatie en zelfstandig werk. We proberen het muzische 
en creatieve in elk kind te stimuleren. 
 
 
EEN DOELTREFFENDE AANPAK EN EEN STIMULEREND OPVOEDINGSKLIMAAT 
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We zoeken naar de beste aanpak om het leren van de kinderen te ondersteunen en te 
begeleiden. 
We nemen kinderen ernstig. 
We stemmen ons aanbod zoveel mogelijk af op de ontwikkeling van ieder kind. 
We kiezen voor een relatiestijl die vrij is van macht en sterkte.  
We proberen consequent te zijn in onze aanpak. We durven “neen” zeggen en de kinderen 
confronteren met grenzen. We verwachten van onze kinderen dat ze dit kunnen aanvaarden 
en respecteren. 
We hechten er belang aan dat kinderen een positieve, assertieve houding leren aan te 
nemen tegenover situaties en gebeurtenissen, dat ze kritisch zijn. 
We leren kinderen naar elkaar te luisteren en op te komen voor zichzelf. 
We zijn ervan overtuigd dat welbevinden, betrokkenheid en verbondenheid,  
een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen het leren ten goede komt en  kinderen (en 
volwassenen) vleugels geeft! 
 
 
OPBOUWENDE SAMENWERKING 
 
Als schoolbestuur en schoolteam zullen we ons inzetten om dit opvoedingsproject in de 
praktijk om te zetten. 
We rekenen hierbij ook op de inzet en goede wil van onze kinderen.  
We proberen een goede samenwerking na te streven met het CLB en alle  participanten  die 
op één of andere manier onze school mee dragen. 
Opvoeding en onderwijs zijn een gedeelde zorg van ouders en school. We hechten dan ook 
groot belang aan een positieve samenwerking. 
Immers, mensen die echt samenwerken, realiseren samen heel wat en komen vaak tot 
mooie resultaten! 
 
 
Opvoeden is liefhebben 
geloven in het leven 
geloven in het goede 
antwoorden op vele vragen 
en dromen kunnen raden 
bewonderen 
geestdriftig zijn 
veel zien 
en nog meer zwijgen 
zien groeien 
zien ontluiken 
zien zoeken 
en zien tasten 
eerbiedigen 
niet kwetsen 
niet alles willen weten 
niet alles willen doen 
men weet niet hoe de bomen groeien 
men kan er niets aan doen! 
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3. SCHOOLREGLEMENT (regelgeving) 
 

3.1. Getuigschrift basisonderwijs 
 

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. 
Een leerling die een individueel, aangepast curriculum volgt, kan een getuigschrift 
basisonderwijs behalen op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de inspectie 
als gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs. Als die leerling 
geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, ontvangt deze wel een getuigschrift behaalde 
doelen. 
 

A. 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 gevraagd 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 bereikte leerplandoelen voldoende in aantal en beheersingsniveau 
zijn om het vervolgonderwijs in de A-stroom van het secundair onderwijs succesvol aan te 
vatten. Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de schoolloopbaan maakte, en de 
zelfsturing die hij toont, zeker een rol spelen. 
Na 20 juni beslist de klassenraad 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.  

B. Beroepsprocedure 

Let op: 

- wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, 
zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend). 

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

1. Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na 
ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, 
een overleg aan bij de directeur. 

2. 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. 

3. 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. 

4. De directeur of de klassenraad brengen de ouders met een aangetekende brief op de 
hoogte van de beslissing. 
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5. Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de 
klassenraad kunnen ouders via een aangetekende brief beroep indienen bij de 
voorzitter van het schoolbestuur. 

(Naam van de voorzitter 
 Naam schoolbestuur 
 Adres van het schoolbestuur) 

  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. 

6. 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.  

7. 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. 

8. 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. 

  
 
Voor inlichtingen kunt u terecht bij de directie. 

3.2. 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 een schriftelijke aanvraag indienen bij de 
directeur en een medisch attest toevoegen waaruit blijkt dat het kind onmogelijk naar school 
kan gaan, maar wel onderwijs kan krijgen. Bovendien moet het kind op 10 km of minder van 
de school verblijven. De directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om 4 lestijden 
per week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leerkracht om 
de lessen af te stemmen op de klas van het kind.  
De school kan in overleg met de ouders 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. 
 

3.3. Afwezigheden 
 
Leerlingen die ingeschreven zijn in een school en die leerplichtig zijn, moeten regelmatig 
aanwezig zijn in de school. Elk kind is leerplichtig vanaf de maand september van het jaar 
waarin het 6 jaar wordt. De regelgeving telt ook voor kinderen die nog in de kleuterschool 
zitten. Ook leerlingen die reeds op vijfjarige leeftijd zijn overgestapt naar het lager onderwijs 
vallen onder de reglementering.  Leerlingen die onwettig afwezig zijn, verliezen het statuut 
van regelmatige leerling. Dat heeft gevolgen voor de school (de leerling telt niet meer mee 
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voor de personeelsformatie en de toelagen) en voor de leerling zelf als die in het zesde 
leerjaar zit (hij kan geen getuigschrift basisonderwijs krijgen). Vanaf 5 halve dagen onwettig 
afwezig, wordt het CLB ingeschakeld en een begeleidingsdossier opgestart. 
 
Kleuters zijn niet leerplichtig en kunnen dus ook niet onwettig afwezig zijn. Toch vinden we 
het belangrijk dat uw kleuter regelmatig naar school komt. Het komt zijn ontwikkeling ten 
goede en ook de integratie in de klasgroep zal vlotter verlopen. 
Omwille van veiligheidsoverwegingen verwachten we dat u de afwezigheid van uw kleuter zo 
vlug mogelijk meldt. Kleuters van de derde kleuterklas moeten 250 halve dagen aanwezig 
zijn op school. 
 

3.3.1. Welke afwezigheden zijn gewettigd? 

 
- Afwezigheid  door ziekte  (zie verder bij  4.5) 

 
- Van rechtswege gewettigde afwezigheden 

 
In volgende situaties kan een kind gewettigd afwezig zijn. De ouders moeten een verklaring 
(6) of een document met officieel karakter (1-5) kunnen voorleggen ter staving van de 
afwezigheid. Voor deze afwezigheden is geen voorafgaand akkoord van de directie nodig.  
De ouders verwittigen de school vooraf van dergelijke afwezigheden. 
 

4. het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder 
hetzelfde dak woont als het kind, of van een bloed- of aanverwant van het kind; 

 
5. het bijwonen van een familieraad; 
6. de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld wanneer het kind in het 

kader van een echtscheiding moet verschijnen voor de jeugdrechtbank); 
7. het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg 

(bijvoorbeeld opname in een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum); 
8. de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht 

(bijvoorbeeld door staking van het openbaar vervoer, door overstroming,…); 
9. het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende 

levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling (anglicaanse, islamitische, joodse, 
katholieke, orthodoxe, protestantse godsdienst) Concreet gaat het over:  

 
 islamitische feesten: het Suikerfeest en het Offerfeest (telkens 1 dag) 
 joodse feesten: het joodse Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 

dag), het Loofhuttenfeest (4 dagen), het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine 
Verzoendag (1 dag), het feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen), 
het Wekenfeest (2 dagen); 

 orthodoxe feesten: paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin 
het orthodoxe paasfeest niet samenvalt met het katholieke paasfeest; 

 de katholieke feestdagen zijn reeds vervat in de wettelijk vastgelegde vakanties.  De 
protestantse en de anglicaanse godsdienst hebben geen feestdagen die hiervan 
afwijken. 

 Protestantse godsdienst wordt aangepast naar protestantse, evangelische 
godsdienst. 

 Voor elke afwezigheid bezorgen de ouders zo vlug mogelijk een officieel document 
aan de school 

 
- Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directie nodig is 

 
Deze categorie afwezigheden verleent de school de autonomie om in te spelen op specifieke 
situaties die niet altijd door de regelgeving op te vangen zijn. Indien de directie akkoord is en 
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mits voorlegging van een officieel document of een verklaring van de ouders, kan de leerling 
gewettigd afwezig zijn om één van de onderstaande redenen: 
 
 het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als het kind of van een 

bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad (voor de dag van de begrafenis zelf is 
geen toestemming van de directie nodig). Het gaat hier over een periode die het kind 
eventueel nodig heeft om emotioneel evenwicht terug te vinden (rouwperiode). Mits 
voorafgaande toestemming van de directie kan zo ook een begrafenis van een bloed- of 
aanverwant in het buitenland bijgewoond worden. 
 

 Afwezigheden wegens topsport voor de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek. Dit kan 
slechts toegestaan worden voor maximaal 6 lestijden per week, mits een vooraf indienen 
van een dossier met de volgende elementen: 

o een gemotiveerde aanvraag van de ouders. 
o een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten sportfederatie. 
o een medisch attest van een sportarts verbonden aan een keuringscentrum van de         

Vlaamse Gemeenschap. 
o een akkoord van de directie. 

 
Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheid toe te staan. De 
directeur mag onder geen beding toestemming geven om vroeger op vakantie te 
vertrekken of later terug te keren. 
 

 Het actief deelnemen aan een culturele of sportieve manifestatie, indien het kind hiervoor 
als individu of als lid van een club geselecteerd is.  Het bijwonen van trainingen komt niet 
in aanmerking, wel bijv. de deelname aan kampioenschap/competitie. Het kind kan 
maximaal 10 halve schooldagen per schooljaar hiervoor afwezig zijn (hetzij 
achtereenvolgens, hetzij gespreid over het schooljaar). 

 Afwezigheden wegens topsport voor de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek. Dit kan 
slechts toegestaan worden voor maximaal 6 lestijden per week, mits het vooraf indienen 
van een dossier met de volgende elementen: 

- een gemotiveerde aanvraag van de ouders 
- een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten sportfederatie 
- een medisch attest van een sportarts verbonden aan een keuringscentrum van de 

Vlaamse Gemeenschap 
- een akkoord van de directie 

 In echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen.  Voor 
deze afwezigheden moet de directie op voorhand zijn akkoord verleend hebben.  Het 
gaat om maximaal 4 halve schooldagen per schooljaar (al dan niet gespreid). 

 
Deze drie categorieën van afwezigheden zijn geen automatisme, geen recht dat ouders 
kunnen opeisen. Enkel de directie kan autonoom beslissen om deze afwezigheden toe te 
staan.  De directie mag onder geen beding toestemming geven om vroeger op vakantie te 
vertrekken of later terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 
september tot en met 30 juni. 
 

- 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 (bijvoorbeeld 
in een woonwagenpark). Die kinderen moeten elke dag op school aanwezig zijn.  
Ouders behorend tot de categorie trekkende bevolking die hun kind inschrijven in een 
school, moeten er - net als alle andere ouders - op toezien dat hun kind elke dag op school 
aanwezig is. In uitzonderlijke omstandigheden kunnen zich situaties voordoen waarbij het 
onvermijdelijk is dat het kind tijdelijk met de ouders meereist. Deze situaties moeten op 
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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 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. 
 

De 150 minuten kunnen uitzonderlijk overschreden worden mits een gunstig advies van de 
arts van het CLB, in overleg met de klassenraad en de ouders. 
 
Een stoornis die vastgelegd is in een officiële diagnose 
 
De school heeft een dossier met daarin: 

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

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

- Een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over 
de manier waarop de revalidatie het onderwijs aanvult, en hoe de informatie-
uitwisseling zal verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van het 
schooljaar een evaluatieverslag aan de directie van de school en van het CLB.  

- De toestemming van de directeur. 
 
De 150 minuten kunnen uitzonderlijk overschreden worden voor leerplichtige kleuters (dit zijn 
de kinderen in het kleuteronderwijs die de leeftijd van zes jaar hebben bereikt) tot 200 
minuten, verplaatsing inbegrepen mits een gunstig advies van het CLB, in overleg met de 
klassenraad en de ouders. 
 
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 buiten de school, 
wordt tijdens de revalidatie en tijdens de verplaatsingen gedekt door de 
revalidatieverstrekker. 
 

- Problematische afwezigheden 
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De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Dit heeft immers gevolgen 
voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage alsook voor de toelating tot het 
eerste leerjaar. (Zie ook de engagementsverklaring en infobrochure 
onderwijsregelgeving.) 
De school verwittigt de ouders van 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. 
 

3.4. Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning die niet afkomstig is van de 
Vlaamse Gemeenschap en de rechtspersonen die daarvan afhangen 
(reclame- en sponsorbeleid) 

 
 

Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die een sponsor verstrekt aan een 
schoolbestuur, directie, leraren, of leerlingen, waarvoor de sponsor een tegenprestatie 
verlangt in schoolverband. (het noemen van de sponsor in een schoolkrant, een opdruk op 
T-shirts,…) 
Schenkingen, waar geen tegenprestatie tegenover staat, vallen dus niet onder het begrip 
sponsoring. 
De schoolraad moet instemmen met beslissingen over sponsoring op basis van ethische 
normen. De objectiviteit, betrouwbaarheid en onafhankelijke positie van de school mag niet 
in gevaar gebracht worden. 
Projectmatig (schoolfeest, musical,…) kan er op sponsors beroep gedaan worden en hun 
naam wordt dan ook vermeld in programmaboekje of dergelijke. 
Het schoolbestuur is altijd verantwoordelijk voor wat er in schoolverband plaatsvindt. 
 
 

3.5. Ongevallen en schoolverzekering 
 
Je kind is verzekerd via IC-verzekeringen voor elk lichamelijk letsel opgelopen op school of 
eventueel op de veiligste weg van school naar huis en omgekeerd. 
Materiële schade (gescheurde kledingstukken, kapotte bril) wordt meestal niet gedekt door 
de schoolverzekering. 
Bij deelname aan naschoolse sportactiviteiten is uw kind ook verzekerd. 
Wanneer uw kind op school een ongeval heeft, zal het verzorgd worden. Wanneer zou 
blijken dat medische hulp noodzakelijk is: 
 zal getracht worden de ouders – al dan niet telefonisch – zo spoedig mogelijk op de 

hoogte te brengen van de situatie, 
 zal uw kind onder begeleiding naar de dokter of hospitaal gebracht worden, 
 zal uw kind – in onderling overleg – terug naar school of huis gebracht worden  
 gehospitaliseerd worden. ( in het ergste geval!) 
 

3.5.1. Wat te doen bij een ongeval? 

 Laat zo vlug mogelijk een aangifteformulier op school invullen en een medisch attest van 
vaststelling door de arts die de eerste zorgen toediende. 

 U vereffent zelf alle rekeningen en u verzoekt uw ziekenfonds om terugbetaling. Daar zal 
men u een attest van tussenkomst geven waaruit het door u betaalde deel van de 
onkosten blijkt. 

 U geeft dit alles terug af in de school; de verzending van de documenten naar de 
verzekering gebeurt door de school. 

 
Uw kind is op school en daarbuiten zelf verantwoordelijk voor zijn/haar schoolgerei, 
kleding, fiets en al wat het mee naar school neemt. Dit alles valt buiten de 



  

 

20 

schoolverzekering. De school kan in geval van beschadiging, verlies of diefstal nooit 
verantwoordelijk worden gesteld. Kostbare juwelen dus beter thuislaten. 

 

 
 

3.5.2. Vrijwilligers 

De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De 
nieuwe wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers verplicht ons om een 
organisatienota voor te leggen. Omdat elke ouder het schoolreglement kan raadplegen en 
voor akkoord ondertekent, nemen we de organisatienota in het schoolreglement op. Op deze 
manier is elke ouder op de hoogte. 
 
 Organisatie ( zie punt 1.2.) 
 
 
 
 
 Verplichte verzekering 

 
De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke 
aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de 
organisatie en de vrijwilligers. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij IC-verzekeringen. 
De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat. 
 
 Vrije verzekering 
 
De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de lichamelijke schade 
die geleden is door vrijwilligers tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op de weg 
naar en van de activiteiten. 
 
 Vergoedingen 
 
Deze activiteiten worden onbezoldigd en onverplicht verricht.  

 
 Aansprakelijkheid 

 
De school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het 
verrichten van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger de school of derden schade berokkent, 
is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware fout. Voor zijn lichte fout is hij enkel 
aansprakelijk als die hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt. 
 
 Geheimhoudingsplicht 

 
Het vrijwilligerswerk houdt in dat de vrijwilliger geheimen kan vernemen ten aanzien waarvan 
hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht. Deze bepaling richt zich vooral tot vrijwilligers 
die actief zijn binnen telefonische hulpverlening zoals Tele-onthaal, de Zelfmoordlijn en 
andere vormen van hulpverlening waarbij vrijwilligers in contact komen met vertrouwelijke 
informatie. Op vrijwilligers die actief zijn binnen scholen is deze bepaling in beginsel niet van 
toepassing. 
. 
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3.6. Zittenblijven en vormen van leerlingengroepen 
 
Het decreet basisonderwijs geeft beslissingsrecht aan de ouders waar het gaat over de 
overgang van het kleuter- naar het lager onderwijs, van het lager naar het secundair 
onderwijs en van het gewoon naar het buitengewoon onderwijs. 
De klassenraad beslist over de overgang van de leerling van de ene groep naar de andere. 
Bij betwisting is het de school (directie + klassenraad) die na advies van het CLB en na de 
ouders gehoord te hebben, de beslissing neemt of een kind mag overgaan naar het 
volgende leerjaar of niet. 
 
Het is de directie die na overleg met de leerkrachten en CLB beslist in welke leerlingengroep 
van een bepaald leerjaar een leerling wordt opgenomen. In ieder geval is uw leerplichtig kind 
verplicht om alle lessen en activiteiten van deze leerlingengroep te volgen. Enkel om 
gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directie, eventueel aanpassingen 
gebeuren. 
 
 

3.7. Bijdrageregeling 
 

De lijst van bijdragen die worden doorgerekend per leerjaar, nemen we op in het 
veranderlijke gedeelte van het schoolreglement. Hierbij wordt rekening gehouden met de 
maximumfactuur. 
Elk schooljaar zal een lijst van de bijdragen te raadplegen zijn zodat ouders een inschatting 
kunnen maken van de te verwachten kosten voor het lopende schooljaar. Ouders die – om 
dwingende redenen of door omstandigheden – een afwijking wensen op deze 
bijdrageregeling of betalingsfaciliteiten wensen te bespreken, richten zich tot de directie van 
de school. 
 

3.8. Orde- en tuchtmaatregelen 
 
We hopen dat we het orde- en tuchtreglement – als middel om de goede gang van zaken in 
onze opvoedingsgemeenschap te vrijwaren – uiterst weinig of nooit zullen moeten gebruiken. 
 
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 ordemaatregelen zijn: 
 een verwittiging 
 een strafwerk 
 een tijdelijke verwijdering uit de les gevolgd door aanmelding bij de directie 
 
Deze ordemaatregelen kunnen genomen worden door elk personeelslid van de school, in 
samenspraak met de directie. 
 
In uitzonderlijke gevallen kan een school een leerplichtige leerling in het lager onderwijs als 
tuchtmaatregel tijdelijk of definitief uitsluiten. Deze beslissing wordt genomen door de 
directeur of zijn afgevaardigde. In de praktijk zal een definitieve uitsluiting in het 
basisonderwijs allicht zelden voorkomen. In gevallen waar het gedrag van een leerling het 
recht op onderwijs van de medeleerlingen in het gedrang brengt, moet er evenwel een 
ernstige sanctie mogelijk zijn. Beide maatregelen (tijdelijk en definitief uitsluiten) kunnen dus 
enkel toegepast worden op leerlingen waarmee een school zware tuchtproblemen heeft. 
Tijdelijke en definitieve uitsluiting zijn ook niet bedoeld om een verstoorde communicatie 
tussen school en ouders te beslechten. Tijdelijke en definitieve uitsluiting kunnen evenmin 
door de directie gebruikt worden als oplossing voor een leerling met een besmettelijke ziekte 
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(bijv. luizen). Bij besmettelijke ziekten kan immers alleen de arts van het 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. 
 
 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 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. 
De school voorziet in een interne beroepsprocedure in het schoolreglement. 
 
 Definitieve uitsluiting 

 
De directeur of zijn afgevaardigde kan, in uitzonderlijke gevallen, een leerplichtige leerling in 
het lager onderwijs, definitief uitsluiten. Een definitieve uitsluiting is een tuchtsanctie die 
inhoudt dat de gesanctioneerde leerling wordt uitgeschreven op het moment dat die leerling 
in een andere school is ingeschreven en uiterlijk één maand, vakantieperioden tussen 1 
september en 30 juni niet inbegrepen, na de schriftelijke, aangetekende kennisgeving. 
De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden per aangetekende 
brief uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Een personeelslid van de school of van 
het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van de leerling en 
de ouders. Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag na verzending van de 
brief. 
In afwachting van een inschrijving in een andere school mag de gesanctioneerde leerling de 
lessen en activiteiten van zijn leerlingengroep niet volgen. 
De school voorziet opvang voor de leerling, tenzij de school aan de ouders motiveert 
waarom dit niet haalbaar is. 
Om te vermijden dat het verantwoordelijk blijven van de school ertoe leidt dat ouders van 
een uitgesloten leerling geen inspanningen doen om hun kind in een andere school in te 
schrijven, is een termijn voorzien waarna de sanctie van uitsluiting effectief uitwerking krijgt. 
Is een kind een maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een nieuwe school 
ingeschreven, dan is de oude school dus niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de 
uitgesloten leerling. Het zijn uiteindelijk de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan 
de leerplicht voldoet.  
De school doet er in elk geval goed aan om bij uitsluiting het bevoegde CLB in te schakelen 
om samen naar een oplossing te zoeken. 
 
 Procedure bij tijdelijke en definitieve uitsluitingen van een leerling 
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Tijdelijke en definitieve uitsluitingen kunnen alleen uitgevoerd worden na een procedure die 
de rechten van verdediging waarborgt en waarin de volgende principes gerespecteerd 
worden: 
 
1. het voorafgaandelijke advies van de klassenraad moet worden ingewonnen. In geval van 

een definitieve uitsluiting moet de klassenraad uitgebreid worden met een 
vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft; 

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; 

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 bij definitieve uitsluiting van een leerling 
 

1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen 
ouders via een aangetekend schrijven beroep indienen bij de voorzitter van het 
schoolbestuur. 
 
Naam van de voorzitter:   Louis Vervoort 
Naam schoolbestuur:    Koba- Zuidkant 
Adres van het schoolbestuur:  Noorderlaan 108, 2130 Antwerpen 
 
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 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. 
 
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. 
 
Beste ouders, 
 
U begrijpt dat wij met u hopen dat we deze strenge regels nooit zullen moeten toepassen. 
Laat ons in ieder geval er samen alles aan doen om dit te vermijden. 



  

 

24 

 
Schoolbestuur, directie en schoolteam 
 

1.9. 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. Indien de school hiervoor een vergoeding vraagt, is deze voorzien 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 de 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. 

 
Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door de leerling zijn echter 
nooit tussen scholen overdraagbaar. 
 
De juf van de kleinste kleuters maakt geregeld een kortfilmpje van het klasgebeuren, 
speciale activiteiten of uitstappen. Deze filmpjes verschijnen op youtube maar zijn beveiligd. 
Hiermee wordt bedoeld dat ze verborgen blijven. Enkel personen die een link hebben, 
kunnen de filmpjes bekijken. De juf mailt deze link enkel naar de ouders. Gelieve die link niet 
verder door te geven. 
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DEEL B 
 

4. SCHOOLREGLEMENT (onze afspraken) 
 

4.1. De organisatie van de schooluren 
 
De schoolpoort is open in de voormiddag van 08u15 tot 08u30, in de namiddag van 13u20 
tot 13u35. 
 
De lesuren zijn:  
voor de kleuterschool: 
in de voormiddag van 8.30u t.e.m. 12.05u 
in de namiddag van 13.35u t.e.m. 15.30u 
op woensdag tot 12.05u 
voor de lagere school: 
in de voormiddag van 8u30 tot 12.05u 
in de namiddag van 13u35 tot 15u30 
op woensdag tot 12u05 

 
4.2. De voor- en naschoolse opvang 

 
Wij vragen met aandrang de kinderen niet nodeloos vroeg naar school te sturen. Het 
wachten aan de schoolpoort in een drukke straat is niet altijd risicoloos. 
 
Voor werkende ouders is een goede voor- en naschoolse opvang van cruciaal belang. Tot 
hiertoe richtte de school dit zelf in. Dit is altijd goed verlopen dankzij de inzet van Anne en de 
leerkrachten. Om de werkdruk van de leerkrachten te verminderen, gaan we vanaf 
september 2018 samenwerken met de gemeentelijke kinderopvang De Marbollen. Zij doen 
dit ook voor de andere scholen van Lint. 

Onze school stelt een ruimte ter beschikking en het gemeentebestuur investeert mee in de 
inrichting zodat het als opvanglocatie kan ingezet worden. De Marbollen beschikt ook over 
een mooie locatie, waar zij in staat zijn om meer kinderen op te vangen.   

Aan de studie van de lagere school verandert er voor alle duidelijkheid niets. 
Tussen 15.45u en 16.30u zullen onze leerlingen nog steeds door leerkrachten van de school 
begeleid worden in het maken van hun werk en het leren van hun lessen. 
 

Wat betreft de prijzen en uren van de gemeentelijke opvang, kan u terecht bij de Marbollen. 
Voor de avondstudie zijn de kosten als volgt:    

’s avonds lagere :  van 15.30u tot 15.45u  geen bijdrage 
   van 15.45u tot 16.30u  tarief Marbollen 
   De kinderen die om 16.30u niet zijn opgehaald, blijven op school  
                                   onder toezicht van de Marbollen. 
   Vanaf 17.15u gaan ze samen naar de Marbollen (Van Putlei) waar ze 
                                   tot 18.30u kunnen blijven. 
Kleuters:  die langer dan tot 17.15u moeten blijven, vertrekken onmiddellijk na  
                                   schooltijd naar de Marbollen. 
Op woensdag is er opvang op school van 12.15u t.e.m. 13.15u 
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Bij het afzetten van de kinderen in het ochtendtoezicht dat start vanaf 7.15u, verwachten we 
dat de ouder mee binnenkomt voor de aanmelding. 
Ook bij het oppikken na de schooluren verwachten we van de ouders dat ze de leerlingen in 
de school ophalen en afmelden. 
Dit voor de veiligheid van de kinderen en eventuele misverstanden. 
Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar mogen voor zichzelf handtekenen, mits 
schriftelijke toestemming van de ouders.  
Alle kinderen die gebruik zullen maken van de voor – of naschoolse opvang moeten 
VOORAF geregistreerd worden bij de Marbollen op de Van Putlei. 
 
Opvangtarief 
€ 1.01 per begonnen half uur 
sociaal tarief € 0.51 per begonnen half uur  (aan te vragen via het OCMW) 
Gezinstarief: 25% op de totale ouderbijdrage indien meerdere kinderen uit hetzelfde gezin 
gelijktijdig aanwezig zijn. 
 
De begin- en einduren moeten gerespecteerd worden. 
Voor langere opvang kunnen de ouders terecht in “De Marbollen”, Van Putlei 77, 2547 LINT    
Tel. : 03/454 32 72 
Deze kinderen worden onmiddellijk na schooltijd opgehaald. 
 
 
Alle leerlingen die om één of andere reden te laat worden opgehaald door hun ouders, gaan 
na het belsignaal naar de kleuterspeelplaats, waar toezicht wordt gehouden of naar de 
avondstudie vanaf het tweede leerjaar. Er zijn geen dieren toegelaten op de speelplaats. 

 
4.3. Contacten ouders/school 

 
Voor de kleuters 
In augustus is er een infoavond in alle kleuterklassen. De kleuterjuf geeft zeer praktische 
uitleg over de werking en de aanpak in de kleuterklas. In de loop van het schooljaar kunnen 
vragen of problemen met de kleuterleidster, de zorgjuf of directie persoonlijk besproken 
worden. 
In het 2de trimester is er een infoavond voor de ouders van de vierjarige kleuters over 
schoolrijpheid.  
In februari is er oudercontact voor alle kleuters. 
In de maand mei of juni is er een infoavond over de werking van het eerste leerjaar. 
Kleuters zijn best zindelijk wanneer ze voor het eerst naar school komen. 
 
Voor de lagere school: 
Bij aanvang van het schooljaar worden de ouders uitgenodigd voor een klassikale 
ouderavond. Bedoeling is dat elke leerkracht bij het begin van het schooljaar zijn/haar 
jaarprogramma van diverse vakken voorstelt en dat de ouders op de hoogte worden 
gebracht van een aantal klasafspraken waaraan elke leerling zich dient te houden. 
Er worden ook twee individuele oudercontacten voorzien. 
Eventuele conflicten worden eerst met de leerkracht besproken. Indien er geen vergelijk 
wordt gevonden, kan best de directie ingeschakeld worden. 
In de loop van het schooljaar kan u steeds een afspraak maken voor een gesprek met de 
klastitularis, de zorgjuf of de directie. 
U kan ook mailen ( zie website van de school ). Het agenda is eveneens een handig 
communicatiemiddel. 
 
Bij het begin van elke maand verschijnt de “ Blauwe Brief “ Op deze nieuwsbrief voor ouders 
staat nuttige info. 
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Ook op de website van onze school krijgt u een schat aan boeiende informatie, leuke foto’s 
en filmpjes.  
 
Stappenplan klachten en problemen: 
Het  kan gebeuren dat er een misverstand of een probleem rijst tussen uw kind en de 
leerkracht. Indien u dit te weten komt en u het aangewezen vindt om te handelen, verzoeken 
wij u volgende stappen te respecteren. 
 
Eerst neemt u contact op met de leerkracht. Dit kan via de schoolagenda, e-mail of 
persoonlijk contact. In de meeste gevallen is dit contact al voldoende om het misverstand of 
probleem op te lossen. 
Kunt u het misverstand of probleem niet oplossen met de leerkracht, dan kan u contact 
opnemen met de directie, via e-mail, telefoon of persoonlijk contact. De directie zal uw 
verhaal aanhoren en in overleg gaan met de leerkracht en de ouders. 
Indien er geen oplossing wordt gevonden, zal de directie bemiddelen tussen de ouders en de 
leerkrachten. 
In zeldzame gevallen blijft er nog een probleem en dan kan u een stap zetten naar de 
schoolraad. Afgevaardigden van de schoolraad zullen alle partijen (ouders, leerkracht en 
directie) horen en proberen te bemiddelen. 
In het ergste geval wordt het probleem besproken op de schoolraad. De standpunten van 
alle partijen worden aanhoort en daarna zal er een beslissing genomen worden. Die 
beslissing hoort dan gerespecteerd te worden door de verschillende partijen. 
 
 

4.4. Te laat komen 
 
Voor kleuters is het aangenaam om met heel de klasgroep samen aan een nieuwe dag te 
beginnen en te genieten van het onthaalmoment. 
Voor de veiligheid van de kleuters wordt de poort afgesloten om 8.35u. We rekenen er ten 
stelligste op dat alle kinderen tijdig op school zijn. Wie vanwege een grondige reden 
toch te laat zou zijn, moet langs de grijze poort binnenkomen en eerst aanbellen. 
 
In de lagere school is het heel storend voor de klasgroep als een kind te laat komt. Tijdig 
aanwezig zijn is veelal een kwestie van goede gewoontevorming en getuigt van respect voor 
de anderen. 
Daarom: zorg ervoor dat uw kind tijdig vertrekt.  
Leerlingen die geregeld te laat komen, worden door de klastitularis naar de directie 
doorverwezen. 
 

 
4.5. Afwezigheid bij ziekte 

 
Is een kind méér dan drie opeenvolgende schooldagen ziek dan is steeds een medisch 
attest vereist. Dat attest kan afkomstig zijn van een dokter, een geneesheerspecialist, 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 het kind afwezig is voor die aandoening volstaat 
een attest van de ouders. De school zal het CLB contacteren telkens ze twijfels heeft over 
een medisch attest. 
 
Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende schooldagen volstaat een briefje van de 
ouders. Dergelijke briefje kan slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf 
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geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is een medisch attest altijd vereist. De ouders 
verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen ook het attest zo vlug mogelijk. 
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. 

 
 

4.6. Huiswerk, agenda’s, rapporten 
 
De kinderen in de lagere school krijgen geregeld huiswerk mee: een schriftelijk werk, lessen 
of een andere opdracht. Deze taken worden uitgebreider naargelang het kind naar een 
hogere klas opklimt. Toch mogen kinderen er niet overdreven veel tijd aan besteden en kan 
u best contact nemen met de klastitularis indien u hierbij vragen hebt. Een huistaak dient in 
de eerste plaats om de in de klas aangebrachte leerstof zelfstandig in te oefenen. Kinderen 
vanaf het tweede leerjaar krijgen de kans om in de avondstudie te blijven. Daar kunnen zij 
onder toezicht van een leerkracht aan hun huiswerk en lessen werken.  
 
We zijn er ons van bewust dat het maken van huiswerk extra inspanningen vraagt, voor het 
ene kind al meer dan voor het andere. Toch beschouwen we huiswerk als een waardevolle 
werkvorm, als een vorm van extra leerlingenzorg en als een communicatiemiddel met 
ouders. Via huiswerk ( taken en lessen) krijgt u immers een idee van waar uw kind in de klas 
mee bezig is en hoe dat onderwijsaanbod aanslaat. 
 
Huistaken dienen steeds verzorgd gemaakt te worden en op het afgesproken tijdstip 
afgegeven. 
 
In het agenda vindt u steeds alle informatie omtrent lessen, huistaken en eventuele 
mededelingen.  Het agenda dient wekelijks gehandtekend door ouders en leerkrachten. 
 
Door het schoolteam werden volgende afspraken gemaakt: 
1ste leerjaar:  elke dag iets om in te oefenen 
2de leerjaar:  driemaal per week een schriftelijke huistaak, alle dagen   

  lezen, en iets inoefenen.  
3de leerjaar:  driemaal per week een schriftelijke taak, lessen kunnen elke  

   dag. 
4de leerjaar:  alle dagen, behalve woensdag, een schriftelijke taak, lessen kunnen 

   elke dag, vrijdag occasioneel. 
5de leerjaar:  elke dag mogelijkheid tot lessen, woensdag geen schriftelijke taak, 

   vrijdag occasioneel. 
6de leerjaar:  idem 5de leerjaar 
 
Indien uw kind door omstandigheden een taak niet heeft kunnen maken, vermeldt u dit 
schriftelijk in het agenda. De taak wordt de daaropvolgende dag ingehaald. 
Dit mag echter geen regelmaat worden! 

 
Vanaf het tweede leerjaar hebben de kinderen een agenda. De ouders kijken de agenda na 
en handtekenen dagelijks of wekelijks naargelang de afspraken. Op deze wijze krijgt u 
nuttige informatie doorgespeeld en weten wij dat deze informatie door u werd gelezen.  
De leerkracht handtekent de agenda minstens eenmaal per week. Het kan als heen-en-weer 
schriftje gebruikt worden: ook de ouders mogen er een mededeling of een vraag in noteren. 
 
Elke school heeft als opdracht de eindtermen te realiseren. Onze school is ook een 
leefschool waar elk kind vele kansen krijgt. Kennis van leerstof wordt getoetst via het 
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dagelijkse werk, de aangekondigde en onvoorbereide proeven over een groter 
leerstofgeheel. De resultaten worden op geregelde tijdstippen in een schoolrapport 
meegegeven. De toetsen worden meestal meegegeven ter inzage, maar niet op het einde 
van het schooljaar. Voor de toelichting bij het rapport bent u steeds welkom bij de 
klasleerkracht. Het is wenselijk hiervoor een afspraak te maken. Tijdens de lesuren worden 
de leerkrachten niet gestoord.  
Mochten er zich in de loop van het schooljaar problemen voordoen, dan kan er met de 
leerkracht steeds een afspraak worden gemaakt na de schooluren. 

 
4.7. Lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen 

 
Kleuters 
Graag gemakkelijke kledij en turnpantoffels in de derde kleuterklas. 
De vijfjarige kleuters gaan één keer per trimester zwemmen. Er worden hulpouders gevraagd 
om te helpen bij het uit – en aankleden.  
 
Lagere school 
Beide activiteiten zijn verplicht voor alle leerlingen. Wij vragen een schriftelijke verklaring 
vanwege de ouders of een doktersattest indien u uw kind om een gegronde reden niet mee 
kan zwemmen of turnen 
In de lagere school dragen de leerlingen een T-shirt van de school en een donkerblauw 
turnbroekje en turnpantoffels. Dit alles in een turnzakje, al of niet van de school.  
Alle turnkledij moet voorzien zijn van een naam. 
De turnkledij wordt VOOR elke vakantie meegegeven zodat ze gewassen kan worden. 
De bijdrage voor het zwemmen bedraagt 15 euro  per kind per schooljaar. Deze kost is ook 
opgenomen in de maximumfactuur. 
Dit is de prijs van de busrit want de gemeente Lint betaalt de inkom van het zwembad. Als 
uw kind om gezondheidsredenen niet mee kan zwemmen, gaat het toch mee naar het 
zwembad en wordt de busrit dus ook aangerekend. 
Onze eerste leerjaren gaan om de twee weken zwemmen. De andere leerjaren één keer per 
trimester voor een volledig uur. 
Voor de leerlingen van het zesde leerjaar is het zwemmen volledig gratis. 

 

4.8. Een- of meerdaagse schooluitstappen (extra-
muros activiteiten) 

 
Buiten de 4 klasmuren valt ook heel wat te leren. Vandaar dat leeruitstappen een onmisbaar 
element vormen binnen het onderricht van deze tijd. We beperken het totaalbedrag van de 
uitstappen zoals wettelijk verplicht tot 45 euro voor alle kleuters. In de lagere school wordt dit 
85 euro per kind. Voor de meerdaagse uitstappen is er een algemeen totaal van 435 euro 
vooropgesteld, verspreid over de 6 leerjaren. In de onkostennota’s kan u per leerjaar een 
overzicht van het voorbije schooljaar raadplegen. 
Wanneer de kosten hoger liggen dan het vooropgestelde bedrag, legt de school dit zelf bij 
vanuit de werkingstoelagen. 
 
We trachten het totaalbedrag van de uitstappen te beperken. In de onkostennota kan u een 
raming van het komende schooljaar raadplegen. 
De kinderen van het zesde leerjaar gaan op bosklassen begin oktober.  
Het eerste leerjaar gaat ook elk schooljaar naar de boerderij. 
De andere leerjaren gaan om de twee jaar (pare jaren ) op meerdaagse uitstap.. We houden 
eraan dat iedereen aan deze uitstappen deelneemt. Niet alleen omwille van het cognitieve 
karakter, maar ook om het gevoel van samenhorigheid met leeftijdsgenoten te beleven, 
samen dingen te ondernemen, zorg te dragen voor elkaar en de omgeving, te bouwen aan 
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Een unieke kans ook om een leerkracht de kans te 
geven zijn/haar leerlingen buiten de klasmuren te leren kennen. Kortom: Een meerdaagse 
uitstap is een absolute meerwaarde voor het jonge kind in ontwikkeling, zowel op cognitief 
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als emotioneel vlak. Wanneer ouders voorbehoud maken om medische, financiële en 
emotionele redenen nemen zij contact op met de directie. In dat geval zal altijd op een 
constructieve manier naar een oplossing gezocht worden en zullen de nodige stappen door 
directie en leerkrachten gezet worden opdat het kind steeds in de meest gunstige 
omstandigheden kan deelnemen aan deze uitstap. Wij streven er naar dat al onze kinderen 
de gelegenheid krijgen zich ten volle te ontplooien en ontwikkelen. 
De ondertekening van dit schoolreglement geldt als een principiële toestemming met de 
deelname van de leerling aan alle ééndaagse uitstappen. Als de ouders de toestemming bij 
een concrete ééndaagse extra-murosactiviteit toch zouden weigeren, dienen zij dat vooraf 
aan de school te melden. Ouders kunnen de deelname niet weigeren wanneer de extra-
murosactiviteit minder dan een volledige lesdag duurt. Leerlingen die niet deelnemen aan 
extra-murosactiviteiten dienen op de school aanwezig te zijn. 

 
4.9. Middagtoezicht en dranken 

 
In de kleuterschool krijgen de kinderen bij het middageten een drankje aangeboden door de 
school. Voor het middagdrankje wordt er niets aangerekend. Dat drankje zit mee verrekend 
in de refterbeurt. 
 
Tijdens de speeltijd drinken de kleuters water van de kraan. Dit is gratis. Tenzij ouders erop 
staan dat ze water uit een flesje drinken, dit is betalend.  De afrekening gebeurt later via de 
schoolrekening. 
 
In de lagere school brengen de leerlingen zelf een drankje mee voor onder de speeltijd. Dit 
mag enkel water zijn in een doorzichtig flesje of een doorzichtige drinkbus. 
Onder de middag krijgen zij wel een drankje van de school dat net als bij de kleuters in het 
reftergeld zit verrekend. 
 
Leerlingen die dagelijks blijven ineten, nemen best een abonnement per trimester. 
Ouders betalen dan een vast bedrag van 0,40 euro per beurt x het aantal schooldagen. 
Wie niet regelmatig blijft ineten, wordt op een klaslijst aangeduid en betaalt 0,50 euro per 
beurt. 
 

4.10. Luizencontrole 
 
We hebben op onze school een luizenplan dat gevolgd wordt indien er kinderen met luizen 
besmet zijn. Ook worden er op meerdere momenten ( meestal na vakanties ) door een team 
verpleegkundigen luizencontroles uitgevoerd. Bij besmetting dringen we erop aan om uw 
kind zo vlug mogelijk te behandelen. We stellen het zeer op prijs als u de school verwittigt 
indien u bij uw kind luizen ontdekt.  
In de klas worden de kinderen op een positieve manier over luizenbesmetting geïnformeerd. 
 
 

4.11. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
 
Van heel wat activiteiten kan u foto’s bekijken op de website van de school: www.mclint.be 
Indien u niet wil dat er foto’s van uw kind op de website komen, moet u dit schriftelijk melden 
aan de directie. 
Klaslijsten met adressen van klasgenootjes worden niet aan de ouders bezorgd. 
 

4.12. Brengen en afhalen 
 
Voor de kleuterschool: 
Alle kleuters komen alleen door de paddenstoelpoort, enkel als er iets belangrijks mee te 
delen is, komen de ouders mee op de speelplaats.  

http://www.mclint.be/
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Nieuwe kleuters mogen gedurende de eerste week naar de klas gebracht worden. 
De kleuters van de tweede en derde kleuterklas  worden opgehaald op de speelplaats. De 
2,5 en 3 jarigen worden opgehaald in de klas.  
De eerste donderdag van de maand mogen alle  ouders van de kleuters hun kinderen 
afhalen in de klas. Dan gaat de poort open om 15.15u. 
Voor de lagere school: 
Wie zijn kind naar school brengt, neemt afscheid aan de schoolpoort. Eens uw kind zich 
binnen de school bevindt, wordt er geen toestemming meer gegeven om de school te 
verlaten. 
Bij het afhalen van kinderen wachten de ouders in de wachtzone. Wij vragen u de inkom snel 
vrij te maken, zodat de thuisrijen en de fietsers ordelijk de school kunnen verlaten. 
Alleen de kinderen wiens ouders aanwezig zijn, mogen de school verlaten.  Onder geen 
enkel beding mogen leerlingen alleen naar huis als hun ouders ze niet komen afhalen. Zij 
moeten steeds met de rij mee of blijven in de avondstudie. 
Leerlingen die aan de overkant van de school worden afgezet, stappen uit langs het voetpad 
en steken over via het zebrapad. ’s Morgens helpen gemachtigde toezichters hen daarbij. 
Ouders die informatie willen krijgen of geven, kunnen dit melden aan de leerkracht aan de 
poort. Voor een langer gesprek met de leerkracht wordt best een afspraak gemaakt. 
 
 

4.13. Gebruik van fietsenloods 
 
De fietsenloods wordt geopend en gesloten op de volgende momenten: 
  

    Open     Toe      

07.30u 08.30u 

12.05u 12.15u 

13.20u 13.35u 

15.30u 15.40u 

 
Wie nog toekomt als de fietsenstalling reeds gesloten is, zet de fiets in het fietsenrek buiten 
de stalling en doet de fiets op slot . ( eigen risico) 
De school is niet verantwoordelijk voor diefstal van en schade aan de fietsen. 
 

4.14. Rijenbegeleiding 
 
De kinderen van de lagere school zijn verplicht om met de rij naar huis te gaan.  
De rijen naar huis worden door de leerkrachten begeleid in 4 rijen. 

1. rij afhalers (fietsers en voetgangers) 
2. rij rond punt 
3. rij Torfsstraat 
4. rij spoorweg 

 
Kleuters worden afgehaald en gaan dus niet mee met de rij. Uitzonderingen kunnen 
besproken worden met de directie. 

 
4.15. Verjaardagen 

 
Kinderen die jarig zijn, mogen een kleinigheidje meebrengen als traktatie. Wij hebben liever 
geen snoep, maar een zelfgebakken koekje of beter nog een stukje fruit, mag altijd in overleg 
met de juf of de meester.  
Uitnodigingen voor feestjes worden niet in de school uitgedeeld. 
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4.16. Kledij 
 
Kleding, schoeisel en kapsel zijn verzorgd en hygiënisch, veilig en aangepast aan de leeftijd 
van het kind en het schoolleven. Geen dure en opzichtige juwelen, maquillage. Piercings 
mogen niet zichtbaar zijn. Leerlingen dragen geen spaghettibandjes, teenslippers of kledij 
met blote buik. Voor de zwemlessen dragen de jongens een zwembroek (geen short) en de 
meisjes een badpak (geen bikini). 
Onze leerlingen leren zorgzaam omgaan met hun kledij en die van de andere kinderen. 
Petten, hoofddeksels en hoofddoeken worden niet gedragen bij lesactiviteiten. 
GSM en hoofdtelefoons ( walkman en MP 3)worden niet meegenomen naar de school of op 
uitstappen. 
Alles wordt zoveel mogelijk genaamtekend. 
Alle kinderen dragen tussen 1 oktober en 1 maart een fluohesje aangekocht door de ouders 
met het logo van de school. Het hesje kost 3 euro en wordt via de schoolrekening 
aangerekend. Bij verlies of slijtage dient dit hesje door de ouders opnieuw via de school 
aangekocht te worden aan dezelfde prijs. Wij verwachten dat alle kinderen dat hesje 
dagelijks dragen en er zorgzaam mee omspringen.  
 
 

4.17. Omgangsvormen: houding en gedrag 
 
We hechten op onze school veel belang aan de omgangsvorm. Beleefdheid en respect, 
verdraagzaamheid en hulpvaardigheid…het zijn zeer waardevolle principes! 
Het leren kennen van zichzelf en de ander, sociale vaardigheden ontwikkelen doen we onder 
andere door het werken met de Axenroos of dierenstad. 
Pestgedrag wordt ernstig genomen en op een gepaste manier aangepakt. 
 

4.18. Vergeten en verloren voorwerpen 
 
Na het beëindigen van de lessen mogen om veiligheidsredenen geen vergeten schriften of 
boeken meer afgehaald worden. Neem indien nodig contact op met leerkracht of directie. 
De verloren voorwerpen worden in de kleuterblok verzameld. Regelmatig gaan alle niet 
afgehaalde spullen naar een goed doel. 
 

4.19. Rekeningen 
 
Alle onkosten van drank, abonnementen, uitstappen, zwemmen e.d. worden betaald via de 
schoolrekening. 
Deze worden op regelmatige tijdstippen meegegeven: 
De betalingstermijn respecteren a.u.b. 
 
 

4.20. Gebruik van materiaal 
 
De school voorziet voor uw lagere schoolkind het nodige materiaal om kosteloos onderwijs te 
kunnen volgen. 
Indien dit materiaal stuk of verloren gaat, zorgen de ouders er voor dat dit vervangen wordt. 
De juf/meester zal een lijst samenstellen van al het materiaal, dat gebruikt wordt in de klas. 
Zo weten ouders welk materiaal dat ze best aanschaffen voor vervanging in de klas of voor 
thuis. U kan een lijst van winkels krijgen waar u hetzelfde materiaal kan aankopen. 
Al het gebruiksmateriaal blijft op school. Op het einde van het schooljaar wordt het 
herbruikbare materiaal opgehaald en bezorgd aan de leerkracht van het volgende jaar. 
Materiaal dat bij een specifieke klas of graad hoort, blijft in die klas. 



  

 

33 

Schooluitrusting, schoolgerief zowel van de school als persoonlijke voorwerpen worden met 
zorg behandeld. 
Voor opzettelijke beschadigingen van gebouwen, meubilair en materiaal van de school kan 
een schadevergoeding gevraagd worden.  
Alle leerboeken worden gekaft. Bruin kaftpapier kan gevraagd worden op het secretariaat.  
 

4.21. Abonnementen op tijdschriften e.a. 
 
Alle abonnementen op tijdschriften, leespakketten e.d. zijn vrijblijvend. Sommige worden 
gebruikt als ondersteuning in de klas. 
U verneemt hier meer over op de gezamenlijke infoavond begin september. 
 
 

4.22. bib 
 
De kinderen van het tweede t.e.m. het vierder leerjaar kunnen gebruik maken van de 
gemeentelijke bibliotheek. 
 
 

4.23. Veiligheid en gezondheid 
 
Snoep 
Er wordt niet gesnoept. Een gezond tussendoortje kan natuurlijk wél. 
Voor de kleuters vragen we geen koeken met chocolade aan de buitenkant mee te geven. 
Elke woensdag brengt iedereen een gezond tussendoortje mee en drinkt dan enkel water.  
Enkele vrijdagen krijgen de kinderen gedurende een periode een stuk fruit aangeboden door 
de school. Tijdstip wordt nog meegedeeld. 
 
Veiligheid 
Er worden geen gevaarlijke voorwerpen meegenomen naar school. 
Op de speelplaats wordt het ruwe spel geweerd. 
Op geregelde tijdstippen houdt de school een evacuatieoefening. 
 
Gemachtigde toezichters vormen reeds een vertrouwd beeld aan onze school.  Zij zorgen 
ervoor dat onze leerlingen veilig de straat kunnen oversteken. Toezicht wordt door hen enkel 
’s morgens gehouden vanaf 8 uur tot 8.45 uur. 
Mogen wij vragen dat u ook uw steentje bijdraagt in de verkeersopvoeding van uw kind door 
zelf het goede voorbeeld te geven. 
 

4.24. Roken op school 
 
Vanzelfsprekend is roken op onze school niet toegestaan. 
Er is een algemeen rookverbod binnen de schoolmuren en op open ruimtes. 
Tijdens extra-murosactiviteiten wordt er nooit gerookt in het bijzijn van de kinderen.  
Ook voor elektronische sigaretten of varianten geldt dezelfde regel. 
 

4.25. Engagementsverklaring 
 
Het is van het grootste belang voor het welzijn van het kind, dat er een goede wisselwerking 
is tussen ouders en school. De betrokkenheid van de ouders is van essentieel belang voor 
de leerkansen van onze kinderen. Daarom werd in ons schoolreglement een 
engagementsverklaring opgenomen. 
Deze verklaring is een geheel van wederzijdse afspraken tussen school en ouders. 
Dit document wordt in het schoolreglement geïntegreerd en door de ouders ter goedkeuring 
ondertekend. 
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Deze engagementsverklaring omvat vier thema’s: 

1. Engagement i.v.m. oudercontact 
De ouders zijn op vraag van de leerkracht aanwezig op het oudercontact of 
nemen zelf contact op wanneer ze om uitzonderlijke redenen niet op de afspraak 
aanwezig kunnen zijn. 

2. Engagement inzake voldoende aanwezigheid 
Niet alleen voor leerplichtige leerlingen maar ook voor kleuters is een voldoende 
aanwezigheid op school essentieel voor een succesvolle schoolcarrière. Ouders 
engageren zich om hun kinderen ‘s ochtends en ‘s middags tijdig naar school te 
brengen, hun kinderen zowel in het kleuter als in het lager onderwijs dagelijks 
naar school te laten gaan, de school te steunen in de aanpak van het spijbelen.  
De schooltoelage hangt trouwens af van de aanwezigheid van alle leerlingen. Wij 
verwachten ook dat u ons voor 8.30u verwittigt bij afwezigheid. 
Het CLB waarmee wij samenwerken, staat in voor de begeleiding bij 
problematische afwezigheden. U kan zich niet onttrekken aan deze begeleiding. 
Ook het departement brengen wij op de hoogte van alle afwezigheden van onze 
leerlingen. 

3. Engagement i.v.m.  deelnemen aan alle vormen van individuele begeleiding 
Leerkrachten, CLB, gon werken samen om kinderen met problemen zo goed 
mogelijk te begeleiden en te ondersteunen. Ook van de ouders verwachten we 
een positief engagement om mee te werken aan dit begeleidingsaanbod. 

4. Een positief engagement ten opzichte van de onderwijstaal van de school 
Dit engagement houdt in dat de ouders hun kind aanmoedigen om Nederlands te 
spreken en indien nodig te leren. 
Leerlingen die anderstalig zijn, hebben er baat bij om ook buiten de school in 
contact te komen met de Nederlandse taal. Wij verwachten van ouders dat zij dit 
tenvolle stimuleren. 

5. Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kun je dit melden aan de directie. 
Specifieke onder-wijsbehoeften is een breed begrip. Het betekent dat je kind mee 
als gevolg van een fysieke, verstandelijke of zintuiglijke beperking niet zomaar 
aan het gewone lesprogramma kan deelnemen. De school kan ook zelf 
aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het 
schooljaar. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je kind 
nodig hebt en wat wij als school kunnen organiseren. 
 

4.26. Bewakingscamera’s 
 

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

vallen, worden aangeduid met een pictogram. Iedereen die gefilmd wordt, mag de beelden 

inkijken wanneer hij of zij daar een grondige reden voor heeft. 

 
   

Beste ouders, 
 
Uitgaande van de doelen en waarden, beschreven in ons opvoedingsproject, hebben we 
getracht een beeld te schetsen van hoe er in onze school wordt gewerkt en geleefd. 
We vinden het heel belangrijk dat ouders en leerlingen weten wat er van hen wordt verwacht. 
Deze inlichtingen en afspraken moeten dan ook beschouwd worden als een hulp bij de 
ontwikkeling van uw kind. 
Mogen wij U dan ook vragen om het bijhorende formulier te handtekenen voor kennisname 
van en akkoord met onze schoolbrochure en schoolreglement. 
Dank U. 
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Door de kennisname op het inschrijvingsformulier te handtekenen verklaart u zich als 
ouders mede namens uw zoon of dochter in ieder geval akkoord met ons 
opvoedingsproject, de voorgelegde afspraken en uw rechten en plichten. 
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5. WERKING SCHOOLJAAR 2018-2019 
 

- Klassen en schoolteam 
 
Kleuterschool Olleke Bolleke 
 
2,5 –jarigen   Thaïs Dujardin  
3- jarigen    Greet Vermuyten, Daisy Heremans 
4- jarigen   Celine Ryckebosch, Sandra Debeuckelaere 
5- jarigen   Karine Chauvaux, Nathalie Jacobs, Leen Postelmans 
 
Lichamelijke opvoeding,  Nele Van Sande 
 
zorgcoördinatie   Lief Graré 
beleidsondersteuning  Thaïs Dujardin 
zorg    Marijke Van daele 
    Lief Graré 
    Sharry Van den Audenaerde 
 
Kinderverzorgster  Hemalata Liekens 
 
Lagere School 
 
1ste leerjaar   Karen Vansant, Gert Hellemans 
 
2de leerjaar   Leen Van Mechelen, Chris Toelants 
 
3de leerjaar  Sabine Dewaele, Pascal van Reeth, Griet Gommeren, Els Van 

            den Wijngaert, Wanda Vandendorpe 
4de leerjaar   Christel Vervoort, Inn Willekens 
 
5de leerjaar   Annick De Vocht, Natalie Mauquoi 

 
6de leerjaar   Wim Min, Kristine Van Vliet,  
  
 
Zorg en differentiatie             Carine Leysen, Els Van den Wijngaert, Sharry Van den  
    Audenaerde 
 
Lichamelijke opvoeding Frank Cauterman 
 
ICT leerkracht   Pascal Van Reeth 
 
Beleidsondersteuning  Carine Leysen 
 
Secretariaat   Hilde Langmans, Julie Van den Brande 
 
Voor- en nabewaking  Anne Hellemans,  
 
Refter    Anne Hellemans, Hemalata Liekens, Kim Geens en Elif Somer 
 
Directie   Philippe Goethaert 
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- Samenstelling Plaatselijk Comité, oudervereniging en schoolraad 
 

Plaatselijk Comité 
 
Benny Marissens  voorzitter, raadsman financies 
Jos Kempenaers  pastoor 
Philippe Goethaert  gemandateerde schoolbestuur 
Christine Van Oostveldt pedagogische begeleiding 
Armand De Baets  raadslid 
Gabie Fierens   oud-directeur 
 
Oudervereniging  
 
Grace Lie 
Kim Sluyts 
Saar de Peuter 
Elke Ortmanns 
Wendy De Herdt 
An Vancoppenolle 
Nele Peeters 
Tom Entbrouxk 
 
 
Contact via de website van de school of oudervereniging@mclint.be 
 
Schoolraad 
 
Vanwege de ouders:   Grace Lie (voorzitter) 
    Ken Snoeks 
    Pieter Ledeganck 
Vanwege de gemeenschap: Patricia Moons 
    Yvonne Lenaerts 
    Francesca Ceulemans 
Vanwege de leerkrachten Sandra Debeuckelaere 
    Carine Leysen 
    Natalie Mauquoi 
 
Contact : schoolraad@mclint.be  
 



  

 

38 

- Gegevens CLB 
 
Onze school is verbonden aan het CLB – centrum van Kontich. 
Adres:  Holle Weg, 9  
  2550 Kontich  (kontich@clb-ami2.be) 
 
Verantwoordelijken voor onze school: 
Lagere school:   Sofie De Munter 
Kleuterschool:   Hilde Van Gorp   hilde.vangorp@clb-ami2.be 
Arts    Ann De Corte     ann.decorte @clb-ami2.be  
Maatschappelijk werker: Ann De Cock        ann.decock@clb-ami2.be 
Verpleegkundige:   Hilde Van Gorp   hilde.vangorp@clb-ami2.be 
Coördinator:   Sofie De Munter    sofie.demunter@clb-ami2.be  
 
Contact:    03 458 58 58 
 
 

- Zorgbeleid op onze school 
 
Wij willen zorgbreed werken. We willen ervoor zorgen dat alle kinderen de aandacht en zorg 
krijgen die ze nodig hebben. Zowel voor de zwakkeren als voor de sterkeren willen we 
aangepaste hulp en begeleiding bieden of zoeken. 
 
Kleuterschool 
Door middel van het kind-volg-systeem worden kleuters opgevolgd. Indien nodig wordt u op 
de hoogte gebracht van eventuele problemen. 
Kleuterleidster, zorgjuf en CLB hebben regelmatig overleg. 
De zorgjuf ondersteunt de kleuterleidster, de kleuters en de ouders. 
Indien u zich zorgen maakt, kan u contact opnemen met de kleuterleidster, zorgjuf of het 
CLB. 
 
Om de overgang van de kleuterschool naar het eerste leerjaar vlot te laten verlopen, worden 
gezamenlijke activiteiten gepland. 
 
Lagere school 
Voor wiskunde, lezen en spelling worden  leerling-volg-systeem toetsen afgenomen. 
Met deze toetsen willen we nagaan welke kinderen extra hulp nodig hebben. Ze staan los 
van de gebruikte methodes. Deze toetsen komen niet op het rapport; ze worden ook niet 
mee naar huis gebracht. Ze worden wél besproken op het oudercontact en u kan ze dan ook 
inkijken. Na de afname is er overleg met de klastitularis, verantwoordelijke CLB, 
zorgleerkracht en directie. 
Alle gegevens worden digitaal bewaard op schoolonline. Ze zijn vertrouwelijk; we springen er 
discreet mee om. 
Enkel indien het echt nodig is, worden kinderen doorverwezen voor externe hulp zoals kine 
of logo. 
Kine of logo wordt bij leerplichtige leerlingen enkel buiten de schooluren gevolgd. 
 

- Jaarthema: “Holder de bolder schatten op zolder ” 
 

 
- Infoavonden in september. 

 
Kleuterschool 
 
Voor de kleuters heeft de avond reeds plaats gehad op donderdag 30 augustus. 

mailto:kontich@clb-ami2.be
mailto:Sofie.verkinderen@clb-ami2.be
mailto:ann.decock@clb-ami2.be
mailto:sofie.demunter@clb-ami2.be
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Lagere school 
 
1ste leerjaar: woensdag  5 september 20.00u 
2de leerjaar: dinsdag 4 september 20.00u 
3de leerjaar: maandag 3 september 20.00u 
4de leerjaar: dinsdag 4 september 20.00u 
5de leerjaar: donderdag  6 september 20.00u 
6de leerjaar: maandag 3 september 20.00u 
 
 
 
 
 

6. BIJLAGEN 
 
Bijlage  Kostenraming ouderbijdragen ( richtprijzen zie verder)  
 
Beste ouders, 
 
Uitgaande van de doelen en waarden, beschreven in ons opvoedingsproject, hebben we 
getracht een beeld te schetsen van hoe er in onze school wordt gewerkt en geleefd. 
We vinden het heel belangrijk dat ouders en leerlingen weten wat er van hen wordt verwacht.  
Deze inlichtingen en afspraken moeten dan ook beschouwd worden als een hulp bij de 
ontwikkeling van uw kind. 
Mogen wij U dan ook vragen om het instemmingsformulier  te handtekenen voor kennisname 
van en akkoord met onze schoolbrochure met opvoedingsproject, schoolreglement ( zowel 
“regelgeving” als “eigen aan onze school”) en algemene informatie.. 
 
     
    Hartelijk dank voor het vertrouwen en de samenwerking 
    Schoolbestuur, directie en schoolteam 
 

Kosteloos onderwijs: 
 
In het teken van het kosteloos onderwijs vragen wij de ouders vanaf dit schooljaar maximum 
volgende bijdragen: 

 

Kleuter   

Instappers en 1ste kleuterklas 45 

2de kleuterklas 45 

3de kleuterklas 45 

Lager   

Elk leerjaar 85 

Meerdaagse uitstappen 435 
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Zesde leerjaar schooljaar  2017-2018 
 
 

Activiteit Totaal in euro 
 

Sportdag  5.00 

Zwemmen 15.00 

Vastenboekje 1.00 

Stem olympiade 2.00 

Op stap naar het SO 3.50 

Herfstwandeling 2.50 

Schaatsen 6.00 

Didactisch materiaal 2.00 

Bowling 3.00 

Doe dagen Mechelen 7.00 

Projectweek 7.00 

Minigolf 1.50 

Toneel Lint 3.00 

Uitstap naar Antwerpen 8.00 

Schoolreis De Schorre 12.00 

  

Totaal 78,50 

 
 
Vijfde leerjaar schooljaar 2017-2018 
 
 

Activiteit Totaal in euro 
 

  

Sportdag 5.00 

American games 3.00 

Schaatsen 2.00 

Herfstwandeling 2.50 

Vastenboekje 1.00 

Waterperels 6.00 

Doe-dagen de Nekker 7.50 

Zoo Antwerpen 13.50 

Zwemmen  15.00 

Projectweek 7.00 

Toneel gemeente 3.00 

Fietstocht 4.00 

Totaal: 69,50 

 
 
Vierde leerjaar schooljaar 2017-2018 
 

Activiteit Bedrag in euro 

herfstwandeling  4.00 

Fort van Liezele 10.00 
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Waterperels  6.00 

Alles met de bal 3.00 

Technopolis 14.00 

Zwemmen 15.00 

Sportdag 5.00 

Toneel gemeente 3.00 

Boekje vasten 1.00 

Projectweek 7.00 

Knutselmateriaal 3.50 

Techniek provincies 4.00 

Totaal 75.50 

 
 
Derde leerjaar schooljaar 2017-2018 
 
 
Activiteit Bedrag in euro 

Herfstwandeling 4.00 

Natuurpunt 2.00 

Suske en Wiske 12.00 

Toneel gemeente 3.00 

Museum park Lint 2.00 

Superbowl 4.00 

Technopolis 14.00 

Sportdag 5.00 

Zwemmen 15.00 

Boekje vasten 1.00 

Stadsbezoek Lier 5.00 

Projectweek 7.00 

  

Totaal 74.00 

 
Tweede leerjaar schooljaar 2017-2018 
 

Activiteit Bedrag in euro 
  

Museum Lier 7.00 

Mechelen 10.00 

Schoolreis De Schuur 15.00 

Zwemmen 15.00 

Sportdag 5.00 

Toneel gemeente 3.00 

Vastenboekje 1.00 

Tandenverklikker 1.00 

Knutselmateriaal 3.00 

SVS 3.00 

Projectweek 7.00 

Totaal 70.00 
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Eerste leerjaar schooljaar 2017-2018 
 

Activiteit Bedrag in euro 
 

Opera Antwerpen 10.00 

Tivolipark 12.00 

Zwemmen 15.00 

De Mol Lier 5.00 

Toneel gemeente 3.00 

Museum Lier 7.00 

Ijsjes maken 1.00 

sportdag 5.00 

Projectweek 7.00 

Ballenfestijn 2.00 

De Schuur Borsbeek 15.00 

Totaal 82.00 

 

 
Derde kleuterklas schooljaar 2017-2018 
 

Activiteit Bedrag in € 

 
  

Mas Antwerpen 6.00 

Zwemmen 15.00 

Sportdag 3.00 

De Mol Lier 10.00 

Toneel gemeente 3.00 

Projectweek 3.50 

TOTAAL 40.50 

  
 
 
Tweede kleuterklas schooljaar 2017-2018 
 

Activiteit Bedrag in € 

Speeltuin Circus 11.00 

Schaatsen 7.00 

Tivolipark 10.00 
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Sportdag 3.00 

Toneel gemeente 3.00 

Projectweek 3.50 

Koekjes bakken 1.00 

Totaal 38.50 

 
Eerste kleuterklas schooljaar 2017-2018 
 

Activiteiten K1A en K1B Bedrag in euro 

Soep maken 1.00 

Sporthal Duffel 3.00 

De Mol  10.00 

’t karrenwiel Grobbendonk 19.00 

Sportdag 3.00 

Toneel gemeente 3.00 

Kattenbroek Edegem 1.00 

Projectweek 3.50 

Totaal 43.50 

 
 
2,5-jarigen  schooljaar 2017-2018 
 

Activiteit Bedrag in euro per kleuter 

Waterperels 5.00 

De Mol Lier 5.00 

Sportdag 3.00 

Kinderboerderij Lier 6.00 

Projectweek 3.50 

Ijsjes eten Lint 1.20 

Totaal 23.70 

 
 
 

 
Voor meerdaagse uitstappen betalen onze leerlingen maximum 435 euro in hun lagere 
school periode. 
Voor uitstappen naar de Zoo, Planckendael en andere plekken waar individuele 
abonnementen van tel zijn, vragen wij aan de ouders zoveel mogelijk abonnementen mee te 
geven. 
Zo kunnen wij de prijs voor alle kinderen drukken en blijven deze uitstappen, 
niettegenstaande de maximumfactuur, voorlopig nog mogelijk. 


