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         Vrije basisschool SINT-JORIS 
 

 

 

 
waar kinderen thuis zijn 

    

Vrije basisschool SINT-JORIS 

tel. & fax 016/64.06.97 

e-mail: info@sintjorisschool.be 

Tiensesteenweg 4 

3390 Sint-Joris-Winge 

website: www.sintjorisschool.be 

 

                 

                In onze school bieden wij: 

 kwaliteitsonderwijs, 

 kindvriendelijk onderwijs, 

 christelijk geïnspireerd onderwijs. 
 

           In onze school wensen wij: 

 gelukkige kinderen, 

 geduldige leerkrachten, 

 een open, vriendelijke sfeer, 

 tevreden ouders. 
  

http://www.sintjorisschool.be/
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WELKOM  

 

Beste ouders, 

 

We zijn blij en dankbaar dat u voor onze school heeft gekozen. We beschouwen dit als een blijk van groot vertrouwen.  Het 

is voor ons immers een voorrecht te mogen meewerken aan de ontwikkeling van uw kind. 

We hopen met u goed te kunnen samenwerken. Met vragen of eventuele problemen kan u steeds terecht bij het schoolteam. 

We vertrouwen erop dat u uw kind aanmoedigt om er samen een mooie schooltijd van te maken. 

 

Beste kinderen, 

 

Hartelijk welkom in de school, waar je je schooltijd zal doorbrengen samen met leeftijdsgenootjes.  

Ben je nieuw in onze school? Het zal dan misschien wel even wennen zijn, maar leerkrachten, directie en medeleerlingen 

zullen ervoor zorgen dat jij je vlug zal thuis voelen.  

 

We wensen jullie een fijn schooljaar toe! 

 

 

 
Het schoolbestuur, de directie en het personeel van de school. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze infobrochure met het schoolreglement is in beginsel van toepassing gedurende het ganse 
schooljaar 2021-2022,  onder voorbehoud van de maatregelen die moeten worden genomen in 
het licht van het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus. 
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OPVOEDINGSPROJECT 
 
Het opvoedingsproject van de Sint-Jorisschool steunt op vier pijlers. We leggen de klemtoon op een harmonische en totale 
ontwikkeling van het kind.  Daarnaast willen we oog hebben voor de ontwikkelingskansen voor en het welbevinden 
van álle leerlingen, met hun eigen mogelijkheden en noden. We vinden het bovendien belangrijk dat onze school een 
positief en veilig ontwikkelingsklimaat biedt met een dynamisch schoolteam en een open communicatie tussen 
schoolteam, ouders en leerlingen. Als  katholieke dialoogschool werken we vanuit een christelijke inspiratie, waarbij zorg 
wordt besteed aan een eigentijdse en uitnodigende geloofsopvoeding.  
 

1. Een harmonische en totale ontwikkeling van het kind 
Uitgaande van de voorgeschreven eindtermen en ontwikkelingsdoelen wordt gewaakt over de kwaliteit van het 
onderwijs als stevige basis voor het verdere leren en leven. Een harmonische ontwikkeling van de totale persoon is 
hierbij belangrijk: “leren” doe je met je hoofd maar ook met je handen en met je hart.  
Naast het kwaliteitsvol onderwijzen van schoolse kennis en vaardigheden, is er aandacht voor de sociale, creatieve 
en gezonde ontwikkeling van het kind, voor het leren kennen van en het omgaan met de natuur en de evoluerende 
technieken. 
Leren is ook een sociaal gebeuren: we leren door en met elkaar, zelfs over de klassen heen. De leerkrachten en de 
leerlingen krijgen zo de kans om zorg te dragen voor zichzelf, voor elkaar en voor de wereld rondom ons. Op die 
wijze wordt gestreefd naar het verfijnen van sociale vaardigheden en het groeien tot zelfstandigheid. 
 

2. Ontwikkelingskansen voor en het welbevinden van álle leerlingen 
Aandacht voor, herkenning en erkenning van alle leerlingen vanuit een brede en gedeelde zorg is noodzakelijk. Op 
school en in de klas wordt rekening gehouden met de persoonlijkheid, de eigen mogelijkheden en noden van elke 
leerling. Zo wordt gestreefd naar maximale ontplooiingskansen voor iedereen. 
Bijzondere aandacht wordt besteed aan kinderen met nood aan meer of specifieke hulp. Het is immers belangrijk dat 
elk kind zich goed voelt op school en plezier kan beleven aan het leren. 
 

3. Een veilig ontwikkelingsklimaat met een dynamisch schoolteam en een open communicatie  
We willen kracht halen uit een zorg-dragen voor elkaar, een goede samenwerking en een open communicatie tussen 
schoolteam, ouders en leerlingen. Een positieve en dynamische sfeer in het “school-draagvlak” van directie, 
leerkrachten, leerlingen en ouders werkt immers stimulerend voor iedereen. Die samenwerking, inspraak en open 
communicatie manifesteert zich ook in het leven buiten de schoolmuren. Zo wordt de zorg voor kwaliteitsvol 
onderwijs en ieders welbevinden samen gedragen.  
We willen ook een veilig en geborgen ontwikkelingsklimaat scheppen, met duidelijke afspraken en regels. Respect 
voor ieders eigenheid en verdraagzaamheid tegenover elkaar zijn in onze school basisvoorwaarden om zichzelf te 
kunnen zijn. In dit kader is het onder meer belangrijk dat  kinderen en ouders  hun eigen specifieke gezinsvorm 
erkend voelen doorheen het dagdagelijkse schoolleven. 
 

4. Christelijke inspiratie 
Vanuit een christelijke inspiratie worden de leerlingen een aantal fundamentele levenswaarden aangereikt in het 
dagelijkse schoolleven. We vinden het als school belangrijk om de christelijke waarden voor te leven en om de 
leerlingen kansen te bieden deze ook zelf te beleven.  
 
Het opvoedingsproject van de Sint-Jorisschool is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool.   
Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen,  van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook.   

 
Het schoolteam ziet het als zijn opdracht dit opvoedingsproject samen met de ouders en de leerlingen waar te maken, 
ten bate van het geluk van de aan onze school toevertrouwde kinderen. 
 
Als school hebben wij daarnaast de opdracht om voor elke leerling in kwaliteitsvolle leerlingbegeleiding te voorzien.  We 
hebben aandacht voor de vier begeleidingsdomeinen( onderwijsloopbaan,  leren en studeren, psychisch en sociaal 
functioneren en preventieve gezondheidszorg).  
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EVEN VOORSTELLEN 

1.Ons adres 

Vrije Basisschool SINT-JORIS 

Tiensesteenweg 4 

3390  St.-Joris-Winge 

Tel./fax: 016/64 06 97 

e-mail: info@sintjorisschool.be 

website : www.sintjorisschool.be 

2.Organisatie van de school 

2.1 Het schoolbestuur 

Het schoolbestuur is de inrichtende macht van de school en draagt de eindverantwoordelijkheid. 

Ondernemingsnummer :   0441633971 

Vrije Gemengde Basisschool Sint-Joris VZW 

Voorzitter van het schoolbestuur: 

 

Wilfried Van Vaerenbergh, Oude Tiensebaan 93, 3390 Sint-Joris-Winge 

Leden van het schoolbestuur: 

 

Godelieve Craenen 

André Van Cauwenbergh 

Eveline Gielen 

Sandra Jansen 

Sandra Nuyts 

 

2.2 Schoolteam 2021-2022 

Directie 

 

Marc Alaerts 

info@sintjorisschool.be     

  

Leerkrachten kleuterschool 

 

Instapklas (KKO): 2,5-jarigen 

Isabelle Lambeens 

isabelle.lambeens@sintjorisschool.be 

1ste kleuterklas (KK1): 3-jarigen 

Annick Schots 

annick.schots@sintjorisschool.be 

2de kleuterklas (KK2): 4-jarigen 

Jori Van Geertruyden 

jori.vangeertruyden@sintjorisschool.be 

3dekleuterklas (KK3): 5-jarigen 

Carine Van der Weyden 

carine.vanderweyden@sintjorisschool.be 

Gymleerkracht kleuters + ambulante leerkracht kleuterschool 

Tommy Heusdens 

tommy.heusdens@sintjorisschool.be 

Ambulante leerkracht kleuterschool 

Lien Vandegaer 

lien.vandegaer@sintjorisschool.be 

Kinderverzorgster 

Tina Claesen  

mailto:info@sintjorisschool.be
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tina.claesen@sintjorisschool.be     

 

Leerkrachten lagere school 

 

1ste  leerjaar  

Ine Vervloesem  

ine.vervloesem@sintjorisschool.be 

Chris Alaerts ( halftijds) 

chris.alaerts@sintjorisschool.be 

2de  leerjaar 

Sara Van de Gaer  

sara.vandegaer@sintjorisschool.be 

3de  leerjaar  

Tisha Naulaerts   (wordt vervangen door Jonas Loeckx van september tot en met april ) 

tisha.naulaerts@sintjorisschool.be 

4de  leerjaar  

Julie Wuestenberg 

julie.wuestenberg@sintjorisschool.be 

5de  leerjaar  

Sofie Bervoets  

sofie.bervoets@sintjorisschool.be 

6de  leerjaar  

Annick Bronckaerts 

annick.bronckaerts@sintjorisschool.be 

 

Ambulante leerkrachten 

 

Jonas Verstraeten 

jonas.verstraeten@sintjorisschool.be 

Anne Wolfs 

anne.wolfs@sintjorisschool.be 

Lesley Serneels 

Lesley.serneels@sintjorisschool.be 

 

Gymleerkracht 

Peter Put 

peter.put@sintjorisschool.be 

 

Zorgcoördinator  

Leen Meykens 

leen.meykens@sintjorisschool.be 

 

Administratief medewerker: 

Chantal Detry 

chantal.detry@sintjorisschool.be 

Michiel Bullens  

michiel.bullens@sintjorisschool.be 

Ann Vanlaer 

ann.vanlaer@sintjorisschool.be 

 

 

ICT-coördinator 

Luc Van Gelder 

luc.vangelder@sintjorisschool.be 

 

 

 
  

mailto:anne.wolfs@sintjorisschool.be
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2.3 Leerlingenraad 

 

Elk jaar kiezen de leerlingen van de lagere school per klas twee nieuwe afgevaardigden voor de leerlingenraad.  

Deze leerlingen komen maandelijks samen om te praten over punten die de leerlingen rechtstreeks aanbelangen, 

bijvoorbeeld over spelkoffers, regels en afspraken.   Voor het schooljaar 2021-2022 willen we dezelfde leerlingen behouden 

als het schooljaar 2020-2021, omwille van het feit dat deze leerlingen omwille van corona geen overleg hebben gehad.    

Volgende leerlingen maken er deel van uit:  

Leerjaar 1 
Rune Peeters en Laurien Van Esch 
Leerjaar 2 
Elena Van de Velde en Helena Piot 
Leerjaar 3 
Kobe Verlinden, Bo Petré en Alexander Broekx  
Leerjaar 4 
Paulien Eraly en Louis Schotsmans 
Leerjaar 5 
Lenka Van den Eynde  
Leerjaar 6 
Merlijn Vandenberghe en Ella De Vries  
 

2.4 Ouderraad 

 

De ouderraad heeft een ondersteunende functie ten aanzien van de werking van de school. 
Voorzitter: Cindy Harnisfeger 

2.5 Schoolraad 

De schoolraad is een advies- en overlegorgaan waarin vertegenwoordigers van het schoolbestuur, de leerkrachten, de 

ouders en de lokale gemeenschap overleggen en advies geven over allerlei aangelegenheden in verband met de werking 

van de school.  

 

Samenstelling: 

 

Voorzitter: 

 

Anneke Heylen 

 

Vertegenwoordigers van de ouders: 

Nele Van de Velde 

Dries Manshoven 

 

Vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap: 

René Cockx 

Josée Ickx 

Els Swings 

 

Vertegenwoordigers van het schoolbestuur: 

Wilfried Van Vaerenbergh 

Sandra Jansen 

 

Vertegenwoordigers van de leerkrachten: 

Annick Schots 

Ine Vervloesem 

Anne Wolfs  
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2.6 Scholengemeenschap (SG) 

 

Scholengemeenschap “DE4SPRONG” 

 
VBS Bierbeek - VBS Linden - VBS Lubbeek - VBSBO Lovenjoel - VBS Roosbeek 
VBS Sint-Joris -VKS Mater Dei - VLS Mater Dei - VBS Sancta Maria- VBS Sint-Jansschool - 

VLS H.-Drievuldigheidscollege- VBS Paridaensinstituut - VBSBO Ter Bank - VBS Terbank Egenhoven- VLS Terbank  

VKS Terbank Egenhoven- VBS Sint-Pietersschool - VBS De Twijg - VBS Bleydenberg 

Onze school maakt samen met  andere scholen uit de regio Leuven-Hageland, deel uit van de scholengemeenschap 

“de4sprong”.   De samenwerking verloopt hoofdzakelijk op het niveau van schoolbesturen, directies, werkgroepen, 

zorgbegeleiders en ICT-coördinatoren.  

  

2.7 Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)  
 

 
Onze school werkt samen met de vestiging Diest van het vrij CLB Brabant Oost.  
 

Vestiging Diest 
Mariëndaalstraat 35 – 3290 Diest 

 013 31 27 29 
info-Diest@vrijclbbrabantoost.be 

 
 
De school en het CLB hebben afspraken en aandachtspunten voor leerlingenbegeleiding vastgelegd in 
‘samenwerkingsafspraken’ die jaarlijks geëvalueerd worden.    

 
CLB-missie 
 
Het CLB wil, samen met de school, ertoe bijdragen dat elk kind of jongere optimale kansen krijgt op het gebied van zijn 
ontwikkeling en leren, zijn studie- en beroepskeuze, zijn welbevinden en zijn gezondheid, en alzo maximaal kan deelnemen 
aan de maatschappij.  
 
Hoe werkt het CLB? 

 Het welzijn en de rechten van kinderen en jongeren staan in onze werking CENTRAAL. Wij willen voor elke 

leerling meewerken aan gepaste zorg en gelijke kansen in het onderwijs, samen met de school en andere 

diensten.  

 De werking van een CLB verloopt VRAAGGESTUURD. Wij gaan in op vragen van de leerling zelf, de ouders of de 

school. 

 Enkele tussenkomsten van het CLB gebeuren niet op vraag maar zijn VERPLICHT (noch ouders, noch leerlingen 

kunnen zich hiertegen verzetten): 

o Medische contactmomenten (collectieve medische onderzoeken of preventieve gezondheidsmaatregelen 
i.v.m. besmettelijke ziekten) 

o Toezicht op vaccinaties 
o Maatregelen bij besmettelijke ziekten 
o Hulp en opvolging bij afwezigheidsproblemen en bij verontrustende situaties 
o Ondersteuning van het CLB aan de leerkrachten op school bij problemen van individuele leerlingen of een 

groep leerlingen 

 CLB-begeleiding is volledig GRATIS.  

We werken discreet en hebben BEROEPSGEHEIM. 

 Op een CLB werken mensen met verschillende opleidingen IN TEAM samen. 

 Indien nodig verwijzen wij door naar een gespecialiseerde dienst. 

 Wij bieden informatie, advies of begeleiding op 4 domeinen: 

o Leren en studeren 
o Onderwijsloopbaan 
o Gezondheid en lichamelijke ontwikkeling 
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o Persoonlijk en sociaal welbevinden 
 

 
 We maken voor elke leerling één multidisciplinair dossier (= CLB-dossier) aan van zodra een leerling een eerste keer is 

ingeschreven in een school.  De CLB-medewerker houdt daarbij rekening met de regels over zijn beroepsgeheim en de 
bescherming van de privacy. Voor meer informatie over de inhoud van het CLB-dossier en over de procedure om toegang of 
een kopie te bekomen, kan je contact opnemen met het CLB waarmee wij samenwerken. 
 
Als je komt van een school die samenwerkt met een ander CLB, zal het CLB-dossier 10 werkdagen na de inschrijving 
bezorgd worden aan ons CLB. Jij of je ouders hoeven daar zelf niets voor te doen. Bij een inschrijving voor een volgend 
schooljaar wordt het dossier pas na 1 september overgedragen.  
Als je niet wil dat je dossier wordt overgedragen, moeten jij of je ouders dat binnen een termijn van 10 werkdagen na de 
inschrijving schriftelijk laten weten aan je vorige CLB. Je kan het adres van dat CLB waarbij je vorige school samenwerkte 
vinden op de website van die school of op www.onderwijskiezer.be. 
Je kan je echter niet verzetten tegen het overdragen van identificatiegegevens, (indien van toepassing) een kopie van het 
gemotiveerd verslag, (indien van toepassing) een verslag en gegevens in het kader van de verplichte begeleiding van 
leerlingen met leerplichtproblemen en gegevens in het kader van de systematische contacten. Ook tegen de overdracht van 
een gemotiveerd verslag of verslag kan je je niet verzetten. In principe worden gemotiveerde verslagen en verslagen 
bijgehouden in IRIS-CLB online. 
Als je ouders of jijzelf (in principe vanaf je twaalf jaar) bij een verplicht medisch onderzoek bezwaar hebben tegen een 
bepaalde medewerker van het CLB, kan je een aangetekende brief sturen naar de directeur van het CLB. Je moet dan wel 
binnen een termijn van negentig dagen dat medisch onderzoek laten uitvoeren door een andere CLB-medewerker of door 

http://www.onderwijskiezer.be/
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een andere arts. In dat laatste geval zullen je ouders wel zelf de kosten moeten betalen. Jij of je ouders bezorgen binnen 
vijftien dagen na de datum van het onderzoek hiervan een verslag aan de bevoegde CLB-arts van het CLB dat onze school 
begeleidt. 
 
Samenwerking school - CLB 
Het CLB werkt vraaggestuurd vertrekkende van vastgestelde noden, vragen van jou, je ouders of de school.  Als de school 
aan het CLB vraagt om je te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Die begeleiding zal enkel starten als jij 
daarmee instemt. Vanaf de leeftijd van 12 jaar geldt dat je in principe voldoende in staat bent om dit soort beslissingen 
zelfstandig te nemen (je wordt dan met andere woorden bekwaam geacht). Is dat niet het geval, dan is de instemming van je 
ouders nodig. Jij en je ouders worden in elk geval zo veel mogelijk betrokken bij de verschillende stappen van de 
begeleiding. 
De school heeft recht op begeleiding door het CLB. Het CLB kan bepaalde problemen of onregelmatigheden in het beleid 
van de school signaleren en de school op de hoogte brengen van bepaalde behoeften van de leerlingen. Daarnaast biedt het 
CLB versterking aan de school bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen. 
School en CLB wisselen op contactmomenten (cel leerlingbegeleiding)enkel die gegevens over jou uit die nodig zijn voor de 
begeleiding op school. Je ouders of jij (in principe vanaf je 12 jaar) moeten toestemming geven bij het doorgeven van 
informatie verzameld door het CLB.  

 
Medische contactmomenten - basisonderwijs 
Er zijn vier verplichte contactmomenten en één vaccinatiemoment: 
 
 
       
 in CLB (met ouders)     op school              op school                            op school                in het CLB 

In CLB met ouders Op school  Op school  Op school   In het CLB 

 

Wat doen we bij de kinderen van de eerste kleuterklas?  
We kijken naar: 

o lengte en gewicht, om de groei goed op te volgen; 

o indalen van de teelballen; 

o houding: rug, benen en voeten; 

o de ogen: het verzicht en de stand van de ogen; 

o het gehoor, als daar een goede reden voor is (risicofactoren die op de vragenlijst staan); 

o hoe het kind ontwikkelt, met aandacht voor de spraak en motoriek; 

o hoe het thuis gaat en op school; 

o hoe het kind speelt en beweegt. 

 Dit contactmoment vindt plaats in het CLB.  

We streven naar maximale aanwezigheid ouders samen met hun kleuter.  

We rekenen hierbij ook op de hulp van de school, en vragen om ouders zoveel mogelijk te stimuleren om een afspraak te 

maken.  

Wat doen we bij de leerlingen van het eerste leerjaar? 
Op deze leeftijd hebben wij aandacht voor: 

o lengte en gewicht, om de groei goed op te volgen;  

o het gehoor; 

o de ogen: het verzicht, de stand van de ogen en het kleurenzicht; 

o nazicht van de tanden; 

 
 
Na toestemming van de ouders krijgen de leerlingen een gratis vaccinatie tegen: 

o Polio (Kinderverlamming); 

o Difterie (Kroep); 

o Tetanus (Klem); 

o Pertussis (Kinkhoest). 

Wat doen we bij de leerlingen van het vierde leerjaar? 
Op deze leeftijd hebben wij aandacht voor: 

o lengte en gewicht, om de groei goed op te volgen;  

1e kleuter     

3-4 jaar 

5e leerjaar    

vaccinatie  

4e leerjaar     

9-10 jaar 

1e leerjaar     

6-7 jaar 

6e leerjaar     

11-12 jaar 
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o de ogen: het verzicht. 

 

Wat doen we bij de leerlingen van het vijfde leerjaar? 
Zij krijgen enkel een gratis vaccinatie aangeboden (na toestemming van de ouders) tegen: 

o Mazelen; 

o Bof (Dikoor); 

o Rubella (Rode hond). 

Wat doen we bij de leerlingen van het zesde leerjaar? 
Op deze leeftijd hebben wij aandacht voor: 

o lengte en gewicht, om de groei goed op te volgen; 

o het zicht: het verzicht en het dieptezicht; 

o het gehoor; 

o hoe ver de puberteit ontwikkeld is; 

o houding: de rug; 

o algemeen welbevinden. 

 

 Dit contactmoment vindt plaats in het CLB.  

 
Informatiemomenten rond onderwijsloopbaanbegeleiding: 
In de vorm van algemene informatiemomenten geven we aan ouders en leerlingen heel wat informatie mee die zinvol is bij 
belangrijke overgangen.  De data van de informatiemomenten voor ouders vinden jullie op onze website en worden aan de 
betrokken ouders meegedeeld via de school. 
De materialen hieromtrent vinden jullie op onze website (bijvoorbeeld presentaties over: kleuters in ontwikkeling, overgang 
naar het secundair onderwijs, overgang naar hoger onderwijs/arbeidsmarkt,…) 

 
Ontdek ons CLB ook online! 

 
 

Onze website:  www.vrijclb.be/vrijclbbrabantoost  
 

  
clbchat.be 

   welkom met al je vragen 
 
 
 

 

2.8 Ondersteuningsnetwerken 
 

Onze school behoort tot het ondersteuningsnetwerk van Oost-Brabant. 
In overleg met het ondersteuningsnetwerk wordt de ondersteuningsvraag van elke GON/ION-leerling die nog recht heeft op 
en nood heeft aan ondersteuning, bekeken. Voor die leerlingen beslist het zorgloket of er effectief ondersteuning wordt 
ingezet en, zo ja, welke specifieke ondersteuner voor welk volume en welke tijdsduur van die ondersteuning instaat. 
Het ondersteuningsnetwerk werkt vraag-gestuurd. Het wil tegemoet komen aan de noden van leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften en van hun leerkrachten. De ondersteuning zal steeds op maat zijn, flexibel, zo lang als nodig. 
Op maat: afhankelijk van de nood van de leerling, de school en de ouders zal in overleg gekozen worden voor leerkracht- 
en/of leerlinggerichte ondersteuning. 
 
 
Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over de ondersteuning van je kind kan je terecht bij volgend 
aanspreekpunt voor ouders :   onw.oostbrabant@gmail.com 
  

http://www.vrijclb.be/vrijclbbrabantoost
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SAMEN LEVEN, SAMEN LEREN, SAMEN SPELEN 

 
Dit schooljaar starten we op 1 september 2021 met 83  kleuters en 150 leerlingen in de lagere school, verdeeld over 4 

kleuterklassen en 6 klassen in de lagere school.  

De grotere klassen krijgen ondersteuning van onze ambulante leerkrachten. Elke klas kan ook rekenen op ondersteuning 

van de zorgcoördinator om kinderen met leermoeilijkheden op te vangen en te begeleiden. Onze zorgcoördinator staat ook 

in voor de coördinatie van het zorgbeleid op school.   

Met velen samenleven vraagt om duidelijke afspraken en regels. Het zou fijn zijn te mogen weten en ervaren dat zowel 

ouders als kinderen zich met deze leefregels akkoord verklaren en er zich goed bij voelen. 

Beste ouders, wij verwachten dat u deze leefregels aandachtig leest en uw kind(eren) aanzet tot het naleven ervan. 

We willen er samen het beste van maken! 
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LEEFREGELS EN AFSPRAKEN 

1. Lestijden 
 

De school is open elke dag vanaf 8.00 uur tot een half uur na het laatste lesuur.  De leerlingen blijven voortdurend onder 

toezicht van onze leerkrachten.   De leerlingen hebben voor en na deze uren ( behalve als er opvang is tot 16.30 uur op 

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) geen toelating om zonder toezicht op de speelplaats te zijn. 

De lessen worden gegeven 

      op maandag en vrijdag  van 8.45 uur tot 12.00 uur en van 13 uur tot 15.30 uur 

      op woensdag van 8.45 uur tot 11.35 uur  

      op dinsdag en donderdag van 8.45 uur tot 12.00 uur en van 13 uur tot 15.45 uur 

 

Het is niet prettig wanneer kinderen te laat komen. Het klasgebeuren is volop bezig en het is moeilijk om aan te sluiten bij 

het onthaalmoment of de les. 

Wij vragen dan ook uitdrukkelijk ervoor te zorgen dat de leerlingen, ook de kleuters, steeds op tijd in de school zijn. 

 

Bij afwezigheid van uw kind dient u voor 9.30 uur de school hiervan te verwittigen.  Dit geldt zowel voor kleuters als voor 

leerlingen van de lagere school.  U kan telefonisch verwittigen (door eventueel een boodschap in te spreken op het 

antwoordapparaat ) of per mail.  Indien er geen melding van afwezigheid wordt gedaan, zal de school uit 

veiligheidsoverwegingen zelf contact opnemen met de ouders van het afwezige kind. 

Wanneer uw kind is ingeschreven voor warme maaltijden en afwezig is, dient u deze te annuleren voor 9 uur.  Dit kan 

telefonisch of per mail.  Wanneer u niet geannuleerd hebt voor 9 uur zal de warme maaltijd aangerekend worden.   

 

2. Inschrijvingen en instap van kleuters en leerlingen 

 
Je kleuter/leerling is pas ingeschreven in onze school als de ouder(s) schriftelijk instem(t)(men) met het pedagogisch project 
en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft de kleuter/leerling in onze school ingeschreven. De inschrijving wordt 
enkel beëindigd wanneer de ouders beslissen om de kleuter/leerling in een andere school in te schrijven,  zij niet akkoord gaan 
met een nieuwe versie van het schoolreglement, bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel of wanneer 
de kleuter/leerling een verslag ontvangt (dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs).  Wanneer ouders niet akkoord 
gaan met een nieuwe versie van het schoolreglement wordt de inschrijving van de kleuter/leerling beëindigd op 31 augustus 
van het lopende schooljaar.  Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, kan een 
kleuter/ leerling tijdens het schooljaar niet op twee plaatsen school lopen.  De school moet de inschrijving van de kleuter/leerling 
weigeren als de ouders hun kind tijdens het schooljaar afwisselend in verschillende scholen in-en uitschrijven. 

Kleuters mogen instappen op de eerste schooldag na één van de vijf vakanties, op de eerste schooldag van februari en op 

de eerste schooldag na Hemelvaart, op voorwaarde dat ze op die dag de leeftijd van twee jaar en zes maanden hebben 

bereikt. 

Kleuters, ouder dan drie jaar, mogen op elk moment van het  schooljaar instappen. 

De ondertekening van het schoolreglement geldt als een principiële instemming met de deelname van de leerling aan alle 
ééndaagse uitstappen.   Als de ouders de toestemming voor een specifieke ééndaagse extra-murosactiviteit toch zouden 
weigeren,  dienen zij dat vooraf aan de school te melden.  Ouders kunnen de deelname niet weigeren wanneer de extra-
murosactiviteit minder dan een volledige lesdag duurt.   Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op 
school aanwezig te zijn.   
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2.1 Inschrijven schooljaar 2022-2023 

 

Bij het inschrijven wordt rekening gehouden met een maximumcapaciteit van 26 kleuters per geboortejaar en van 28 

leerlingen per leerjaar. De voorrangsperiode voor broers en zussen, alsook de voorrangsperiode voor de kinderen van het 

personeel, loopt van maandag 14 februari 2022 tot en met vrijdag 25 februari 2022.  

Inschrijven van  nieuwe kleuters (geboortejaar 2020) of nieuwe leerlingen is mogelijk vanaf maandag 7 maart 2022. 

 

2.2 Weigeren /ontbinden van de inschrijving 
Wanneer een leerling beschikt over een verslag( dit is een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs) schrijft 
de school  de leerling 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 op te nemen in het gemeenschappelijk curriculum 
of om de leerling studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum. Een beslissing volgt 
binnen een redelijke termijn en uiterlijk na 60 kalenderdagen. 
 
 
Indien na het overleg de school de disproportionaliteit van de vereiste 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. 
Als na de inschrijving pas blijkt dat er een verslag buitengewoon onderwijs is, wordt de initiële inschrijving automatisch omgezet 
in een inschrijving onder ontbindende voorwaarde.   
 
Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor de leerling wijzigt, kan het zijn dat de 
vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag nodig is dat toegang geeft tot het buitengewoon 
onderwijs,ofwel een bestaand verslag gewijzigd moet worden.  In dat geval organiseert de school een overleg met de 
klassenraad,  de ouders en het CLB.   Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, beslist de 
school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast 
curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden. 
Een klachtenprocedure bij de Commissie inzake Leerlingenrechten is mogelijk. 
 

2.3 Onderwijsloopbaan 

 

2.3.1 Taalscreening niveau Nederlands 

Onze school moet voor elke leerling bij het begin van de leerplicht een taalscreening uitvoeren. Die taalscreening onderzoekt 
hoe goed het kind het Nederlands beheerst. Indien op basis van de resultaten blijkt dat je kind het Nederlands niet genoeg 
beheerst, dan volgt je kind een taalintegratietraject dat aansluit bij zijn specifieke noden. De taalscreening gebeurt niet voor 
anderstalige nieuwkomers. Zij krijgen sowieso een aangepast taalintegratietraject.   De taalscreening zal vanaf het 
schooljaar 2021-2022 afgenomen worden bij het begin van de derde kleuterklas.    

2.3.2 Naar het lager onderwijs 

Meestal stapt je kind over van de kleuterklas naar de lagere school als het 6 jaar is (of wordt voor 1 januari van het lopende 
schooljaar). Het is belangrijk dat je kind in het voorafgaande schooljaar 290 halve dagen effectief aanwezig was in de derde 
kleuterklas. Indien je kind geen 290 halve dagen effectief aanwezig was in de derde kleuterklas, gelden er strengere 
toelatingsvoorwaarden tot het lager onderwijs. 
Misschien wil je je kind een jaar vroeger naar het lager onderwijs laten gaan, als het 5 jaar is (of wordt voor 1 januari van het 
lopende schooljaar)? De overstap hangt dan af van de beslissing van de klassenraad van het kleuteronderwijs en eventueel 
ook van die van het lager onderwijs. Daarnaast moet ook het CLB een advies geven over de vervroegde instap.   
Is je kind al 6 jaar en voldoet het aan de toelatingsvoorwaarden, maar is het volgens jou nog niet klaar voor de lagere 
school? Je kind kan dan nog maximaal één jaar kleuteronderwijs volgen. Zowel de klassenraad van het kleuteronderwijs als 
het CLB geven een advies. 

2.3.3 Zittenblijven in het kleuteronderwijs of in het lager onderwijs 

Op basis van ons pedagogisch project creëren we een leeromgeving waarin je kind een doorlopend leerproces kan volgen. 
We stemmen de lessen zoveel mogelijk af aan de voortgang in ontwikkeling van je kind. 
De klassenraad beslist, in overleg met het CLB, of je kind wel of niet kan overgaan naar een volgend jaar. De beslissing om 
niet over te gaan, nemen we omdat we ervan overtuigd zijn dat dit voor je kind de beste oplossing is. We doen dat in het 
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belang van de ontwikkeling van je kind. We motiveren die beslissing schriftelijk en lichten ze mondeling toe. We geven ook aan 
welke bijzondere aandachtspunten er voor het volgende schooljaar voor je kind zijn. 

 

2.3.4 Indeling in leerlingengroepen 

Wij beslissen in welke leerlingengroep je kind, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. Ook 
bij de overgang naar een ander jaar (met meerdere klassen) beslissen wij autonoom in welke groep je kind zal zitten. Soms 
delen we de leerlingengroepen opnieuw in als er nieuwe leerlingen bijkomen (bv. in de kleuterschool na een instapdatum). 

2.3.5 Langer in het lager onderwijs 

Nadat je kind het getuigschrift basisonderwijs heeft behaald, kan het geen lager onderwijs meer volgen, tenzij de 
klassenraad het toelaat. 
Wordt je kind 14 jaar voor 1 januari van het lopende schooljaar? Dan kan het nog één schooljaar lager onderwijs volgen. 
Daarvoor is wel een gunstig advies van de klassenraad en een advies van het CLB nodig. 
Je kind kan geen lager onderwijs meer volgen als het 15 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar. 

2.3.6 Uitschrijving 

De inschrijving van je kind stopt als: 

 je zelf beslist dat je kind onze school verlaat; 

 je kind door een tuchtmaatregel definitief van onze school wordt gestuurd; 

 een verslag van het CLB aangeeft dat het zelfs na redelijke aanpassingen voor je kind niet mogelijk is om het 
gemeenschappelijk programma te blijven volgen. De inschrijving van je kind kan dan na overleg met jou en het CLB 
ontbonden worden en stopt in dat geval op het einde van het lopende schooljaar, tenzij we een individueel aangepast 
programma haalbaar zien; 

 je niet akkoord gaat met een nieuwe versie van het schoolreglement. De inschrijving van je kind stopt dan op het einde 
van het lopende schooljaar. 
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3. Afwezigheden 

  

3.1 Onderwijs aan huis 
 

Kleuters en leerlingen  hebben recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs ( vzw Bednet) of een 
combinatie van beiden (kleuter-of lager onderwijs: 4 lestijden per week) indien volgende voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld : 

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

 voor chronisch zieke kinderen (= een ziekte waarvoor een continue of repetitieve behandeling van tenminste 6 maanden 
noodzakelijk is) vervalt de wachttijd van 21 kalenderdagen. Deze kinderen hebben recht op 4 lestijden tijdelijk onderwijs 
aan huis na 9 halve schooldagen afwezigheid (moeten niet in een ononderbroken periode doorlopen). Deze uren kunnen 
gedeeltelijk op school georganiseerd worden.   Dit is mogelijk na een akkoord tussen de ouders en de school en vindt 
plaats buiten de normale schooluren en niet tijdens de middagpauze. Telkens het kind daarna opnieuw 9 halve 
schooldagen afwezigheid heeft opgebouwd, heeft het opnieuw recht op 4 lestijden tijdelijk onderwijs aan huis;  

 de ouders hebben een schriftelijke aanvraag ingediend bij de directeur van de thuisschool; 

 de aanvraag is vergezeld van een medisch attest waaruit blijkt dat het kind de school niet of minder dan halftijds kan 
bezoeken en dat het toch onderwijs mag volgen. Voor chronisch zieke leerlingen moet bij de eerste aanvraag tijdens 
het betrokken schooljaar  een medisch attest worden gevoegd, uitgereikt door een geneesheer-specialist, dat het 
chronisch ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat het kind onderwijs mag krijgen.  De aanvraag en de medische 
vaststelling van de chronische ziekte blijft geldig voor de hele schoolloopbaan op onze school.  

 de afstand tussen de school (vestigingsplaats) en de verblijfplaats van de betrokken leerling bedraagt ten hoogste 10 km. 
Als je kind op een grotere afstand van de school verblijft, dan kan de school tijdelijk onderwijs aan huis organiseren,  maar 
is daar niet toe verplicht.      

 

3.2 Afwezigheden 

Leerlingen die ingeschreven zijn in een school en die leerplichtig zijn, moeten regelmatig aanwezig zijn in de school. Leerlingen 
die onwettig afwezig zijn, verliezen het statuut van regelmatige leerling. De regelgeving bepaalt in welke situaties leerplichtige 
kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn en welke de verplichtingen van de ouders en de school zijn.   
 

3.2.1 Op wie is de regelgeving van toepassing?  
 

Voor leerlingen in het lager onderwijs (ook de 5-jarigen die vervroegd zijn ingestapt) en voor 6- en 7-jarigen in het 
kleuteronderwijs is de leerplicht voltijds. Zij zijn altijd aanwezig, behalve bij gewettigde afwezigheid.  
Voor 5-jarigen in het kleuteronderwijs geldt een leerplicht van minstens 290 halve dagen aanwezigheid.  
Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze niet steeds op school 
moeten zijn. Ze zijn niet onderworpen aan de leerplicht. 
De directeur kan beslissen of een afwezigheid van een 5-jarige kleuter als aanvaardbaar beschouwd wordt. Als de 
afwezigheid volgens de directeur aanvaardbaar is, dan telt die mee voor het bereiken van de 290 halve dagen 
aanwezigheid. 
 

Het is evenwel belangrijk dat kleuters regelmatig naar school komen. Kinderen die activiteiten missen, lopen meer risico op 
achterstand  en raken minder goed geïntegreerd in de klasgroep. 
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3.2.2 Welke afwezigheden zijn gewettigd? 

3.2.2.1 Ziekte 

Wanneer is een medisch attest nodig ? 

 Een afwezigheid wegens ziekte van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen. 

 Een afwezigheid wegens verklaring van ziekte nadat de leerling in datzelfde schooljaar al viermaal afwezig is geweest 
voor een ziekteperiode van maximum 3 kalenderdagen. 

Dat attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist,  een tandarts, een orthodontist,  de 
administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo. 
Consultaties ( zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.     
Wanneer een kind een chronische ziekte heeft die leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een 
doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine,...) dient contact opgenomen te worden met de school en het CLB. Het 
CLB kan dan een medisch attest opmaken dat de ziekte bevestigt. Wanneer het kind afwezig is ingevolge die aandoening 
volstaat dan een attest van de ouders. 
Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig in de volgende gevallen: 

- het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze schrijft “dixit de patiënt”; 
- het attest is geantedateerd of begin- en einddatum werden ogenschijnlijk vervalst; 
- het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de leerling  te maken heeft zoals bv. de  

ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden, …  

De school zal het CLB contacteren telkens er twijfel is over de geldigheid van een medisch attest. 

Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. 

Dergelijk briefje kan slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is een 
medisch attest vereist.   

De ouders verwittigen de school uiterlijk de eerste dag van de ziekte en bezorgen ook het attest of het briefje zo vlug mogelijk. 

3.2.2.2 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 directeur nodig. De ouders verwittigen de school vooraf van dergelijke afwezigheden. 

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

2. het bijwonen van een familieraad; 

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

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

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

6. het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de Grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging van een 
leerling (anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst). 

Concreet gaat het om: 

- islamitische feesten: het Suikerfeest en  het Offerfeest ( telkens 1 dag); 

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

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

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

Voor elke afwezigheid bezorgen de ouders zo vlug mogelijk een officieel document aan de school. 
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3.2.2.3 Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is 

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

- de rouwperiode bij een overlijden 

- 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 een 
kampioenschap/competitie. Het kind kan maximaal 10 halve schooldagen per schooljaar hiervoor afwezig zijn (hetzij  
opeenvolgend, hetzij gespreid over het schooljaar). 

- revalidatie tijdens de lestijden 

- school-externe interventies 

- in echt uitzonderlijke omstandigheden, om persoonlijke redenen. Voor deze afwezigheden moet de directeur op voorhand 
zijn akkoord verleend hebben.  

- 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: 

a. een gemotiveerde aanvraag van de ouders;        

b. een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten sportfederatie;   

c. een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum van 

   de Vlaamse Gemeenschap;          

d. een akkoord van de directie. 

Deze afwezigheden zijn geen automatisme, geen recht dat ouders kunnen opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen 
om deze afwezigheden toe te staan. De directeur 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.  

3.2.2.4 Afwezigheden van kinderen van de trekkende bevolking 

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

3.2.2.5 Problematische afwezigheden 
Alle afwezigheden die niet opgesomd en gewettigd kunnen worden zoals hierboven beschreven zijn te beschouwen als 
problematische afwezigheden. Leerlingen die ongewettigd afwezig zijn (d.w.z. problematische afwezigheden die niet omgezet 
kunnen worden in gewettigde afwezigheden) verliezen hun statuut van regelmatige leerling overeenkomstig het decreet 
basisonderwijs. Dit houdt in dat de betrokken leerling in het zesde leerjaar geen getuigschrift basisonderwijs kan krijgen en 
heeft gevolgen voor het verkrijgen en het behouden van de schooltoeslag. 

De school zal de ouders onmiddellijk contacteren bij elke problematische afwezigheid en deze afwezigheid melden aan 
het CLB. School en CLB zullen in overleg met de betrokken ouders een begeleidingsplan opstellen voor de betrokken ouders 
en hun kinderen. Van zodra het kind vijf halve schooldagen problematisch afwezig is stelt de school samen met het CLB 
een begeleidingsdossier op, dat ter inzage is van de verificateur.  De ouders worden dan uitgenodigd voor een 
gesprek. 
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3.2.2.6  Revalidatie/logopedie 
 

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

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

 revalidatie voor kinderen met een specifiek onderwijsgerelateerde behoefte waarvoor een handelingsgericht advies 
is gegeven.   (max. 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen) 

Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind revalidatie te laten volgen tijdens de lestijden.  
 
Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie na ziekte of ongeval toe te staan, moet de school over een dossier 
beschikken dat minstens de volgende elementen bevat: 

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

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

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

 een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling, vermeld in het medisch attest, 
niet kan overschrijden. 

 
Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie toe te staan voor de leerling met een specifieke onderwijsgerelateerde 
behoefte waarvoor een handelingsgericht advies is gegeven,  moet de school over een dossier beschikken dat minstens de 
volgende elementen bevat : 

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

 een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met de klassenraad en de ouders. Dat advies moet motiveren 
waarom de problematiek van de leerling van die aard is dat het wettelijk voorziene zorgbeleid van een school daarop 
geen antwoord kan geven en dat de revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als schoolgebonden 
aanbod.  Indien er op het moment van de aanvraag tot afwezigheid nog geen handelingsgericht advies werd gegeven 
voor de leerling, kunnen het handelingsgericht advies en dit advies van het CLB gelijktijdig gegeven worden; 

 een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de manier waarop de 

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

verlopen.  De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag aan de directie 

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

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

evaluatieverlsag van de revalidatieverstrekker.    

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

4.1 Kinderen gebracht door de ouders 

Ouders die hun kind naar school brengen, worden verzocht hun kind tot aan de poort of tot aan de oversteekplaats 
te begeleiden.    

Maak het afscheid kort, vertrouw op onze leerkrachten. Maak het uw kind niet moeilijker door het nog lange tijd na te kijken. 
Kans geven tot groeien is ook een beetje loslaten. 

In principe komen de ouders niet mee op de speelplaats, behalve voor onze allerkleinste kleuters en voor noodzakelijke 
mededelingen of vragen aan de leerkracht. 

Komt u met de auto?  

Wij vragen met aandrang om de ruime parking aan de overkant van de kleuterschool te gebruiken. In het belang van 
de veiligheid van de kinderen die te voet of met de fiets komen, vragen wij om in geen geval in de straat voor de 
school te parkeren, ook niet voor enkel het in- of uitstappen. 

Een leerkracht zal na schooltijd het oversteken begeleiden. Houd u aan de richtlijnen en steek samen met uw kind over, op 
en niet naast het zebrapad.   

Alle kleuters en leerlingen die tussen 8 uur en 8.30 uur in de school aankomen, verzamelen op de speelplaats van de 
kleuterschool. Bij slecht of koud weer wordt verzameld in de gymzaal.  Vanaf 8.30 uur mogen de kinderen naar hun eigen 
speelplaats gaan. Een leerkracht begeleidt de leerlingen die reeds vroeger aanwezig zijn naar de lagere school. 

's Avonds worden de kleuters en de leerlingen van het 1ste leerjaar  in de kleuterschool opgehaald. De andere 
leerlingen(lj.2,3,4,5,6) worden in de lagere school  opgehaald. De ouders van de lagere school gaan langs de grijze poort 
naar binnen, halen hun kinderen op en gaan langs de zwarte poort terug naar buiten.   

Voor de veiligheid van de kinderen worden honden niet toegelaten op school. 

4.2 Kinderen die zelfstandig naar school komen 

Wie zelfstandig met de fiets of te voet naar school komt, neemt de veiligste weg naar school en terug naar  huis. Dit is niet 
altijd de kortste weg. De weg heen en terug kan verschillend zijn, maar je kind neemt het best elke dag dezelfde weg van 
thuis naar school en terug.  

Dit is ook in uw belang, want de verzekering dekt alleen de ongevallen die gebeuren op de gewone weg van thuis naar 
school en terug. Alle lichamelijke schade opgelopen in de school en op weg van thuis  naar school en terug wordt gedekt.  

We verwachten dat de kinderen rechtstreeks naar huis gaan, niet blijven rondhangen of slenteren onderweg. Alle leerlingen 
gedragen zich ook op weg naar school en terug steeds correct en beleefd. 

Fietsers stallen hun fiets op de aangeduide plaats ( het best op slot). De school is niet verantwoordelijk voor mogelijke 
schade aan een fiets. Losse fietsonderdelen, zoals kilometerteller, snelbinder,..., neem je best mee in je schooltas. 

Indien een leerling vaststelt dat zijn/haar fiets in de fietsenstalling beschadigd werd, moet hij/zij dat  meedelen aan de 
directie of de leerkracht.  Indien kan worden achterhaald wie de schade heeft veroorzaakt, zal die persoon de kosten moeten 
dragen en eventueel worden gestraft. Bij onvrijwillige schade kunnen de ouders het best onderling een regeling treffen via de 
familiale verzekering. Fietsers die onopzettelijk schade toebrengen aan derden, zijn  wel gedekt door onze 
schoolverzekering. 

 

Na schooltijd verzamelen ALLE FIETSERS onder het afdak en gaan onder begeleiding  naar de fietsenstalling. Ze gebruiken 
het fietspad, nemen de fiets aan de hand tot voorbij de kleuterschool, fietsen rustig en brengen niemand in gevaar.   

 

Zorg dat je fiets veilig en in orde is ! Zet je fietshelm op ! 
 

5. Toegang tot de klaslokalen 

Tijdens de lesuren gaan de ouders niet rechtstreeks naar de klaslokalen zonder voorafgaande toestemming van de directie. 
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6. Kinderopvang 

De gemeentelijke buitenschoolse opvang “Sjoko-Tof” is open voor en na elke klasdag telkens vanaf 7.00 uur en ’s avonds 
tot 19.00 uur, in de schoolvakanties van 7.00 uur tot 18.00 uur. De verplaatsing van en naar de opvang gebeurt onder 
begeleiding van een leerkracht. De opvang gebeurt in G.C. De Maere (016/64.00.28). 

Kinderen die gewoonlijk worden opgevangen tot voor 16.30 uur, blijven in de door de school georganiseerde opvang.   
Kinderen die gewoonlijk worden opgevangen tot na 16.30 uur, gaan onder begeleiding van leerkrachten naar de 
gemeentelijke buitenschoolse opvang. 

De kinderen van de lagere school verzamelen op de grote speelplaats van de lagere school en gaan een kwartier na 
schooltijd onder begeleiding naar de kleuterschool, van waar ze samen met de kleuters naar de opvang vertrekken. 

Op geregelde tijdstippen ontvangt u langs de school inschrijvingsformulieren voor opvang tijdens vakantieperiodes. 

Verdere inlichtingen kan u bekomen bij Liesbeth Schuermans , de coördinator van de kinderopvang. E-mail: 
liesbeth.schuermans@tielt-winge.be; tel.: 016/60.39.91 

7. De middagpauze, warme maaltijden en dranken. 

Wie 's middags op school blijft, kan boterhammen meebrengen of een warme maaltijd nemen, bestaande uit soep en een 

hoofdschotel. (Prijs warme maaltijden: zie punt 20 Financiën)  

De kleuters en de leerlingen van de lagere school die een warme maaltijd nemen kunnen dit doen in de kleine refter van de 

kleuterschool. Kleuters worden geholpen door ons personeel. 

De kleuters  en de leerlingen van de lagere school die boterhammen meebrengen, eten samen in de grote refter van de 

kleuterschool. Kleuters worden geholpen door leerkrachten die toezicht houden of door de kinderverzorgster. 

Leerlingen van de lagere school brengen een handdoek mee om op de tafel te leggen. 

Als uw kind gewoonlijk blijft eten en uitzonderlijk een dag ‘s middags naar huis gaat, meldt u dit aan de leerkracht. 

Er is enkel water,  melk of soep te verkrijgen tijdens de maaltijden. 

Voor tussendoor brengen de kinderen eventueel zelf een drankje mee. Ze kunnen steeds drinken van onze waterfonteintjes 
op de speelplaats. 

Onze school wil een afval-arme school zijn. Daarom laten we in de school geen wegwerpverpakking van dranken toe. Elk 
kind brengt een drinkbus mee met gezonde drank (water, fruitsap). Frisdranken zijn verboden op school. Elk kind brengt 
zijn lunchpakket mee in een brooddoos.  

Snoep, chips, kauwgom e.d. zijn verboden op school. Koekjes en fruit zijn een gezond tussendoortje en kunnen ook best 

lekker zijn. De leerkrachten zullen hierop toezicht houden!  

Elke donderdag is fruitdag op school. 

Ouders of grootouders die op vrijwillige basis een dag in de week een handje willen toesteken bij de warme maaltijden kunnen 

hun naam opgeven bij de directie. 
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8. Jarigen 

Jarig zijn is voor kinderen een feest. Eén keer per maand vieren we met de ganse school de ‘jarigen van de maand’. 

Ook in de klas wordt uw kind op passende maar eenvoudige wijze gevierd. We vragen dat de jarige geen individuele 

geschenkjes of snoepgoed (snoeptaart, snoepzakjes, chips, kauwgom…)  meebrengt voor de klasgenootjes of de leerkracht!  

Een eenvoudige cake, wafels, fruit of een boekje voor de klas (kan je signeren) bieden een feestelijk alternatief.  

Bespreek dit vooraf even met de leerkracht.   

Uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes worden het best niet in de school rondgedeeld.  Immers, wanneer niet alle 

kinderen worden uitgenodigd, is dat niet  bevorderlijk voor de goede klassfeer. 

We dringen er sterk op aan alles eenvoudig te houden ! 
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9. Gymlessen en zwemmen 

De gymlessen worden gegeven door onze leerkrachten lichamelijke opvoeding. Meestal wordt   gebruik gemaakt van de 

gymzaal. De sportterreinen in de buurt van de school worden gebruikt voor buitenactiviteiten.  

De kleuters van de kleuterschool gaan in juni naar de sporthal van Tielt voor hun jaarlijkse sportdag.  Er zijn voor alle 

klassen activiteiten via Moev :   rollebolle voor kleuters, kronkeldiedoe voor de eerste graad, alles met de bal voor de tweede 

graad, American games voor de derde graad.     

Voor de gymles in de lagere school is aangepaste kledij vereist. Een groene T-shirt met het logo van de school kan uw kind  

aankopen bij het begin van het schooljaar (9 euro).  Daarbij wordt een gymbroek gedragen. De gymleerkracht zal erop 

toezien dat alle leerlingen deze kledij dragen met gympantoffels met witte zool. In de sporthal en in de gymzaal van de 

school zijn deze pantoffels met witte zool verplicht. Als de gymlessen buiten plaatshebben, worden de leerlingen verwittigd 

en mogen ze sportschoenen naar keuze en een jogging dragen. 

 

T-shirt, gymbroek en gympantoffels in een zakje stoppen  

met de naam van het kind erop! 

 

De zwemlessen worden gegeven om de veertien dagen in het stedelijk zwembad van Tienen, voor alle leerlingen van de 

lagere school.  De kleuters van de derde kleuterklas gaan één keer per maand zwemmen.  We gaan zwemmen op 

dinsdagvoormiddag.    

De kleur van de badmuts is: 

- blauw: watergewenning  

- geel: leren overleven   

- groen: leren veilig zwemmen 

- oranje: verbreden : verschillende zwemslagen 

 

Een badmuts is verplicht, kost 1,30 euro en kan via de school worden aangekocht.  De prijs voor het zwemmen bedraagt per 

beurt 1,20 euro. 

De indeling in niveaugroepen gebeurt tijdens de eerste zwemles. In de loop van het schooljaar worden er testen afgenomen 

en kan het niveau nog worden aangepast.    

De leerlingen brengen het best twee handdoeken mee, één om zich af te drogen en één om op te staan.  

 

Op het einde van het schooljaar kunnen leerlingen die dat willen een zwembrevet behalen.   Een zwembrevet kost 1 euro. 

Wie om medische redenen niet kan deelnemen aan de zwem-of gymlessen dient een medisch attest te 

overhandigen aan de leerkracht.  In alle andere gevallen van niet-deelname dient dit verantwoord te worden in een 

briefje van de ouders dat eveneens aan de leerkracht wordt overhandigd. 

10. Op de speelplaats 
 
Op de speelplaats spelen we het best met elkaar. Ballen, touwen, knikkers, elastieken,... zijn daartoe aangewezen 
speelgoed. Computerspelletjes, ipads, gsm, cd-spelers en ander elektronisch speelgoed zijn niet toegelaten op school. Om 
veiligheidsredenen zijn schoenen met wieltjes ook niet toegelaten op school. 
Breng geen poppen, autootjes of ander persoonlijk speelgoed mee naar de klas. Als ze zoek raken of stuk gaan, is er 
onnodig verdriet. 
 
De kleine speelplaats biedt ruimte voor rustig spel en de speelplaatskoffers. Op de grote speelplaats kan er met de bal 
worden gespeeld. Voor voetbal en basketbal is er een beurtrol per klas, andere balspelen kunnen altijd (met de klasbal). 
Tijdens het spel zijn de kinderen nooit wild en brutaal, zodat ongelukjes worden voorkomen. Ze beschadigen elkaars kleding 
of het materiaal niet. 
 

Eerbied voor spullen van anderen is elementair! 

De speelplaats houden we netjes. We sorteren GFT en ander afval.  



Schooljaar 2021-2022
                            

27 

 

 
Afval sorteren is meehelpen aan een beter leefmilieu! 
 

Tijdens de speeltijden houden meerdere leerkrachten toezicht. De leerlingen verlaten de speelplaats nooit zonder 
toestemming van één van hen. De toiletten zijn geen speelruimte, we blijven er niet onnodig rondhangen. 

Wanneer iemand zich kwetst, moet de leerkracht die toezicht houdt ingelicht worden. 

Leerlingen blijven nooit zonder toezicht in de klas. Wie omwille van ziekte moet binnenblijven, brengt een briefje van de 
ouders mee met de vermelding van de periode.  

Wij verwachten van onze leerlingen  
respect voor de leerkrachten en voor elkaar. 

Dit blijkt uit een correct taalgebruik, eerlijkheid, hoffelijke omgangsvormen en verantwoordelijk 
gedrag. 
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11. Herstel-en sanctioneringsbeleid 
 

Kinderen maken nu en dan fouten. Dat is eigen aan het groeiproces van elk kind. Kinderen kunnen leren uit de fouten die ze 
maken. Onze school wil hierop inzetten door dialoog en herstel alle kansen te geven. In overleg met de betrokkenen gaan 
we op zoek naar een gepaste maatregel of een mogelijke oplossing. Op die manier kunnen kinderen mee de 
verantwoordelijkheid nemen om een oplossing te zoeken voor het conflict of om hun fout goed te maken. Hiermee sluiten we 
als school tuchtmaatregelen niet uit. Het betekent wel dat we heel bewust ervoor kiezen om slechts in bepaalde gevallen een 
tuchtmaatregel op te leggen. 
 

11.1 Begeleidende maatregelen 
 

Wanneer een leerling de goede werking van de school of het lesverloop hindert, kunnen we in overleg met de ouders  en 
eventueel met de leerling  een begeleidende maatregel voorstellen. De school wil hiermee de leerling helpen om tot een 
gewenst gedrag te komen.  
Een begeleidende maatregel kan zijn:  
• Een gesprek 
• Een time-out 
De leerling kan op basis van gemaakte afspraken zelfstandig of op vraag van de leerkracht naar de time-out ruimte gaan. Zo 
kan hij even tot rust komen of nadenken over wat er is gebeurd. Achteraf wordt dit kort met de leerling besproken.  
• Een begeleidingsplan  
Hierin leggen we samen met de ouders en de leerling een aantal afspraken vast waarop de leerling zich meer zal focussen. 
De leerling krijgt de kans om zelf afspraken voor te stellen waar hij dan mee verantwoordelijk voor is. De afspraken uit het 
begeleidingsplan worden samen met de leerling opgevolgd.  

11.2 Op herstel gerichte maatregelen 
 
Vanuit een cultuur van verbondenheid wil de school bij een conflict op de eerste plaats inzetten op herstel. We nodigen de 
betrokkenen uit om na te denken over wat er is gebeurd en om hierover met elkaar in gesprek te gaan.  
Een herstelgerichte maatregel kan zijn:  
• een herstelgesprek tussen de betrokkenen; 
• een herstelgesprek op het niveau van de leerlingengroep; 
• een bemiddelingsgesprek. 

11.3 Ordemaatregelen 

 

We hopen dat we het orde- en tuchtreglement, als middel om de goede gang van zaken in onze opvoedingsgemeenschap te 

vrijwaren, weinig of nooit zullen moeten toepassen. 

 

Wanneer uw kind toch de goede werking van de school zou hinderen of het lesverloop zou storen, kan er een 

ordemaatregel worden genomen of kunnen er meer bindende gedragsregels worden vastgelegd in een geschreven 

begeleidingsplan. 

 

Mogelijke ordemaatregelen zijn: 

- een verwittiging, 

- een specifieke opdracht, 

- een strafwerk, 

- een tijdelijke verwijdering uit de les gevolgd door aanmelding bij de directie. 

 

Deze ordemaatregelen kunnen genomen worden door elke leerkracht van de school in samenspraak met de directie. Tegen 

een  ordemaatregel is er geen beroep mogelijk. 

 
Voor kinderen die regelmatig het voorwerp zijn van een ordemaatregel, wordt in overleg met de ouders en het CLB een 
begeleidingsplan opgemaakt. Wanneer het gedrag van het kind, ook met een begeleidingsplan, een probleem wordt voor het 
verstrekken van onderwijs of om het opvoedingsproject te realiseren, kan er een tuchtmaatregel genomen worden.  
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11.4 Bewarende maatregelen en tuchtmaatregelen 
 
Wanneer het gedrag van een leerplichtige leerling in het lager onderwijs een risico of ernstige belemmering vormt voor de 
goede werking van de school of voor de fysieke of psychische veiligheid en integriteit van zichzelf, medeleerlingen, 
personeelsleden of anderen,  kan de directeur een tuchtmaatregel nemen.   

 

11.4.1 Preventieve schorsing als bewarende maatregel 

 

In uitzonderlijke situaties kan de directeur een leerling preventief schorsen.   Deze bewarende maatregel dient om te kunnen 

nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is.   

 

De beslissing tot preventieve schorsing wordt per aangetekende brief  en gemotiveerd meegedeeld aan de ouders van de 

betrokken leerling.  De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in principe niet langer dan vijf opeenvolgende 

schooldagen.   Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende schooldagen verlengd worden,  indien door 

externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen de eerste periode kan worden afgerond. 

 

 

De directeur motiveert deze beslissing. De regelgeving voorziet niet dat ouders in beroep kunnen gaan tegen een preventieve 

schorsing.  Het gaat hier immers om een bewarende maatregel om de situatie “leefbaar” te houden of om te onderzoeken of 

de leerling een tuchtsanctie moet krijgen. 

 

11.4. 2 Mogelijke tuchtmaatregelen 

 

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

- een definitieve uitsluiting. 

 

11.4.2.1 Wat is een tijdelijke uitsluiting? 

 

Een tuchtsanctie is een uitzonderlijke maatregel die ten aanzien van een  leerling in het lager onderwijs kan gehanteerd 

worden. Bij een tijdelijke uitsluiting kan de leerling de lessen of de activiteiten van zijn leerlingengroep niet volgen. 

 

11.4.2.2  Hoe lang duurt de tijdelijke uitsluiting? 

 

Deze duurt minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende schooldagen.  

 

11.4.2.3  Wanneer gaat de tijdelijke uitsluiting in? 

 

1. De directeur wint het advies in van de klassenraad.   

2. De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon( een personeelslid van de school of van het 

CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van de ouders of de leerling) worden 

per aangetekende brief uitgenodigd voor een gesprek met de directeur.  De uitnodiging wordt minstens vijf 

dagen vooraf bezorgd aan  de ouders. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verplaatsen bij gewettigde 

reden of overmacht.  De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op. 

3. Intussen hebben de ouders en eventueel een vertrouwenspersoon inzage in het tuchtdossier,  met inbegrip 

van het advies van de klassenraad. 

4. De tijdelijke uitsluiting moet in verhouding zijn tot de ernst van de feiten. 

5. Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en binnen 

een termijn van vijf dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet 

meegerekend) aangetekend aan de ouders van de betrokken leerling bezorgd.  
 

11.4.2.4 Wat is een definitieve uitsluiting? 
 
Een definitieve uitsluiting is een uitzonderlijke tuchtsanctie die inhoudt dat de leerling uit de school wordt uitgeschreven op 
het ogenblik dat de leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk één maand na de schriftelijke kennisgeving van 
de definitieve uitsluiting.  In deze maand zijn de vakantieperioden tussen 1 september en 30 juni niet inbegrepen.   De 
leerling mag de lessen of activiteiten van zijn leerlingengroep niet volgen. 
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11.4.2.5 Wanneer gaat de definitieve uitsluiting in? 
 
Zelfde regeling als in 12.4.2.3  maar de klassenraad wordt uitgebreid met een vertegenwoordiger van het CLB die een 
adviserende stem heeft. 
 

11.4.2.6 Beroepsprocedure bij een definitieve uitsluiting 
 
Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat als volgt: 

1.  Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders per 
aangetekende brief een beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur : 

De heer Wilfried Van Vaerenbergh 
Sint-Jorisschool 
Tiensesteenweg 4 
3390 Tielt-Winge   

 
Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen : 

 Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend; 

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

Hierbij kunnen overtuigingsstukken gevoegd worden. 
 

2. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. De 
beroepscommissie, die het beroep behandelt, is samengesteld uit personen die aan de school of het 
schoolbestuur verbonden zijn (interne leden) en personen die dat niet zijn (externe leden). Het gaat om 
een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.  Er is een gelijk 
aantal interne als externe leden. Het is mogelijk om een gesprek te verplaatsen bij gewettigde reden of 
overmacht. Het schoolbestuur duidt de voorzitter aan onder de externe leden.  De samenstelling van de 
beroepscommissie blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of 
onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden.  Voor de zitting kunnen 
de ouders het tuchtdossier opnieuw inkijken. 

De ouders en eventueel de leden van de klassenraad worden binnen tien dagen ( zaterdagen, zondagen, 
wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) nadat het schoolbestuur het beroep heeft 
ontvangen gehoord door de beroepscommissie. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verplaatsen bij 
gewettigde reden of overmacht. De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op. Dat betekent 
enkel dat schoolvakanties niet meetellen bij het berekenen van de termijn.   De zitting van de 
beroepscommissie kan wel tijdens een schoolvakantie plaatsvinden. 
Bij stemming moet het aantal stemgerechtigde interne leden en het aantal stemgerechtigde externe 
leden gelijk zijn. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 
De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen, ofwel vernietigen, ofwel het beroep 
gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten. 

3. Het schoolbestuur 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. 
 

11.4.2.7 Opvang op school in geval van een preventieve schorsing en een tijdelijke of definitieve uitsluiting 
 
Wanneer de leerling tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, 
dient hij in principe op school aanwezig te zijn, maar neemt hij geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De 
directeur  kan beslissen dat de opvang van de leerling niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt per aangetekende 
brief en gemotiveerd meegedeeld aan de ouders. 
In geval van een definitieve uitsluiting heeft de uitgesloten leerling één maand de tijd om zich in een andere school in te 
schrijven. In afwachting van deze inschrijving is de leerling in principe op school aanwezig, maar neemt hij geen deel aan de 
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activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van de leerling niet haalbaar is voor de school. 
Deze beslissing wordt per aangetekende brief en gemotiveerd meegedeeld aan de ouders.  
 
Ten gevolge van een definitieve uitsluiting in het huidige, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar kan het 
schoolbestuur weigeren om de betrokken leerling terug in te schrijven. 
 

12. Contacten ouders en school 

 De klasagenda van de kinderen informeert u over de taken en lessen, ook over bijzondere activiteiten. De kinderen 

noteren hun taak of les op de dag dat ze uiterlijk moet uitgevoerd worden. De leerkracht kan er een nota in schrijven. 

De ouders mogen de agenda gebruiken om praktische mededelingen te doen. Wij vragen daarom de AGENDA 

DAGELIJKS IN TE KIJKEN EN REGELMATIG TE HANDTEKENEN. De leerkracht zal dit controleren. 

 De rapporten: per schooljaar wordt viermaal een rapport meegegeven. Dat bevat een beoordeling van de 

schoolvorderingen en het gedrag van de leerling, op basis van punten en/of een schriftelijke beoordeling. Het wordt 

getekend door één van beide ouders. Indien gewenst kan het rapport thuis ter inzage gehouden worden gedurende één 

of twee weken. Ook kunnen beide ouders aan de school een kopie vragen van het rapport, alsook alle informatie 

aangaande oudercontacten, enz.    

 De oudercontactavonden zijn zeer belangrijk om aan elkaar informatie door te geven. Data van de verschillende 

contactavonden vindt u verder in dit boekje. De ouders zijn altijd welkom om kleine of grotere problemen te bespreken 

met leerkracht en/of directie. Gelieve eerst een afspraak te maken. 

 Kleuters brengen regelmatig schriftelijke mededelingen mee naar huis. Gelieve hun schooltasje goed na te kijken! 

Gelieve het mapje weer mee naar school te geven. 
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13. Evaluaties, volgsysteem, zittenblijven 

 

 In de school gaan heel wat toetsen door in het kader van een kleutervolgsysteem en leerlingvolgsysteem  om een 

duidelijk beeld te krijgen van de mogelijkheden en prestaties van uw kind. 

 Alle observaties, vorderingen en resultaten worden klasoverschrijdend bijgehouden. Op die manier kan de leerkracht 

rekening houden met de ontwikkelings- en leerhistoriek van het kind gedurende de hele schoolloopbaan. 

 In het kleutervolgsysteem houden directie en leerkrachten driemaal per jaar een kindbespreking n.a.v. observaties in de 

klas. Ook de  C.L.B.-adviseur kan hierbij aanwezig zijn om nuttige tips en informatie te geven over de aanpak van 

moeilijkheden. Ontwikkelingsstilstand en gedragsmoeilijkheden kunnen een signaal zijn voor latere moeilijkheden. 

 Schoolrijpheidstesten (Toeter-test) worden door de kleuterleidster van de derde kleuterklas afgenomen in de maand 

februari. Samen met de C.L.B.-adviseur worden deze verbeterd en besproken met directie en leerkracht. In de loop van 

de maand maart is er een ouderavond voor de derde kleuterklas. 

 Kinderen van de derde kleuterklas waarbij enige twijfel bestaat omtrent schoolrijpheid, worden eind mei hertest met de 

Kontrabas-test. Die ouders worden in juni opnieuw uitgenodigd voor een gesprek.  In de derde kleuterklas wordt in het 

begin van het schooljaar een taalscreening gedaan.  Dit is een taalvaardigheidstest die peilt naar de kennis van de 

onderwijstaal. Deze taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen een aangepast taaltraject. 

 Onze school voert een beleid inzake leerlingenbegeleiding.   Dit houdt onder meer in dat we gericht de evolutie van de 
leerling volgen.  Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft kan je dit melden aan de directie.   We gaan dan na 
samen met de ouders welke aanpassingen nodig zijn.  De school gaat steeds eerst overleggen met de ouders.   Welke 
maatregelen aan de orde zijn,  zal afhangen van wat de leerling nodig heeft en wat wij als school kunnen organiseren.   
Als school zijn we verplicht om redelijke aanpassingen te voorzien als de leerling daar nood aan heeft.   Het is niet 
mogelijk om hier als ouder verzet tegen aan te tekenen.  

 

 In het leerlingvolgsysteem houden directie, leerkracht, zorgbegeleider en C.L.B.-adviseur  driemaal per jaar overleg 

over de leerlingen van het eerste, tweede en derde leerjaar (M.D.O. = multidisciplinair overleg) nl. in oktober, december 

en mei of juni. 

 Tijdens het M.D.O. in samenwerking met het CLB kan voor een leerling beslist worden tot zittenblijven. De beslissing tot 

zittenblijven wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en ook mondeling toegelicht.   De school geeft 

aan welke bijzondere aandachtspunten er voor het volgend schooljaar zijn.   Zo wordt gericht rekening gehouden met 

de specifieke zwaktes en sterktes van de betrokken leerling in het jaar van zittenblijven. 

  Schoolvorderingstestjes over lezen, dictee en wiskunde worden door de leerkracht afgenomen van alle kinderen van 

het eerste leerjaar in de maand januari. De resultaten worden in M.D.O. besproken en tijdens het oudercontact van 

februari aan de ouders voorgelegd. Geijkte vorderingstesten voor lezen, dictee  en wiskunde worden in alle leerjaren 

afgenomen. 

 Onze leerkrachten hanteren de principes van de “brede evaluatie”.   Brede evaluatie gaat uit van de groei van de 

leerlingen en volgt deze groei op.   De totale persoon wordt hier voor ogen gehouden.   We willen je kind vertrouwen 

geven om te leren en zich verder te ontwikkelen.     

 Een uitgebreide bespreking van de leerlingen van het zesde leerjaar wordt in de maand mei voorzien. Klastitularis, 

directie en C.L.B.-adviseur bespreken de klasresultaten, de mening van de leerkracht en de schoolloopbaan van de 

leerling. Hieruit volgt een advies voor het secundair onderwijs. Op een oudercontact in de maand mei of juni bespreekt 

de leerkracht de vaststellingen en adviezen met de ouders. Voor moeilijke adviezen wordt de C.L.B.- adviseur erbij 

betrokken. 

 Gevalideerde toetsen : Op het einde van het schooljaar worden in het zesde leerjaar gevalideerde toetsen afgenomen. 

Deze toetsen zijn opgemaakt door een werkgroep bestaande uit leraren en pedagogische begeleiders van het 

katholieke net. Deze toetsen worden in bijna alle vrije scholen in de Vlaamse Gemeenschap gebruikt.  
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14. Getuigschriften basisonderwijs 
 
De klassenraad beslist welke leerlingen in aanmerking komen voor het getuigschrift basisonderwijs. Het getuigschrift 
basisonderwijs wordt uitgereikt aan een regelmatige leerling die in voldoende mate de eindtermgerelateerde leerplandoelen 
heeft bereikt. Een leerling die geen getuigschrift basisonderwijs behaalt, ontvangt een schriftelijke motivering waarom het 
getuigschrift niet wordt uitgereikt, met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan. Deze 
leerling krijgt ook een verklaring waarin het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs worden vermeld.   
Een leerling die een individueel aangepast curriculum volgt, kan een getuigschrift basisonderwijs behalen op voorwaarde dat 
de vooropgestelde leerdoelen door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager 
onderwijs. Als die leerling geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, ontvangt deze een schriftelijke motivering waarom het 
getuigschrift niet wordt uitgereikt, met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan. Deze 
leerling krijgt ook een verklaring waarin het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs worden vermeld. 
 
 

14.1 Procedure voor 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. Na 
20 juni beslist de klassenraad op basis van onderstaande criteria of uw kind al dan niet het getuigschrift basisonderwijs kan 
krijgen. De beslissing wordt uiterlijk op 30 juni aan de ouders meegedeeld. De ouders worden geacht de beslissing omtrent 
het getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben genomen. Bij niet-ontvangst, wordt het getuigschrift 
geacht op 1 juli te zijn ontvangen. 
De klassenraad houdt onder andere rekening met onderstaande criteria: 

 
de schoolrapporten van het lopende en voorafgaande schooljaar;  
de evaluaties van het lopende en voorafgaande schooljaar; 
de gegevens uit het LVS; 
de resultaten van de gevalideerde toetsen  
gegevens over het sociaal-emotioneel functioneren van de leerling; 
het verslag van de leerkracht die tijdens het laatste schooljaar het hoogste aantal lestijden heeft gegeven aan de  
leerling; 
de groei die de leerling doorheen de schoolloopbaan maakte en de zelfsturing die hij /zij toont. 

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

14.2 Beroepsprocedure 
 

1. Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen (zaterdagen, 
zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) na ontvangst van de beslissing tot 
het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur. 

2. Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag waarop de rapporten 
werden overhandigd.  
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. 

5. Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad kunnen ouders 
via een aangetekende brief een beroep instellen bij de voorzitter van het schoolbestuur: 

      Wilfried Van Vaerenbergh 
      Sint-Jorisschool 
      Tiensesteenweg 4 
      3390 Tielt-Winge  
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Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen:  

 het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend; 

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

  
Hierbij kunnen overtuigingsstukken gevoegd worden. 
Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. De beroepscommissie, die 
het beroep behandelt, bestaat uit personen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn( interne leden) en personen 
die dat niet zijn(externe leden). Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal 
onderzoeken.  Er is een gelijk aantal interne als externe leden.  Het schoolbestuur duidt de voorzitter aan onder de externe 
leden.      
 
De ouders en eventueel de leden van de klassenraad worden binnen tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft 
ontvangen door de beroepscommissie gehoord. De ouders kunnen zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Het is 
enkel mogelijk om een gesprek te verplaatsen  bij gewettigde reden of overmacht. In de brief met de uitnodiging wordt vermeld 
wie de leden van de beroepscommissie zijn.   Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het 
door ziekte,  overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. 
De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op. 
Bij stemming moet het aantal stemgerechtigde interne leden en het aantal stemgerechtigde externe leden gelijk zijn.  Bij staking 
van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 
 
De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen, ofwel het getuigschrift basisonderwijs toekennen, ofwel het 
beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten.  
 
Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september via een aangetekende brief door de voorzitter van de 
beroepscommissie  aan de ouders ter kennis gebracht. 

 

14.3 De BASO-fiche voor het zesde leerjaar 

 
 

Alle leerlingen van het zesde leerjaar krijgen op het einde van het schooljaar een BASO-fiche die dient te worden bezorgd 

aan de nieuwe school. Dit  document bevat informatie over de schoolloopbaan van uw kind die nuttig kan zijn voor de 

nieuwe school. Op deze manier willen we samen met de nieuwe school zorgen voor een vlotte start in het secundair 

onderwijs en het zorgbeleid vanuit de basisschool verderzetten. 

De BASO-fiche wordt ingevuld door het schoolteam, de leerling en de ouders. De ouders bezorgen deze BASO-fiche aan de 

nieuwe school. 
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15. Ongevallen en schoolverzekering 

De schoolverzekering dekt alleen lichamelijke schade. Alle medische kosten die niet terugbetaald worden door het 

ziekenfonds, worden vergoed door onze schoolverzekering. 

Ook de burgerlijke aansprakelijkheid van uw kind t.a.v. derden is gedekt (onopzettelijke  materiële schade toegebracht aan 

derden). 

15.1.Wat als je kind ziek wordt op school ? 

Als een leerling ziek wordt op school, dan zal de school de ouders of andere opgegeven contactpersonen verwittigen. Als 

het niet mogelijk is om de zieke leerling op te halen, zal de school een arts om hulp verzoeken. 

15.2.Wat als je kind een ongeval krijgt op school ? 

Als een leerling ziek wordt op school, dan zal de school de ouders of andere opgegeven contactpersonen verwittigen. Als 

het niet mogelijk is om de zieke leerling op te halen, zal de school een arts om hulp verzoeken. 

Een ouder of een leerkracht gaat met het kind naar de dokter en laat een medisch getuigschrift  invullen. Achteraan in deze 

brochure vindt u een exemplaar dat u zo nodig kan gebruiken. 

De school vult een ongevalsverklaring in en stuurt die samen met het medisch attest naar de verzekeringsinstelling. 

Met de doktersonkosten gaat u naar uw ziekenfonds en vraagt een verschilstaat voor de verzekering. 

Deze verschilstaat en het attest van eventuele apotheekkosten (attest vragen in de apotheek) worden bezorgd aan de 

verzekeringsmaatschappij door de ouders.   Korte tijd later zal alles vergoed zijn.   Wanneer het letsel pas later tot uiting 

komt wordt zo snel als mogelijk een leerkracht of de directie verwittigd.    

15.3 Wat te doen in geval van ongeval op weg van thuis naar school ? 

Als een leerling een ongeval heeft op weg van thuis naar school of omgekeerd wordt de directie zo snel als mogelijk verwittigd.    

15.4. Aanvullende verzekering voor vrijwilligers  

De school heeft een aanvullende verzekering waardoor vrijwilligers bij schoolse activiteiten, binnen en buiten de school, 

verzekerd zijn voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Ook de vrijwilligers-chauffeurs zijn verzekerd. 

Ook de eigen wagen waarmee vrijwilligers taken voor de school vervullen is omnium verzekerd tijdens die opdrachten. 

15.4  School en medicatie: 

Om veiligheidsredenen wordt op school in beginsel geen medicatie toegediend aan leerlingen.  

In uitzonderlijke gevallen kan de ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan de leerling.   Deze vraag moet 

bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat. (Formulier 

achteraan te vinden in de brochure). 

Alle andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale(via de mond) of percutane ( via 

de huid) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling,  mogen niet worden gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel. 

Samen met de ouders zoeken we dan naar een samenwerking met verpleegkundigen,  zoals de diensten van het Wit-Gele 

Kruis. 

Als een leerling ziek wordt op school, dan zal de school de ouders of andere opgegeven contactpersonen verwittigen. Als 

het niet mogelijk is om de zieke leerling op te halen, zal de school een arts om hulp verzoeken. 

15.5. Jodiumtabletten 

Onze school is gelegen in een zone met nucleaire risico’s.   Daarom zijn we verplicht de nodige jodiumtabletten in de school 

te bewaren en toe te dienen bij noodsituaties.   Indien uw kind om medische redenen geen jodiumtabletten toegediend mag 

krijgen, vragen wij om dit schriftelijk te melden aan de directie of dit aan te duiden in onze toestemmingslijst die bij de instap 

van uw kind wordt meegegeven.     

17. Rookverbod 
 
Er geldt een permanent en algemeen rookverbod op school.    Het is dus verboden te roken in zowel gesloten ruimten van 
de school als in open lucht op de schoolterreinen en aan de schoolpoort.  Tijdens extra-murosactiviteiten op school- en 
andere dagen geldt dit verbod voor de ganse duur van de activiteit.  Ook verdampers zoals de elektronische sigaret, 
heatstick en de shisa-pen vallen onder het rookverbod, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten.      Bij overtredingen 
van dit rookverbod kunnen er orde- en tuchtmaatregelen getroffen worden. 
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18. Privacy 

18.1. Welke informatie houden we bij ? 
 

Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen.   We verzamelen doorheen de schoolloopbaan 
van de leerlingen heel wat gegevens,  zoals bij de inschrijving.   We vragen alleen gegevens van de leerling op als dat nodig 
is voor de leerlingadministratie en -begeleiding.   Bij sommige aspecten van de leerlingbegeleiding hebben we de 
uitdrukkelijke toestemming van de ouders nodig.   
De gegevens van de leerlingen verwerken we met de softwareprogramma’s  Broekx en Questi.      We maken met de 
softwareleveranciers afspraken over het gebruik van die gegevens.    De leveranciers mogen de gegevens niet gebruiken 
voor commerciële doeleinden. 
Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens is het schoolbestuur verantwoordelijk. 
 
De gegevens van de leerlingen worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen.   We zien er op toe dat niet iedereen zomaar 
toegang heeft tot die gegevens.   De toegang is beperkt tot de personen die betrokken zijn bij de begeleiding van de 
leerlingen zoals  de klassenraad,  het CLB,  het ondersteuningsnetwerk,… 
Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties ,  kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over de gezondheidstoestand van 
de leerlingen verwerken,  maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van de ouders.    Ouders kunnen hun 
toestemming ook altijd intrekken. 
 
We bewaren de gegevens van je kind maximaal 1 jaar nadat je kind de school verlaten heeft.   Voor sommige gegevens is er 
een wettelijke bewaartermijn vastgesteld die langer kan zijn.   
In onze privacyverklaring die je vindt op onze website www.sintjorisschool.be , kan je alle info nog eens nalezen. 
Als je vragen hebt over de privacy , kan je contact opnemen via volgend emailadres : privacy@sintjorisschool.be. 

18.2 Afbeeldingen van leerlingen op de website, de facebook –account of in de door de school uitgegeven publicaties 

We publiceren geregeld beeld-of geluidsopnames van leerlingen op onze website www.sintjorisschool.be.of op onze facebook-

account. 
Met deze opnames willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze informeren over onze 
activiteiten.   De personen die de opnames maken, zullen dat steeds doen met respect voor wie op die beelden staat.   Bij 
het begin van de schoolloopbaan van de kleuter/leerling vragen we aan de ouders om toestemming voor het maken en 
publiceren van beeld-of geluidsopnames.   Deze toestemming die we via een toestemmingsformulier vragen,  blijft in principe 
voor de hele schoolloopbaan van de leerling gelden.     Enkel indien we de beeld-of geluidsopnames voor een ander doel 
gebruiken dan we eerder aan de ouders hebben gevraagd, wordt opnieuw toestemming gevraagd.  
Ouders kunnen hun toestemming altijd intrekken.   Dit gebeurt schriftelijk. 
Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben gekregen ( bijvoorbeeld de 
schoolfotograaf)  beeld-of geluidsopnames maken.     

18.3 Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering. 
 

Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder de hierna volgende 
voorwaarden. De gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt 
enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft. Ouders kunnen - op verzoek - deze 
gegevens inzien. Ouders die niet wensen dat deze gegevens doorgegeven worden kunnen zich tegen de overdracht verzetten, 
voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt. Ze brengen de directie binnen de tien kalenderdagen na de 
schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.  
Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen overdraagbaar. Ouders 
hebben recht op inzage in en toelichting bij de leerlinggegevens , waaronder de evaluatiegegevens, die verzameld worden 
door de school over hun kind.   Indien na de toelichting blijkt dat de ouders een kopie willen,  kan dat, nadat ze contact hebben 
opgenomen met de directeur. 
We zijn verplicht om aan de nieuwe school te melden als je kind een gemotiveerd verslag of een verslag heeft. De nieuwe 
school kan dit gemotiveerd verslag of verslag raadplegen via IRIS-CLB online. In geval van een verslag geven we daarvan 
ook een kopie aan de nieuwe school. 
 

18.4 Gebruik van sociale media 
 
Wij respecteren de privacy van onze leerlingen,  ouders en personeelsleden op (sociale) media.  Neem je deel aan (sociale) 
media van de school ,  dan verwachten we dat je ieders privacy respecteert.   

 
 

 

http://www.sintjorisschool.be/
mailto:privacy@sintjorisschool.be
http://www.sintjorisschool.be/
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19. Klachtenregeling 
 
Ouders hebben de mogelijkheid om te reageren wanneer zij ontevreden zijn met beslissingen, handelingen of gedragingen 
van het schoolbestuur of zijn personeelsleden, of net het ontbreken van bepaalde beslissingen of handelingen. In dat geval 
kunnen zij contact opnemen met de directeur. 
Samen met de ouders zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, kunnen we in onderling overleg 
een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om via bemiddeling tot een oplossing te komen. 
Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor de ouders volstaat, dan kunnen zij hun klacht in een 
volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Dit moet gebeuren via een aantekende brief. Het 
correspondentieadres is: 
Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 
Guimardstraat 1 
1040 Brussel 
02 507 06 01 
e-mail:  klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen 
De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dat wil zeggen als ze aan de volgende 
voorwaarden voldoet: 

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

 de klacht mag niet anoniem zijn. 

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

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

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

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

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

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

Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk reglement dat beschikbaar is via 
www.katholiekonderwijs.vlaanderen. 
De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een advies bezorgen, maar geen 
bindende beslissingen nemen. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het schoolbestuur. Tegen een advies van de 
Klachtencommissie kan niet in beroep worden gegaan. 
Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en sereniteit. 
 
Nuttige adressen : 
 
Vlaamse Overheid 
Agentschap voor onderwijsdiensten –AGODI 
Afdeling Advies en Ondersteuning onderwijsPersoneel 
Commissie zorgvuldig bestuur 
Koning Albert-II  laan 15 
1210   Brussel 
025536598 
zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/


Schooljaar 2021-2022
                            

38 

 

 

20. Financiën 
 
Enkele schooljaren geleden werd in alle basisscholen de decretale kosteloosheid van wat nodig is om de 
ontwikkelingsdoelen na te streven en de eindtermen te bereiken gerealiseerd. In dat verband heeft de Vlaamse Regering 
een lijst opgesteld van materialen die de basisscholen  kosteloos ter beschikking moeten stellen. Onze school verbindt zich 
ertoe alle materialen die op die lijst voorkomen kosteloos aan te bieden aan de leerlingen. Dit betekent concreet dat 
schrijfgerei, tekengerei, een passer, een calculator (voor de hogere klassen), mappen, schriften, vulpen, werkboeken,... door 
de school worden aangekocht. Dat materiaal blijft op school en is er ter beschikking van de leerlingen. De leerlingen die dat 
wensen, mogen op school wel hun persoonlijke vulpen gebruiken. 
Voor het maken van huiswerk wordt aan de ouders gevraagd om thuis een minimum aan schrijfgerei te voorzien. 
Voor kinderen die gewoonlijk hun huistaken tijdens de naschoolse opvang maken, wordt dit schrijfgerei het best 
meegegeven in de boekentas. Het aanschaffen van een boekentas, een pennenzakje, kaftpapier en een zwempak blijft 
ten laste van de ouders. 
 
Daarnaast is een maximumfactuur van toepassing op activiteiten en materialen die niet strikt noodzakelijk zijn voor het 
bereiken van de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen (bv. toneelbezoek, zwemmen, sportdagen, schoolreis, theater,…). 
Omwille van een aanpassing van de basisbedragen door de overheid bedraagt de maximumfactuur voor volgend 
schooljaar: 45 euro voor  kleuters en 90 euro voor leerlingen lager onderwijs.      
Bij het begin van het eerste en  het tweede trimester wordt door de ouders telkens een voorschot betaald. Tijdens het derde 
trimester krijgt u dan een overzicht van alle activiteiten, met vermelding van de werkelijke kostprijs van elke activiteit en een 
afrekening.  De afrekening is het verschil tussen de werkelijke kostprijs en de voorschotten die al betaald zijn.  De werkelijke 
kostprijs kan  lager zijn dan het bedrag van de maximumfactuur.  Wanneer de werkelijke kostprijs hoger is dan het bedrag 
van de maximumfactuur, wordt het verschil door de school ten laste genomen.  
Voor KK0 en KK1 worden de activiteiten waaraan een kostprijs is verbonden tweemaandelijks gefactureerd.     
Op die wijze wordt de maximumfactuur strikt gerespecteerd.  Volgende voorschotten zijn van toepassing : 
 
 

Kleuterklas of 
leerjaar 

Bedrag 
maximumfactuur 

Voorschot trimester 
1 

Voorschot trimester 
2 

Trimester 
3 

KK0 +KK1 45 euro Tweemaandelijkse 
factuur 

Tweemaandelijkse 
factuur 

Tweemaandelijkse 
factuur 

KK2 45 euro 10 euro 10 euro Afrekening 

KK3 45 euro 20 euro 10 euro Afrekening 

Lagere school 90 euro 40 euro 10 euro Afrekening 

 
Vallen echter niet onder de maximumfactuur: een gym T-shirt en een badmuts. Die materialen kunnen in de school 
aangekocht worden aan kostprijs. 
 
Voor meerdaagse uitstappen geldt ook een maximumfactuur van 450 euro per leerling voor de gehele duur van het 
basisonderwijs. Wat onze school betreft, vallen hieronder: de vriendjesklassen voor de eerste graad (max. 80 euro), de 
bosklassen voor de tweede graad (max. 135 euro) en de zeeklassen voor de derde graad (max. 235 euro). De 
maximumfactuur wordt door onze school dus strikt gerespecteerd. 
 
Ten slotte is er een laatste categorie van materialen en diensten die noch onder de kosteloosheid, noch onder een 
maximumfactuur vallen: warme maaltijden, drankjes  en vrijblijvend aangeboden tijdschriften en vakantieboeken. De kosten 
die hiervoor aangerekend worden zijn in verhouding tot de geleverde prestatie. 
 
’s Middags blijven de meeste kinderen van onze school in de refter eten. Voor deze middagactiviteit wordt heel wat 
personeel ingezet.      
Om dit te bekostigen wordt een vergoeding van 0,16 euro per kind per dag gevraagd.  In de praktijk komt dit neer op 7,50 
euro per trimester per kind.     
 
 
Praktisch:                                                             

 

Tijdens het schooljaar 2022-2023  organiseren we voor het vijfde en het zesde leerjaar zeeklassen in Sint-Idesbald.    Dit is 

een vijfdaagse uitstap met vier overnachtingen. De prijs van het verblijf bedraagt maximum 235 euro (te betalen in twee 

schijven : een voorschot en een afrekening). 
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De afrekening is het verschil tussen de werkelijke kostprijs en het voorschot dat al betaald is. 

 

Tijdens het schooljaar 2021 -2022 gaan het eerste en het tweede leerjaar  op vriendjesklassen .   Dit is een tweedaagse 

uitstap met één overnachting.  De prijs hiervoor bedraagt maximaal 80 euro . (Te betalen in twee schijven :   een voorschot 

en een afrekening). Het derde en het vierde leerjaar gaan tijdens het schooljaar 2021-2022 op bosklassen, een driedaagse 

uitstap met twee overnachtingen. De prijs van het verblijf bedraagt maximum 135  euro (te betalen in twee schijven : een 

voorschot en een afrekening). 

 

Voor deze meerdaagse uitstappen vragen wij een afzonderlijke toestemming aan de ouders. Wij streven ernaar dat alle 

leerlingen deelnemen aan deze uitstappen. Leerlingen die niet deelnemen dienen op school aanwezig te zijn.  

 

De ondertekening van dit schoolreglement geldt als een principiële toestemming met de deelname van de leerling aan alle 

ééndaagse uitstappen.  Als ouders de toestemming bij een concrete ééndaagse extra-murosactiviteit toch zouden weigeren,  

dienen zij dit vooraf aan de school te melden.   Ouders kunnen de deelname niet weigeren wanneer de extra-murosactiviteit 

minder dan een volledige lesdag duurt.  Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op school 

aanwezig te zijn. 

 

Bij het begin van elk trimester krijgt ieder kind een bestellijst mee, waarop u de gewenste zaken aanduidt. Drankkaarten  

kunnen nadien nog verkregen worden in de klas. Deze worden aangerekend op de volgende factuur.  Per kind wordt per 

trimester een factuur opgemaakt die u door overschrijving vereffent via uw financiële instelling.                                                                                                                                                    

Voor de warme maaltijden ontvangt u een maandelijkse factuur. De prijs voor een warme maaltijd  bedraagt voor een 

kleuter € 3,50 en voor een leerling van de lagere school € 4. 

 

Onze wekelijkse fruitdag is op donderdag. Omdat we vanwege de overheid kunnen rekenen op subsidiëring, kunnen we de 

kinderen iedere week een stuk fruit aanbieden voor 3 euro per trimester.  Indien u hieraan niet wenst deel te nemen, vragen 

wij u om dit te melden aan de directie. Wij vragen u dan om iedere donderdag zelf een stuk fruit mee te geven met uw kind. 

Zonder tegenbericht rekenen wij 3 euro aan voor elk trimester voor de wekelijkse fruitdag. 

Regeling voor drankverkoop in de school:  

Drankkaarten (bruikbaar voor bruiswater, melk en ook voor soep ) zijn te koop aan 6 euro per kaart en worden verrekend via 

de trimestriële factuur. Contant betalen is niet mogelijk!  Elk drankje kost 0,50 cent.   Kraantjeswater is gratis. 

Drankkaarten van de vorige schooljaren kunnen ook nog gebruikt worden.  

Uw kind krijgt de volle kaart ter controle mee naar huis.  

 

Opmerking 

 

Het schoolbestuur wil principieel onafhankelijk zijn van commerciële sponsoring en reclame.    Binnen de schoolmuren wordt 

bijgevolg geen reclame gevoerd. 

 

Financiële draagkracht 

 

Voor ouders waarvan de financiële draagkracht beperkt is, kan een regeling worden getroffen.   We gaan er immers van uit 

dat ieder kind aan alle klas- en schoolactiviteiten moet kunnen deelnemen. Ouders die menen in dat geval te verkeren, 

nemen contact op met de directie.  We verzekeren een discrete behandeling van je vraag. 

Schooltoeslag  
 
De schooltoeslag vervangt de schooltoelage sinds het  schooljaar 2019-2020.  Ouders kunnen vanaf september 2019 de 
schooltoeslag ontvangen via hun uitbetaler van het Groeipakket.   Ouders die in Vlaanderen wonen zullen vanaf 2019-2020 
hun schooltoeslag niet meer moeten aanvragen.    
Meer kan je lezen op de website  :  www.groeipakket.be 
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21.Vrijwilligers 
 

Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers.   De school heeft een 
verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid,  met uitzondering van de contractuele 
aansprakelijkheid , van de organisatie en de vrijwilliger.   De BA van de vrijwilligers valt onder de BA polis 11/15291240026 
onderschreven bij Belfius en de lichamelijke letsels onder de AXA polis 720176196. 
Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien.   Bij vrijwilligerswerk gaat de vrijwilliger discreet om met de informatie waarvan 
hij kennis heeft.    

 

22. Engagementsverklaring 
 
 
Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich 
elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel de volle steun van de ouders. Daarom maken 
we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen 
verwachten.  
Ouders en school zullen op afgesproken momenten de engagementen  en het effect ervan  evalueren. 
 

Als katholieke dialoogschool kiezen we voor een intense samenwerking met de ouders.  

 
Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in.   De volledige tekst van de 
engagementsverklaring van het katholiek onderwijs vind je op www.katholiekonderwijs.vlaanderen/engagementsverklaring 
 
We kiezen voor een intense samenwerking omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt 
op de werking van de school. Daarvoor plannen we bij het begin van elk schooljaar een ouderavond in de klas van uw kind. 
U kan er kennis maken met de leerkracht van uw kind en met de manier van werken. 
We willen u op geregelde tijden informeren over de evolutie van uw kind. Dat doen we schriftelijk via het rapport. 
We organiseren ook geregeld individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar laten we u weten op welke data 
die plaatshebben. Wie niet op het oudercontact aanwezig kan zijn, kan een gesprek aanvragen op een ander moment.  
 
Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak dan kan u op elk moment zelf een gesprek aanvragen 
met de leerkracht van uw kind. Dat kan u aanvragen via de agenda van uw kind. 
Wij verwachten dat u zich als ouder  samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van uw kind 
en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact.  
Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien u  niet op de geplande 
oudercontactmomenten aanwezig kan zijn.   
Wij verwachten dat u met ons contact opneemt bij vragen of zorgen i.v.m. uw kind. 
Wij engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen i.v.m. de evolutie van uw kind.  
Voor de lessen rooms-katholieke godsdienst zijn vrijstellingen niet mogelijk.    
 

Aanwezig zijn op school en op tijd komen.  

De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de kleuter-en/of schooltoeslag 
en voor de toelating tot het lager onderwijs en voor het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs. 
Daartoe moeten wij de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het departement Onderwijs en aan het CLB.  
Wij verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school is. Wij verwachten dat u ons voor 9.30 uur verwittigt (telefonisch,  
mail ) bij afwezigheid van uw kind (zowel kleuter als leerling lagere school). 
Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. U kan zich niet 
onttrekken aan deze begeleiding.  
U kan steeds bij ons terecht in geval van problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken.  
 

Individuele leerlingenbegeleiding.  

Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt onder meer in dat we gericht de evolutie van uw kind volgen. Dit doen we door 

te werken met een  leerlingvolgsysteem. Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele 

begeleiding. Andere kinderen hebben permanent nood aan individuele zorg.  

Onze school voert een beleid op leerlingenbegeleiding.   Dit houdt onder meer in dat we gericht de evolutie van uw kind 

volgen.  Als uw kind specifieke onderwijsbehoeften heeft kan je dit melden aan de directie.   We gaan dan  samen met de 

http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/engagementsverklaring
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ouders na welke aanpassingen nodig zijn.  Welke maatregelen aan de orde zijn,  zal afhangen van wat de leerling nodig  

heeft en wat wij als school kunnen organiseren.   Als school zijn we verplicht om redelijke aanpassingen te voorzien als de  

 

leerling daar nood aan heeft.   Het is niet mogelijk om hier als ouder verzet tegen aan te tekenen.  
We zullen in overleg met u als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van uw kind zal georganiseerd worden. 
Daarbij zullen we aangeven wat u van de school kan verwachten en wat wij van u als ouder verwachten.    
Wij verwachten dat u ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft. 
 

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.  

 
Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat 
hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij als school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te 
begeleiden bij hun taalontwikkeling.  

Wij verwachten van de ouders dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van het 

Nederlands en dat ze positief staan ten aanzien van extra initiatieven en maatregelen die de school neemt om de 

achterstand van de leerlingen weg te werken.    

Engagement voor de materialen van de school 

Elke leerling  mag alle leerboeken,  schriften en andere materialen gratis gebruiken op school als thuis. 

Ouders en leerlingen engageren zich om zorgzaam om te gaan met het schoolmateriaal. 
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PLANNING SCHOOLJAAR 2021-2022 

1. Oudercontacten 
 
Algemene infoavond in de klas van uw kind. De leerkracht geeft informatie over de klaswerking.  Deze infoavonden vinden 
plaats op:   

 donderdag  2 september 2021 : 18.15 uur algemene info in refter KS +uitleg zorgwerking voor KK0 en KK1 
19 uur : info-avond KK0 en KK1 in de klas. 
19.15  uur :  algemene info  in refter KS + uitleg zorgwerking voor lj1 en lj 2 
20 uur : info-avond  lj1 en lj 2 in de klas.  

 maandag 6  september 2021 : 18.15 uur algemene info in refter KS + uitleg zorgwerking voor KK2 en KK3 
19 uur : info-avond KK2 en KK3 in de klas.    
19.15 uur : algemene info in refter KS+ uitleg zorg voor lj3 en lj4  
20 uur: info-avond  lj 3 en lj 4 in de klas. 

 dinsdag 7 september 2021 :  19.15 uur : algemene info in refter KS + uitleg zorgwerking voor lj 5 en lj 6 

20 uur : info-avond leerjaar 5 en leerjaar 6 in de klas.   

 

 

Individueel oudercontact voor de lagere school: 

 

 donderdag  28 oktober 2021 : individueel oudercontact voor het eerste leerjaar 

 donderdag 28 oktober 2021: individueel oudercontact op uitnodiging voor de leerlingen vanaf het tweede leerjaar tot 

en met het zesde leerjaar 

 donderdag  14 december  2021 : individueel oudercontact  voor het eerste, tweede, derde, vierde, vijfde en zesde 

leerjaar 

 donderdag 3 februari 2022: individueel oudercontact  vanaf het eerste leerjaar tot het zesde leerjaar  

 donderdag 28 april 2022 : individueel oudercontact  voor het eerste leerjaar 

 donderdag 28 april 2022 :  individueel oudercontact op uitnodiging voor het tweede, derde,  vierde ,vijfde en zesde 

leerjaar.    

 donderdag 23 juni 2022 : individueel oudercontact voor het zesde leerjaar  

 dinsdag  28 juni 2022 : individueel oudercontact voor het eerste, tweede, derde, vierde, vijfde leerjaar 

 

Individueel oudercontact voor de kleuters: 

 dinsdag 23 november 2021 voor KK0, KK1, KK2 en KK3 

 donderdag 10 maart 2022  voor KK3 

 dinsdag 31 mei 2022 voor KKO, KK1, KK2 

 

Individueel oudercontact voor de derde kleuterklas (op uitnodiging): 

 juni 2022: in overleg met juf Carine  

 

Maandag 27 juni 2022 

 uitreiking van de getuigschriften zesde leerjaar en receptie om 19.30 uur 

2. Rapporten 

 vrijdag 29 oktober 2021 

 vrijdag 4 februari 2022 

 vrijdag 29 april 2022 

 donderdag 23 juni 2022 (zesde leerjaar) 

 dinsdag 28 juni 2022 ( andere leerjaren) 

 

3. Eucharistievieringen 

Er zijn vier eucharistievieringen gepland.   We hopen dat deze vieringen mogen doorgaan.    

Deze vieringen worden aangekondigd op de activiteitenkalender. 
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4. Allerlei activiteiten 

 donderdag 23 september en vrijdag 24 september :   vriendjesklassen voor leerjaar 1 en leerjaar 2 

 maandag 27 september 2021  : schoolfotograaf voor enkel klasfoto’s. 

 woensdag 6 oktober 2021 tot en met vrijdag 8 oktober 2021 :  bosklassen voor leerjaar 3 en leerjaar 4 

 zondag 21 november 2021 : restaurantdag of pizza-afhaalmoment (Al naargelang de corona-toestand!) 

 zondag 1 mei 2022 :  schoolfeest op de speelplaats van de kleuterschool 
 

 G.C. De Maere organiseert een aantal theater- en filmvoorstellingen waaraan onze kinderen deelnemen.  Deze data 
kunnen jullie terugvinden op onze online kalender.    

 Leeruitstappen, te voet of met de bus, worden vooraf meegedeeld. Een leeruitstap is een leeractiviteit die de kinderen 

de kans biedt om indrukken op te doen en op een actieve en spontane wijze te leren in en over de eigen omgeving. De 

ondertekening van het schoolreglement geldt als toestemming voor de deelname aan deze uitstappen. Indien de ouders 

de toestemming voor deze uitstappen weigeren, dienen ze dat vooraf aan de directie te melden. Leerlingen die niet 

deelnemen, moeten wel op school aanwezig zijn. 

 

5. Project tijdens het schooljaar 2021-2022 
 

Het project voor volgend schooljaar is “Werken met prentenboeken !” 

We hopen dat dit klasoverstijgend project heel veel kinderen zal aanspreken  ! 

Elke klas werkt met een ander prentenboek maar toch zullen er  heel wat klasoverstijgende activiteiten plaatsvinden. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Het nieuwe pastorale thema is “als bomen vertellen” 

 

Bomen zijn een prachtige metafoor voor verbinding. Met een goede metafoor 

kunnen we heel wat vertellen en heel wat vruchten voortbrengen. 

De boom verbindt ons:  

o met herleven, doorleven, nieuw leven 

o verbindt ons met duurzaamheid, milieubewustzijn en ontwikkelingswerk 

o verbindt ons met gastvrijheid 

o verbindt ons wereldwijd  

o verbindt ons met rituelen 

o als symbool van verbinding tussen hemel en aarde 

 
Elke maand van het schooljaar wordt een maandpunt in de kijker gezet :  
iedereen telt,  wat kan ik voor je doen, troost zoeken,  licht voor elkaar, God 

heeft een droom voor jou, samen sta je sterker,  de wereld delen,  een nieuwe kans geven,  zeg wat je doet en doe wat je 
zegt en tijd voor elkaar.     
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KALENDER VAKANTIEDAGEN 2021-2022 

 

Begin van het schooljaar: woensdag,  1 september 2021 

 

Vrije dagen tijdens het eerste trimester 

 

 

 pedagogische studiedag: woensdag 22 september 2021 : vrijaf voor de kinderen 

 pedagogische studiedag :  maandag 18 oktober 2021 : vrijaf voor de kinderen  

 herfstvakantie: van maandag 1 november 2021 tot en met zondag 7 november 2021 

 wapenstilstand : donderdag 11 november : vrijaf voor de kinderen 

 plaatselijke vrije dag: maandag 22 november 2021 :  vrijaf voor de kinderen 

 kerstvakantie: vanaf vrijdag 24 december om 12 uur tot en met  zondag 9 januari 2022 

 

Vrije dagen tijdens het tweede trimester 

 plaatselijke vrije dag :  vrijdag 11 februari 2022 

 krokusvakantie: van maandag 28 februari 2022 tot en met zondag 6 maart 2022 

 paasvakantie: van maandag 4 april 2022 tot en met zondag 17 april 2022 

 paasmaandag : maandag 18 april 2022 :  vrijaf voor de kinderen 

 

Vrije dagen tijdens het derde trimester 

 Hemelvaartsdag: donderdag 26 mei 2022 

 brugdag: vrijdag 27 mei 2022 

 pinkstermaandag: 6 juni 2022 

 donderdag 30 juni 2022 vanaf 12 uur : einde van de lessen 

 

 

De zomervakantie begint op vrijdag 1 juli 2022 
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Bijlage : GENEESKUNDIG GETUIGSCHRIFT POLISNUMMER: 11/15318780035 

 

Naam en adres van de verzekeringnemer 
VZW VRIJE GEMENGDE BASISSCHOOL SINT-JORIS 
Tiensesteenweg 4 
3390 Tielt-Winge(Sint-Joris-Winge)  
     
In te vullen door de school/groepering /instelling: 
Naam en voornaam van de gekwetste : …………………………………………………………………………. 
Klas/groep : …………………………………………………………………………………………………………. 
Datum van ongeval :  ………………………………………………………………………………………………. 

 

U dient dit geneeskundig getuigschrift door de geneesheer die de gekwetste heeft onderzocht,  te laten 
invullen en er ook de ingevulde uitgavenstaat bij te voegen. 

 
In te vullen door de geneesheer 
 

Dag, uur en plaats van eerste onderzoek  

VOLLEDIGE DIAGNOSE DER AANDOENING 
Objectieve kentekens: (soort, aard en ernst der kwetsuren alsmede de aangetaste 
delen van het lichaam): 
SUBJECTIEVE  kentekens opgegeven door de gekwetste 

 

Datum en oorsprong der verwondingen volgens de gekwetste  

Lijken datum en oorsprong van de verwondingen u correct , gezien de objectieve 
vaststellingen ? 
Zo niet,  op welke vaststellingen is uw antwoord gesteund ? 

 

Moet de gekwetste zijn bezigheden geheel of gedeeltelijk stopzetten ?  
Op welke datum heeft hij zijn bezigheden moeten stopzetten? 

 

PROGNOSE:   
A – Volledig herstel 
B – Gedeeltelijk of totaal blijvende onbekwaamheid 
C – Overlijden 

 

Heeft deze gekwetste een reeds aanwezige aandoening die de gevolgen van het 
ongeval abnormaal verergert ? 

 

Zijn er constante zorgen vereist? Waar en door wie?  

Is het in het belang van de gekwetste om deze in een ziekenhuis te doen 
opnemen? Waarom? 

 

Vindt U het nuttig de tussenkomst in te roepen van een andere geneesheer 
(specialist, chirurg,…)?   Waarom ? 

 

Bijzondere opmerkingen 

Opgemaakt te     op    20 

Naam en adres van de geneesheer     Handtekening van de geneesheer 

IC Verzekeringen nv –Ci Assurances sa 
Member of the ECCLESIA Group 

Handelsstraat 72, rue du Commerce- Brussel 1040 Bruxelles 
T: 32(0)2 509 96 11  email :  info@icci.insure   website    www.icci.insure 

IBAN   BE64 7340 3052 0552   BIC  KREDBEBB   ondernemingsnummer : 0831.623.164 n° d’entreprise  
FSMA  107950 A 

 
 
 
 

 

mailto:info@icci.insure
http://www.icci.insure/
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ATTEST MEDICIJNEN 

 

 
Naam van de leerling:___________________________________________ 
Klas:_______________________________________________________ 
Naam ouders:________________________________________________ 
Telefoonnummer:_____________________________________________ 
 
Naam geneesheer:_____________________________________________ 
Telefoon geneesheer:___________________________________________  
 
 

 

Naam medicijn:_______________________________________________ 
Vorm:______________________________________________________ 
Dosering: ___________________________________________________ 
Tijdstip en frequentie:__________________________________________ 
Hoe bewaren?________________________________________________ 
 
Voorzorgen: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________ 
___________________________________________________________ 
 
 

 
 
Handtekening ouders:                                                   Handtekening geneesheer : 
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