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1. Algemene informatie
Welkom
Beste ouders
Het verheugt ons wanneer u voor het onderwijs en de opvoeding van je kind op onze school
een beroep doet.
Directie, leerkrachten en alle medewerkers zullen alles in het werk stellen om de kansen te
scheppen die je kind nodig heeft om zich harmonisch te ontplooien.
We maken ons sterk dat het totale kind in zijn ontplooiing deskundig zal worden opgevolgd.
We hopen op een aangename manier met u te kunnen samenwerken en willen u nu al graag
danken voor het vertrouwen dat u in onze school durft stellen.
Bij vragen en problemen staan we klaar om samen naar een oplossing te zoeken.
Als ouder draagt u de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het onderwijs van
je kind. Wanneer u voor onze school hebt gekozen, rekenen we erop dat u je kind
aanmoedigt om de doelstellingen van onze school na te streven en de leefregels ervan na te
leven.
Terecht mag u van onze school degelijk onderwijs, een passend onderwijsklimaat en een
christelijk geïnspireerde eigentijdse opvoeding verwachten. Bij dit alles staat het kind
centraal.
Met heel veel enthousiasme zien we onze toekomstige samenwerking tegemoet.

1.2 Een korte uitleg over de naam en het logo
De drie hoeken van ‘De Driehoek’ staan symbool voor een aantal aspecten.
Binnen het geheel van het onderwijs zijn drie accenten belangrijk:
▪

kennis van de leerstof (symbool: hoofd);

▪

het welbevinden van iedereen op school (symbool: hart);

▪

vaardigheden van de leerling (symbool: handen).

Onze schoolgemeenschap wordt vooral gevormd door drie belangrijke groepen:
▪

de leerlingen;

▪

de ouders;

▪

de leerkrachten.

Onze school heeft ook drie vestigingsplaatsen:
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▪

Centrum (Matthijsplein 2);

▪

het Heesje (Bremstraat 8);

▪

de Cocon Kreyel (Stramproyerweg 37).
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Bij het inkleuren van het logo werden basiskleuren gebruikt om te beklemtonen dat de
school een basisschool is.
Volgende leerlingen brachten de oorspronkelijke ideeën voor het logo en de naam aan:
Jochen Corstjens, Jolien Janssens, Ilse Mahieu en Martijn Thijs.
Het uiteindelijke ontwerp kwam van
Bright Art Design
Brugstraat 19
3950 Bocholt
+32(0)89 46 63 68
+32(0)486 77 48 96
www.brightartdesign.be
info@brigthtartdesign.be

Basisschool ‘De Driehoek’ Bocholt

6

1.3 Ons pedagogisch project
We verwachten van alle ouders dat ze achter de identiteit en het pedagogisch project van
onze school staan en deze meedragen. Hieronder vindt u een beschrijving van de
uitgangspunten van ons pedagogisch project. U kunt steeds terecht bij de directie voor
verdere informatie.

1.3.1 De uitgangspunten van onze christelijke identiteit
We zijn een katholieke school en willen een pedagogisch verantwoord onderwijs en een
kwaliteitsvolle opvoeding aanbieden. Onze inspiratie vinden we in het evangelie en in de
katholieke traditie.
We gaan ervan uit dat je mens wordt in een verbondenheid met anderen, met de wereld en
met jezelf. In deze verbondenheid ervaren we God als dragende grond en krijgt ook de
verbondenheid met het mysterie concreet gestalte. Verbonden met God durven we als
katholieke basisschool de toekomst hoopvol tegemoet zien en vertrouwen we erop dat onze
inspanningen vruchten zullen dragen.
Vanuit ons christelijk geïnspireerd mensbeeld geven we voorrang aan waarden als:
▪

het unieke van ieder mensenkind;

▪

de verantwoordelijkheid van ieder mens voor zijn handelen;

▪

de verbondenheid en solidariteit met anderen;

▪

het vertrouwen in het leven (hoop);

▪

het genieten van en dankbaar zijn voor wat ons gegeven is;

▪

de openheid, respect en zorg voor mens en natuur;

▪

de verwondering door het gewone als ongewoon te ervaren;

▪

vergeving kunnen geven en ontvangen als herstel van verbondenheid;

▪

de zorgzame nabijheid en troost voor mensen in moeilijke situaties;

▪

…

We bieden in onze school gevarieerde en zinvolle pastorale activiteiten aan. We nodigen alle
leerlingen regelmatig uit op activiteiten die gericht zijn op:
▪

de ontmoeting van elkaar in verbondenheid;

▪

de verdieping in de Bijbelse Boodschap;

▪

de dienstbare en solidaire inzet voor anderen dichtbij en veraf;

▪

het vieren van belangrijke gebeurtenissen in het leven op school, in
verbondenheid met elkaar en (waar het kan) in verbondenheid met God.

In de godsdienstlessen die door alle leerlingen verplicht gevolgd worden, komt de
christelijke levensbeschouwing uitdrukkelijk ter sprake. De godsdienstlessen ondersteunen
de levensbeschouwelijke ontwikkeling van de kinderen. We brengen kinderen thuis in de
verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament, en leren hen de verbinding leggen tussen deze
verhalen en hun zinvragen en grenservaringen uit het eigen leven en uit het leven van
andere mensen. Dat veronderstelt communicatie. Het inzicht in de eigen traditie kan
verdiept worden door de dialoog met andere levensvisies.
In onze school opteren we uitdrukkelijk voor de benadering van de levensbeschouwelijke
dimensie vanuit de christelijke godsdienst en de katholieke traditie.
Ook de zinvragen die zich aandienen in de andere leergebieden komen daar uitdrukkelijk
aan bod.
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1.3.2 We zorgen voor een degelijk en samenhangend inhoudelijk aanbod
We staan stil bij wat kinderen moeten leren om op te groeien tot ‘goede’ mensen.
De uniekheid van elk kind staat voorop. Ons aanbod is gericht op de harmonische
ontwikkeling van de totale persoon: hoofd, hart en handen.
Doorheen ons aanbod brengen we kinderen in contact met alle componenten van de
cultuur:
▪

de wereld van taal en communicatie;

▪

de wereld van het muzische;

▪

de wereld van cijfers en feiten;

▪

de wereld van de techniek;

▪

de wereld van het samenleven;

▪

de wereld van verleden en heden;

▪

de wereld van het goede;

▪

de wereld van zingeving.

In ons aanbod is een logische samenhang te vinden.
We werken met leerlijnen waarin het ene logisch volgt uit het andere. We bouwen voort op
wat kinderen al beheersen. We zorgen er ook voor dat alles wat kinderen in de verschillende
leergebieden en leerdomeinen leren, zinvol samenhangt.
Het is niet voldoende dat kinderen beschikken over een aantal weetjes of dat ze een aantal
vaardigheden kunnen toepassen als de leerkracht het vraagt. Waar het uiteindelijk op aan
komt, is dat kinderen leren met het oog op het leven. Dat ze de dingen die ze leren, kunnen
plaatsen en gebruiken in hun leven. Dat is leren dat zin heeft en zin geeft.

1.3.3 We kiezen voor een doeltreffende aanpak en een stimulerend
opvoedingsklimaat
We zoeken naar de beste aanpak om het leren van de kinderen te ondersteunen en te
begeleiden. We nemen kinderen serieus. Zij staan positief tegenover het leven en de wereld.
We willen aansluiten bij die positieve ingesteldheid.
Kinderen zijn zelf actief betrokken in het leren. Ze bouwen nieuwe kennis, inzichten en
vaardigheden op, bouwen voort op wat ze al kennen en kunnen.
▪

We stemmen ons aanbod en het leerproces zoveel mogelijk af op de
ontwikkeling van ieder kind.

▪

Leren is een sociaal gebeuren. Leren is samen leren, wederzijdse verrijking.

▪

We hebben een optimistische visie op de ontwikkeling van kinderen. We
geloven in de groeikansen van kinderen.

Van onze leerkrachten verwachten we dat ze:
▪

model staan voor goed leren;

▪

strategische vragen stellen;

▪

aansluiten bij wat de leerlingen al beheersen;

▪

zinvolle contexten aanbieden;

▪

interactieprocessen begeleiden;

▪

peilen naar de vorderingen;

Basisschool ‘De Driehoek’ Bocholt

8

▪

veel geduld opbrengen bij de begeleiding van de kinderen;

▪

helpen en coachen.

1.3.4 We werken aan de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg
We streven ernaar elk kind centraal te stellen.
Ieder kind is beeld van God. We omringen kinderen daarom met brede zorg. We willen
kinderen optillen en hen uitzicht geven op een veilige oever van welbevinden. Daarvoor zijn
de pedagogie van de hoop en van het geduld essentieel.
Onze brede zorg heeft twee dimensies:
▪ We hebben aandacht voor de ‘gewone zorgvragen’ van alle kinderen. Ieder
kind is anders, uniek en mag aanspraak maken op de nodige zorg. We worden
uitgedaagd om het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de noden van
de kinderen, bijvoorbeeld door te diagnosticeren en te differentiëren.
▪ We verbreden onze zorgen voor kinderen bij wie de ontwikkeling anders
verloopt dan verwacht (sneller of trager). Hier stoten we op ‘bijzondere
zorgvragen’. Voor deze bijzondere zorgvragen werken we als school samen
met ouders, CLB, scholen voor buitengewoon onderwijs, gespecialiseerde
centra…

1.3.5 Onze school als gemeenschap en als organisatie
We erkennen onze partners in de opvoeding en het onderwijs van kinderen. We respecteren
ieders verantwoordelijkheid. We zorgen voor een goede organisatie.
Onze school wordt gedragen door het hele team onder de leiding van de directie. We werken
samen, overleggen en streven naar een voortdurende kwaliteitsbewaking en
kwaliteitsverbetering.
We delen onze zorg voor kwaliteitsvol onderwijs met:
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▪

de ouders als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van de kinderen;

▪

het schoolbestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor het beleid van
de school;

▪

externe begeleiders die ons ondersteunen, vormen en ons helpen bij onze
professionalisering;

▪

de lokale kerkgemeenschap die verwijst naar de traditie en het geloof van
waaruit in de school gewerkt wordt;

▪

de lokale gemeenschap waarin we gestalte geven aan onze opvoeding- en
onderwijsopdracht.
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1.4

Wie is wie in onze school?

1.4.1 Vestigingsplaatsen

‘De Driehoek’
Matthijsplein 2
3950 BOCHOLT
 089 46 28 32
 089 48 12 26

‘ het Heesje’
Bremstraat 8
3950 BOCHOLT
 089 46 47 35

‘ de Cocon’
Stramproyerweg 37
3950 BOCHOLT
 089 46 56 92
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1.4.1 Organisatie van de school
▪

Schoolbestuur
Katholiek Basisonderwijs Bocholt VZW
Matthijsplein 2
3950 Bocholt
Voorzitter: de heer Rob Ramaekers

Het schoolbestuur is als vereniging zonder winstgevend doel (vzw) de eigenlijke organisator
van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de
beleidsvorming. Zij schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het
onderwijs.
De vzw wordt bestuurd door een Algemene Vergadering. De Raad van Beheer neemt de
praktische invulling op zich. De namen van de leden van de Raad van Beheer van de vzw
zijn te vinden in bijlage.
▪

LOC

Het Lokaal Overlegcomité behartigt de belangen van het personeel. Het is samengesteld uit
een afvaardiging van het Schoolbestuur en een afvaardiging van het personeel. De directeur
is de permanente adviseur van het LOC. De vakbondsorganisatie is van rechtswege
vertegenwoordigd door de vakbondsafgevaardigden en de personeelsafgevaardigden. De
duur van een mandaat is 4 jaar.
▪

Schoolraad

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding,
personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden
evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. De
doelstellingen zijn: samenwerken aan de uitbouw van het onderwijsgebeuren in de school
en hierbij steeds het opvoedingswelzijn van het kind centraal stellen.Zij wordt samengesteld
voor een periode van vier jaar.
De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden
kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.
In onze school wordt de schoolraad samengesteld uit vertegenwoordigers aangeduid door de
onderliggende ouderraad en pedagogische raad. De leden van de lokale gemeenschap
worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen.
De samenstelling van de Schoolraad kan u in de bijlage raadplegen.
▪

Ouderraad

De oprichting van een ouderraad is verplicht wanneer ten minste tien procent van de ouders
erom vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie ouders betreft. De ouderraad heeft
een informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur.
De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden
kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.
Na kandidaatstelling wordt een ouder lid van de ouderraad.
De Ouderraad vertegenwoordigt alle ouders met kinderen op onze school. Haar
voornaamste taak bestaat erin alle mogelijke initiatieven te ontwikkelen om de banden
tussen de ouders, de kinderen, de leraren en de directie te versterken.
Samen met het schoolteam denkt de Ouderraad na over het schoolgebeuren. Zij tracht door
een positieve inbreng de samenwerking tussen school en gezinnen te bevorderen.
Een aantal initiatieven van de Ouderraad:
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▪

de organisatie van een lenteontbijt;

▪

de organisatie van pedagogische avonden;
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▪

de schenking van een kerstboom voor elke klas;

▪

hulp bij de organisatie van de schoolfeesten;

▪

hulp bij de uitwerking van opvoedingsprojecten;

▪

de organisatie van de eindejaarsreceptie voor de schoolverlaters.

U kunt bij de mensen van de Ouderraad altijd terecht met problemen, vragen,
ideeën en/of voorstellen.
De samenstelling van de Ouderraad kan jaarlijks veranderen. Voor de juiste informatie kunt
u de bijlage raadplegen.
▪

Pedagogische Raad

Deze Raad is samengesteld uit leerkrachten en komt regelmatig samen om pedagogische
onderwerpen te bespreken. Iedere leeftijdsgroep (kleuteronderwijs) en ieder leerjaar (lager
onderwijs) is vertegenwoordigd.
De samenstelling van deze Raad kan jaarlijks veranderen. Gelieve daarom de bijlage te
raadplegen.
▪ Het multidisciplinair team (MDT)
Dit team is samengesteld uit:
▪

de directie;

▪

de klastitularis(sen) van de betrokken leerling;

▪

de ambulante leerkracht

▪

de zorgleerkracht;

▪

het CLB (met voorafgaand akkoord van de ouders);

▪

een externe begeleider (met voorafgaand akkoord van de ouders).

Na het afnemen van de toetsen van het kindvolgsysteem (kleuteronderwijs) of het
leerlingvolgsysteem (lager onderwijs) bespreekt dit team de problemen van de kinderen.
Indien nodig wordt daarna contact opgenomen met de ouders.
▪ Klassenraad
De klassenraad is samengesteld uit:
▪

de directie;

▪

de klastitularissen van het vijfde en het zesde leerjaar.

De klassenraad oordeelt autonoom of een regelmatige leerling in voldoende mate de
eindtermen en de doelen die in het leerplan zijn opgenomen, heeft bereikt om een
getuigschrift basisonderwijs te bekomen.
De beslissing van de klassenraad is steeds het resultaat van een weloverwogen evaluatie in
het belang van de leerling.
▪

Leerlingenraad

Een leerlingenraad wordt opgericht wanneer ten minste tien procent van de leerlingen van
de leeftijdsgroep elf- tot dertienjarige erom vraagt, voor zover het minstens drie leerlingen
betreft.
▪

De zorgleerkracht

In onze school ‘De Driehoek’, is er een streven in ons zorgbeleid naar een meer
handelingsgerichte samenwerking met alle betrokken partijen. Handelingsgericht werken is
van toepassing als een zorgcoördinator of zorgteam benaderd wordt door een leraar, ouder
of leerling, met een hulpvraag.
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Daarnaast mag de zorg niet langer meer een remediëren van de beperkingen van een kind
zijn, maar moet het steeds meer een zoeken worden naar de mogelijkheden en kansen die
een kind kan hebben in zijn verdere ontwikkeling. Door sterk in te zetten op preventie, zal
het remediërend werken minder nodig zijn. Dit kan enkel wanneer leerkrachten, kinderen
toelaten om mede-eigenaar te worden van hun ontwikkelingsproces en betrokken te zijn in
hun ontwikkeling.
Door naar elk kind individueel te kijken en aan te passen aan de noden van het kind op dat
moment, zal ook de zorg op een andere manier tot uiting kunnen komen. Door deuren open
te zetten en bij elkaar en van elkaar te leren, zal er met andere en meer ogen naar een kind
gekeken worden waardoor de ontwikkeling en de betrokkenheid van kinderen verhoogd
wordt.
De uitbouw van een goed zorgbeleid is een gedeelde zorg. Door de nodige coördinatie vanuit
het zorgteam en het geregeld teamoverleg, kunnen leerkrachten kansen grijpen om
deskundiger te worden. Enkel op die manier kan de zorgcultuur groeien en zal de draag– en
daadkracht van een school alleen maar versterkt worden.
▪

De ambulante leerkracht

Door de soepele toepassing van het lestijdenpakket kunnen we soms leerkrachten klasvrij
maken en hen een speciale opdracht toekennen volgens de noden van de school.
▪

Ondersteuner

Wanneer er nood is aan ondersteuning kan de school, na overleg met leerling, ouders en
CLB, een ondersteuningsvraag indienen bij het zorgloket van het ondersteuningsnetwerk.
Dat kan op elk moment in het schooljaar. Dit zorgloket formuleert (eventueel na meer info)
een voorstel tot ondersteuning dat met alle betrokkenen bekeken wordt bij het startgesprek.
Tijdens dat startgesprek wordt ook het plan van aanpak besproken en worden er praktische
afspraken gemaakt. Ook de vorm, inhoud en duur van ondersteuning komt aan bod en er
wordt een evaluatiemoment gepland. Daarna kan de ondersteuning van start gaan. Na een
aantal interventies wordt tijdens het evaluatiemoment bekeken of de vooropgestelde doelen
bereikt zijn en of de ondersteuning al dan niet kan worden afgerond. Ondersteuning blijft
dus zo lang als nodig, maar niet langer dan nodig. Indien er op een ander moment in het
schooljaar opnieuw nood aan ondersteuning is, dient de school opnieuw een
ondersteuningsvraag in bij het zorgloket van het ondersteuningsnetwerk. Intussen zijn al
heel wat ondersteuningsvragen ingediend. In de eerste weken van september bespraken de
scholen met het ondersteuningsnetwerk voor welke leerlingen de ondersteuning van start
kan gaan en voor wie ondersteuning later wordt opgestart. Op lange termijn worden
uiteraard alle ondersteuningsvragen bekeken en besproken.

1.4.3 Scholengemeenschap ‘BoKaLoRe’
Onze school vormt samen met de andere vrije scholen van de gemeente Bocholt een
scholengemeenschap. De naam is afgeleid van de vier parochies: Bocholt, Kaulille, Lozen en
Reppel.
Volgende scholen maken samen met onze school deel uit van deze scholengemeenschap:
✓ Lagere school De Vlieger Kaulille
Kaulillerdorp 51

3950 Bocholt

Directie: Dhr. Luc Brands

011 / 44 63 35

✓ Kleuterschool het Vliegertje Kaulille
Kaulillerdorp 43

3950 Bocholt

Directie: Mevr. Marleen Goclon

011 / 44 71 32

✓ Basisschool De Boomhut Lozen
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Hamonterweg 138

3950 Bocholt

Directie: Mevr. Ann Desair

011 / 62 16 13

✓ Vrije Basisschool “Sint-Willibrordus” Reppel
Bergerheidestraat 4

3950 Bocholt

Directie: Dhr. Paul Symons

089 / 46 46 17

De directeur van Reppel is deeltijds aangesteld als coördinerend directeur. De directies
vergaderen maandelijks rond het personeelsbeleid binnen de scholengemeenschap, het
zorgbeleid en projecten (milieu, verkeer, gezondheid, preventie,…).
Tevens heeft de scholengemeenschap een ICT-coördinator en een deeltijds
preventieadviseur aangesteld. De ICT-coördinator staat in voor het updaten en onderhouden
van alle computers. De preventieadviseur neemt de veiligheid, de hygiëne en de algemene
preventie voor zijn rekening in alle scholen.
De administratieve zetel van de scholengemeenschap is:
▪

Bergerheidestraat 4

▪

3950 Bocholt

▪

 089 46 46 17

▪

Beroepscommissie ( bij uitsluiting van een leerling )

Voor klachten rond weigeringen of doorverwijzingen kunt u steeds terecht bij de Commissie
inzake Leerlingenrechten, Koning Albert-II laan 15, 1210 Brussel.
▪ Informatie
De meeste informatie wordt aan de ouders doorgespeeld via het contactblaadje
‘Schoolflash’.
Indien nodig worden de ouders op de hoogte gebracht via afzonderlijke brieven die aan de
kinderen worden meegegeven. Dit kan b.v. voor informatie i.v.m. schoolreizen, luizen,
vervangingen…
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1.5 Onze samenwerking met het VCLB (Vrij Centrum voor
leerlingenbegeleiding)
1.5.1 Het CLB-centrum van de school
Onze school wordt begeleid door
▪

VCLB Noord-Oost-Limburg

▪

Grauwe Torenwal 11 3960 Bree ( 089/46.97.30)

1.5.2 Decreet Leerlingenbegeleiding
Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) en de school hebben als opdracht bij te
dragen tot het welbevinden van leerlingen, en situeert de begeleiding van leerlingen op vier
domeinen:
● het leren en studeren
● de onderwijsloopbaan
● de preventieve gezondheidszorg
● het psychisch en sociaal functioneren

1.5.3 De relatie tussen het centrum en de leerlingen en hun ouders
▪

De samenwerking tussen het CLB en de school heeft als doel elk kind
individueel en van nabij te volgen in zijn ontwikkeling. Daarom richt het
centrum zich op het vroegtijdig ontdekken en begeleiden van leer- en
gedragsproblemen in nauwe samenwerking met de ouders.

▪

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat
de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. Dat is besproken
in de Schoolraad.

▪

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

▪

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

▪

Ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan:
✓ de begeleiding van leerlingen die spijbelen. Als de betrokken ouders niet
ingaan op de initiatieven van het centrum, meldt het centrum dit aan de
door de Vlaamse regering aangeduide instantie.
✓ collectieve medische onderzoeken en/of preventieve
gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten.
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▪

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

▪

Het centrum maakt zijn werking bekend aan de ouders. Dat gebeurt minstens
op het ogenblik dat de leerling voor de eerste keer wordt ingeschreven in de
school. Ouders krijgen informatie over de rechten en plichten van ouders,
leerlingen, de school en het centrum.
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▪

De regering kan het centrum verplichten vormen van begeleiding voor
deelgroepen van leerlingen, ouders en scholen voor te stellen. Het staat deze
leerlingen, ouders en scholen vrij om al dan niet op dit verzekerde aanbod in
te gaan.

▪

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

▪

Als een leerling voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in de school,
behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien
van die leerling tot het einde van de periode van niet-inschrijving.

▪

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

1.5.4 Het multidisciplinaire dossier van je kind

1.6

▪

Het multidisciplinaire dossier van je kind bevat alle voorhanden zijnde
gegevens die over je kind op het centrum aanwezig zijn.

▪

Als een leerling van school verandert, is het CLB dat de vorige school
begeleidt, ervoor verantwoordelijk dat het CLB-dossier de leerling volgt. Er is
geen toestemming van de ouders vereist om een multidisciplinair dossier over
te dragen.

▪

Er bestaat maar één CLB-dossier en dit dossier is in principe een ondeelbaar
geheel. Daarom wordt het bij een schoolverandering in één zending
overgemaakt. Elk CLB is eraan gehouden de ouders te informeren over het
doorgeven van het dossier. Er wordt een wachttijd van 10 dagen
gerespecteerd na het informeren van de ouders. Als ouder kunt u afzien van
die wachttijd. U kunt binnen die 10 dagen verzet aantekenen tegen het
overmaken van de niet-verplichte gegevens uit het dossier. U kunt geen
verzet aantekenen tegen de overdracht van volgende gegevens:
identificatiegegevens, vaccinatiegegevens, gegevens in het kader van de
verplichte CLB-opdrachten, bijzondere consulten en de medische onderzoeken
uitgevoerd als vorm van nazorg na een algemeen, een gericht of een
bijzonder consult.

▪

Indien u verzet aantekent, verzendt het vorige CLB enkel de verplicht over te
dragen gegevens samen met een kopie van het verzet. Het bewaart de
gegevens waartegen verzet werd aangetekend tot 10 jaar na het laatste
contact.

Ondersteuningsnetwerk

Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk:
Ondersteuningsnetwerk Limburg
Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over de ondersteuning van
je kind kan je terecht bij volgend aanspreekpunt voor ouders:
Aanspreekpunt Noord-Limburg
zorgloket.noordlimburg@katholiekonderwijs.vlaanderen
Coördinatoren : Leo Vandenbroek en Elke Grondelaers

Basisschool ‘De Driehoek’ Bocholt

16

2.

De organisatie van de schooluren

2.1

De openingsuren

2.2

2.3

2.4
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▪

De school is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag open van 08.45 tot
11.55 uur en van 13.00 tot 15.20 uur.

▪

Op woensdag is de school open van 08.45 tot 12.15 uur.

Aankomst op school & voorschools toezicht
▪

In het centrum worden de kinderen bij het naar school komen overgezet door
gemachtigde opzichters die ’s morgens vanaf 08.15 en ’s middags vanaf 12.45
uur paraat zijn.

▪

In het centrum wordt er zowel ’s morgens als ’s middags voor de aanvang van
de lessen telkens 30 min. toezicht georganiseerd: van 08.15 uur tot 08.45 uur
en van 12.30 uur tot 13.00 uur.

▪

Op de Hees en in Kreyel is er ’s morgens toezicht vanaf 08.30 uur.

▪

De schoolpoort blijft gesloten tot aanvang van het toezicht. Van de ouders
wordt verwacht hun kind niet naar school te brengen of te sturen voor deze
aanvangsuren.

De fietsenstalling
▪

Bij het binnenkomen van de schoolpoort stappen de leerlingen van de fiets en
houden zij de fiets aan de hand tot aan de fietsenrekken. Op de speelplaats
wordt nooit gefietst.

▪

Fietsen worden in de fietsenrekken geplaatst.

▪

Bij de fietsenstalling wordt niet gespeeld.

▪

De leerlingen die met de rij meegaan, mogen niet fietsen vooraleer de
leerkracht hen de weg heeft overgezet.

De speeltijden
▪

Voor het lager onderwijs en voor de wijkscholen Hees en Kreyel is de
voormiddagspeeltijd voorzien van 10.25 tot 10.40 uur. De namiddagspeeltijd
is voorzien van 14.15 tot 14.30 uur.

▪

Voor het kleuteronderwijs in het centrum is de voormiddagspeeltijd voorzien
van 10.40 tot 10.55 uur en de namiddagspeeltijd van 14.40 tot 14.55 uur.

▪

Op woensdag wordt de voormiddagspeeltijd ingekort tot 10 minuten.

▪

Tijdens de speeltijden mogen de kleuters of leerlingen niet in de klaslokalen
zonder toelating van de klastitularis of de leerkracht die toezicht heeft.

▪

Toiletten mogen niet als speelruimte gebruikt worden.

▪

De kinderen van de lagere school mogen eenvoudige (geen dure) spelletjes
van thuis meebrengen. Gratis verzamelobjecten (flippo’s bijvoorbeeld) zijn
toegelaten; verzamelobjecten waarvoor betaald moet worden
(pokémonkaarten e.d.), zijn niet toegelaten.

▪

Meegebracht speelgoed moet pedagogisch verantwoord zijn.

▪

Op de speelplaats mogen de kinderen spelen met plastic ballen. Andere ballen
zijn omwille van de veiligheid niet toegelaten.

Basisschool ‘De Driehoek’ Bocholt

2.5

2.6

▪

Om de beurt en per klas kunnen de kinderen gebruik maken van “Speelpret”.
Dit zijn kisten met behendigheidsspelen die door de school ter beschikking
gesteld worden.

▪

Rolschaatsen, steps, skates en fietsen zijn niet toegelaten op de speelplaats.
Ruw spelen, pesten en vechten evenmin.

De middagpauze
▪

Tussen 11.55 en 13.00 uur is er een middagpauze. Wat ons betreft, eten de
kinderen ’s middags ofwel in familieverband (thuis, grootouders…) ofwel op
school! Nergens anders!

▪

De kleuters en leerlingen die ’s middags niet naar huis kunnen, krijgen de
gelegenheid hun lunchpakket te gebruiken in de eetzaal/klas. De leerlingen
brengen zelf gezonde (niet prikhoudend) drank mee.

▪

De kinderen gaan rustig en in stilte naar binnen op het teken van de
begeleider(s).

▪

De kinderen eten beleefd en gedragen zich rustig tijdens de maaltijd.

▪

Het afval wordt gesorteerd.

▪

Leerlingen die zich niet aan de afspraken houden, kunnen na enkele
verwittigingen gestraft, tijdelijk geschorst of definitief uitgesloten worden uit
de eetzaal.

Het verlaten van de school

2.6.1 Algemeen
▪

Fietsers en voetgangers die naar de Kaulillerweg moeten, vertrekken als eerst
via de poort aan de fietsenstalling en dit onder begeleiding van 2
leerkrachten.

▪

Alle andere voetgangers verzamelen op de speelplaats en staan in rijen per
leerjaar. Dit geldt ook voor de leerlingen die naar de Brogelerweg stappen.

▪

De leerlingen van het lager vertrekken daarna via de kleine poort (zijde
hoofdgebouw).

▪

Dan wordt de grote poort geopend zodat de kleuters, die ook in rijen
opgesteld staan, kunnen afgehaald worden.

2.6.2 Aandachtspunten
▪

Kiss en ride ’s morgens is enkel voor de leerlingen die zelfstandig naar de
poort wandelen. De ouders die hun kinderen tot aan de schoolpoort brengen
moeten hun auto op de parking plaatsen.

▪

Kiss en ride ’s avonds mag als parkeerplaats gebruikt worden nadat de 2
schoolbussen gearriveerd zijn.

▪

Voetgangers die vanaf de parkeerplaats zich naar de schoolpoort begeven en
terug, maken gebruik van de doorsteken om vanop de parkeerplaats het
voetpad te bereiken.

▪

Gelieve niet te parkeren op de hoek van de parkeerstrook die het dichtst bij
de school gelegen is. Deze hoek is geen parkeerplaats! De hoek moet vrij
blijven zodat de bussen hun bocht kunnen nemen.

▪

Gelieve deze onderrichtingen ook door te geven aan de personen
(grootouders, familie, buren, …) die soms ook je kinderen komen afhalen,
zodat we deze regels ook kunnen toepassen.
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2.7

▪

Teveel leerlingen zijn te vroeg op school! De poorten blijven ’s morgens dicht
tot 08.15u en ’s middags tot 12.30u. Stuur jullie kinderen niet te vroeg naar
school. Dit is jullie verantwoordelijkheid als ouders!

▪

Kinderen die niet worden afgehaald, worden door de begeleidende
leerkrachten mee terug naar school gebracht. Maak hierover duidelijke
afspraken met jullie kind.

▪

Ons advies is: waar je je wagen ook parkeert, kom je kind afhalen aan de
schoolpoort. Eén of twee minuten wachten kan een groot verschil uitmaken
voor de veiligheid van je kind.

De voor- en naschoolse opvang

De gemeente organiseert voor- en naschoolse opvang in de kinderopvang SCOOBY-DOO.
De begeleiders van de kinderopvang brengen de kinderen naar school.
Na schooltijd komen zij de kinderen aan de school afhalen.
Voor verdere informatie kan u telefonisch contact opnemen met:

2.8

▪

Scooby-Doo
 089 47 29 70

▪

OCMW Bocholt
 089 20 19 80

Het leerlingenvervoer

Een schoolbus staat in voor het veilige vervoer van de kinderen van de deelgemeente
Bocholt. De leerlingen die met de bus meerijden, krijgen maandelijks een briefomslag om
het verschuldigde bedrag te betalen.
De vertrekuren van de schoolbus worden via de leerlingen aan de betrokken ouders
meegedeeld. De ouders blijven verantwoordelijk bij het brengen en het afhalen van hun
kind aan de stopplaats van de bus.
De begeleidingsopdracht in de schoolbus wordt 's morgens en 's avonds ter harte genomen
door de busmoeder. Samen met de buschauffeur staat zij borg voor een veilig vervoer. De
buschauffeur kan je bereiken op  0496/52 33 20

2.9

De organisatie van de oudercontacten

Het eerste contact tussen school en ouders is de schoolagenda of het heen-en-weerschrift.
Daarnaast zijn er op een aantal vaste data oudercontacten voorzien, waar ouders de
gelegenheid krijgen om met de leerkrachten te praten. De persoonlijke contacten tussen
ouders en leerkrachten zijn zeer nuttig om informatie door te spelen over de schoolse
vorderingen en de leer- en leefhouding van de kinderen.
De georganiseerde oudercontacten worden via de “Schoolflash” meegedeeld.
We verwachten daarbij dat de ouders op onze uitnodiging ingaan. We verwijzen hierbij naar
de engagementsverklaring punt 3.22 verderop in deze infobrochure.
Het is duidelijk dat ouders niet moeten wachten op georganiseerde contacten indien zich
problemen stellen. Zij kunnen zich gerust tot de leerkracht wenden door een telefoontje,
een geschreven mededeling in de schoolagenda of door een afspraak te maken. Dit gebeurt
best op een moment waarop de leerkracht geen klasopdracht heeft.
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In bepaalde gevallen (vb zware leermoeilijkheden, …) worden de ouders uitgenodigd op een
contact. Daarbij zijn gewoonlijk de klastitularis, de begeleider van het CLB, de
zorgleerkracht en de directeur aanwezig. In overleg wordt dan naar een oplossing gezocht.

2.9.1 Afhalen van het rapport
Na elk rapport zullen de ouders een uitnodiging ontvangen om het rapport van hun kind met
de leerkracht te bespreken. Dit is geen verplichting maar het biedt de ouders extra
mogelijkheden om kennis te nemen van de vorderingen en het welbevinden van hun kind.
Ook indien er geen problemen gesignaleerd worden is het voor de ouders aangenaam om dit
te vernemen.

2.10 Inschrijven van leerlingen
De school heeft geen capaciteitsprobleem. Alle leerlingen kunnen inschrijven vanaf de eerste
schooldag van september van het voorafgaande schooljaar.
Nieuwe kleuters of leerlingen kunnen ingeschreven worden tijdens de openingsuren van de
school. Het secretariaat is ook geopend in de eerste en laatste week van de grote vakantie.
De kinderen worden ingeschreven voor de volledige basisschool.
Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van
het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (de ISI+-kaart, het trouwboekje, het
geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het
vreemdelingenregister, een reispas...). De inschrijving van een leerling geldt voor de duur
van de hele schoolloopbaan in de school, tenzij de ouders zich met een wijziging van het
schoolreglement niet akkoord verklaren.
Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving opgenomen in het
inschrijvingsregister. Zij worden slechts eenmaal ingeschreven volgens chronologie.
Je kind is pas ingeschreven in onze school als je schriftelijk instemt met het pedagogisch
project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft je kind bij ons ingeschreven.
De inschrijving stopt enkel wanneer je beslist om het kind van school te veranderen, je niet
akkoord gaat met een nieuwe versie van het schoolreglement of bij een definitieve
uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel.
Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor je kind wijzigt,
kan het zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag
nodig is dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, ofwel een bestaand verslag
gewijzigd moet worden. In dat geval organiseert de school een overleg met de klassenraad,
de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of
gewijzigd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten
maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de
leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.
Het schoolreglement wordt je schriftelijk of via elektronische drager aangeboden en je
verklaart je er schriftelijk mee akkoord. Het schoolbestuur vraagt of je een papieren versie
van het schoolreglement wenst te ontvangen.

2.10.1

Toelatingsvoorwaarden

Wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de kleuter
opgenomen in het stamboekregister. Vanaf de volgende instapdatum1 wordt de kleuter
toegelaten in de school en wordt hij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas.
Kleuters zijn niet leerplichtig.
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Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn op de
volgende instapdagen:
●

de eerste schooldag na de zomervakantie;

●

de eerste schooldag na de herfstvakantie;

●

de eerste schooldag na de kerstvakantie;

●

de eerste schooldag van februari;

●

de eerste schooldag na de krokusvakantie;

●

de eerste schooldag na de paasvakantie;

●

de eerste schooldag na de hemelvaartvakantie.

Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven en
in de school toegelaten worden zonder rekening te houden met de instapdagen.
Kleuters zijn niet leerplichtig.

2.10.2.1

Verlengd verblijf in kleuteronderwijs

In het gewoon onderwijs kan een leerling die 6 jaar wordt voor 1 januari van het lopende
schooljaar nog één schooljaar tot het kleuteronderwijs toegelaten worden. In dit geval is de
leerling onderworpen aan de controle op de leerplicht. Na kennisneming van en toelichting
bij het advies van de klassenraad en van het CLB nemen de ouders daaromtrent een
beslissing.
Voor leerplichtige leerlingen die nog geen kleuteronderwijs volgende, is enkel een advies
van een CLB vereist.

2.10.2

Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs

In september van het jaar waarin het kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk
verplicht om les te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft,
is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig
schoolbezoek. Voor leerplichtige leerlingen in het basisonderwijs is de leerplicht voltijds.
De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen.
Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel
aanpassingen gebeuren (zie punt 3.3 Afwezigheden).
Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn
voor 1 januari van het lopende schooljaar. Als hij nog niet de leeftijd van zeven jaar heeft
bereikt of zal bereiken voor 1 januari van het lopende schooljaar, moet hij bovendien aan
een van de volgende voorwaarden voldoen:
1° Het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse
Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en
gedurende die periode gedurende ten minste 250 halve dagen aanwezig zijn
geweest;
2° Toegelaten zijn door de klassenraad. De beslissing omtrent de toelating wordt aan de
ouders meegedeeld uiterlijk de tiende schooldag van september bij inschrijving vóór 1
september van het lopende schooljaar, of, bij inschrijving vanaf 1 september, uiterlijk
tien
schooldagen
na
deze
inschrijving.
In afwachting van deze mededeling is de leerling ingeschreven onder opschortende
voorwaarde.
Bij overschrijding van de genoemde termijn is de leerling ingeschreven.
De schriftelijke mededeling aan de ouders van een negatieve beslissing bevat tevens
de motivatie.
Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan in het lager
onderwijs toegelaten worden na advies van het CLB en na toelating door de klassenraad. De
ouders nemen daartoe de beslissing. Deze leerlingen zijn onderworpen aan de leerplicht.
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Een leerling die een getuigschrift basisonderwijs behaalt, kan geen lager onderwijs meer
volgen tenzij de klassenraad dit toelaat. Een getuigschrift kan slechts uitgereikt worden aan
leerlingen die vóór 1 januari van het lopende schooljaar al acht jaar geworden zijn.
In het gewoon lager onderwijs kan een leerling die 14 jaar wordt vóór 1 januari van het
lopende schooljaar, nog één schooljaar het lager onderwijs volgen na gunstig advies van de
klassenraad en een advies van het CLB. Na kennisneming van en toelichting bij de adviezen
van de klassenraad en van het CLB nemen de ouders daaromtrent een beslissing.
Een leerling die 15 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan niet meer
toegelaten worden tot het lager onderwijs.

2.10.3

Weigeren/ontbinden en beëindigen van een inschrijving

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

2.1.3.1
-

-

-

-

2.1.3.2

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

Ontbinden

Wanneer tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor een leerling wijzigt en
de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat voor de leerling een verslag dat
toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs of een gewijzigd verslag nodig is, organiseert
de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB en beslist op basis daarvan
en nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, om de leerling op vraag van de ouders
studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de
inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.

2.1.3.3

Beëindigen

Bij elke wijziging van het schoolreglement informeert het schoolbestuur de ouders
schriftelijk of via elektronische drager over die wijziging en geven de ouders opnieuw
schriftelijk akkoord. Indien de ouders zich met de wijziging niet akkoord verklaren, dan
wordt aan de inschrijving van het kind een einde gesteld op 31 augustus van het lopende
schooljaar.
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2.11 Screening niveau onderwijstaal
Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een
taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het
nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind.
Deze taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowieso een
aangepast taaltraject.

2.12 Leerplicht
In september van het jaar waarin het kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk
verplicht om les te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft,
is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig
schoolbezoek. Voor leerplichtige leerlingen in het basisonderwijs is de leerplicht voltijds.
Een jaar langer in de kleuterschool doorbrengen en een achtste jaar in de lagere school
verblijven kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij het advies van de klassenraad en
van het CLB-centrum. De ouders nemen de uiteindelijke beslissing.
In het gewoon onderwijs kan een leerling minimum 4 jaar en maximum 8 jaar in het lager
onderwijs doorbrengen, met dien verstande dat een leerling die 15 jaar wordt vóór 1 januari
geen lager onderwijs meer kan volgen.
De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen.
Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel
aanpassingen gebeuren (zie punt 3.3 Afwezigheden).

2.13 Organisatie van de leerlingengroepen binnen hetzelfde
onderwijsniveau
De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of
je kind kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Wil de school dat je kind een jaar
overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is.
De genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en
mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het
daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn. De school neemt deze beslissing dus in het
belang van je kind.
Het is de school die beslist in welke leerlingengroep je kind, die in de loop van zijn
schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt.
Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom (bv.
in de kleuterschool na een instapdatum).
Jaarlijks kunnen de leerlingen van hetzelfde leerjaar verdeeld worden over de verschillende
klassen. De leerkrachten houden hierbij rekening met volgende zaken:
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▪

de gemiddelde sterkte van de klas als geheel;

▪

de verhouding jongens/meisjes;

▪

het karakter van de leerlingen;

▪

eventuele vriend(inn)en die beter wel of niet bij elkaar zitten;

▪

de moeilijkere leerlingen die verspreid worden over de verschillende klassen;

▪

bepaalde ernstige bezorgdheden die in de loop van het schooljaar door de
ouders naar voren gebracht werden;

▪

het risico op ‘kliekvorming’;

▪

de klastitularis waar het kind bij komt.
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Deze verdeling is voor de klastitularissen een hele klus en gebeurt met de nodige zorg.
Wanneer de verdeling eenmaal gebeurd is, worden er in principe geen wijzigingen meer
gedaan. Wij verwachten dat de ouders deze verdeling respecteren.

2.14 Omgaan met leerlingengegevens - privacy
2.14.1

Welke informatie houden we over je bij

Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We verzamelen
doorheen de schoolloopbaan van je kind heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving. We
vragen alleen gegevens van je kind op als dat nodig is voor de leerlingenadministratie en –
begeleiding. Bij sommige aspecten van de leerlingbegeleiding hebben we je uitdrukkelijke
toestemming nodig.
De gegevens van je kind verwerken we hierbij met Broekx-on-Web Schooladministratie,
Zorgkompas – iOmniwize. We maken met de softwareleveranciers afspraken over het
gebruik van die gegevens. De leveranciers mogen de gegevens niet gebruiken voor eigen
commerciële doeleinden.
De gegevens van je kind worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien er op toe
dat niet iedereen zomaar toegang heeft tot die gegevens. De toegang is beperkt tot de
personen die betrokken zijn bij de begeleiding van je kind, zoals de klassenraad, het CLB en
de ondersteuner.
Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens
over de gezondheidstoestand van je kind verwerken, maar dat gebeurt enkel met je
schriftelijke toestemming. Je kan je toestemming altijd intrekken.
Als je vragen hebt over de privacy rechten van je kind, kan je contact opnemen met de
directie.

2.14.2

Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering

Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school
onder de volgende voorwaarden: De gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon
op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft. Als ouder kan je deze gegevens –op je
verzoek- inzien. Je kan je tegen de overdracht van deze gegevens verzetten, voor zover de
regelgeving de overdracht niet verplicht. 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. We zijn decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag
of een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs aan de nieuwe school door
te geven.

2.14.3

Publiceren van beeld- of geluidsopnames (foto’s, filmpjes, …)

We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website, in de
schoolkrant en dergelijke. Met die opnames willen we geïnteresseerden op school en
daarbuiten op een leuke wijze informeren over onze activiteiten. De personen die de
opnames maken, zullen dat steeds doen met respect voor wie op die beelden staat. We
letten erop dat de opnames niet aanstootgevend zijn.
Bij het begin van het schooljaar vragen we jou als ouder om toestemming voor het maken
en publiceren van deze beeldopnamen. Ook al heb je toestemming gegeven, je kan altijd je
toestemming nog intrekken.
We wijzen erop dat deze regels ook voor je kind gelden. Volgens de privacyregelgeving mag
je beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of
andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke
toestemming hebt van alle betrokkenen.
Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben
gekregen, bv. de schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken.
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2.14.4

Recht op inzage, toelichtingen kopie

Je kan als ouder ook zelf gegevens opvragen die we over je kind bewaren. Je kan inzage
krijgen in en uitleg bij die gegevens. Ook kan je een (digitale) kopie ervan vragen. Dat kan
door schriftelijk contact op te nemen met de directeur. We kunnen geen gegevens
doorgeven die betrekking hebben op anderen, zoals medeleerlingen.

2.14.5

Bewakingscamera’s

Wij kunnen gebruik maken van bewakingscamera’s. De plaatsen die onder camerabewaking
staan worden duidelijk aangeduid met een pictogram. Iedereen die gefilmd werd, mag
vragen om die beelden te zien, maar dat kan enkel bij een grondige reden.

2.15 Bewegingsopvoeding
Bewegingsopvoeding wordt voor het lager onderwijs gegeven in de sportzaal van de school.
Voor het kleuteronderwijs worden de lessen bewegingsopvoeding gegeven in de sportzaal
van de school of in een voor hen speciaal ingerichte ruimte.
Voor het lager onderwijs is voor deze lessen turnuitrusting verplicht. Om moeilijk
verwijderbare strepen in de sportzaal te vermijden, dragen de leerlingen steeds
turnpantoffels met witte zolen.
Elke leerling wordt geacht deel te nemen aan de lessen bewegingsopvoeding. Daarom krijgt
een kind enkel vrijstelling van de lessen bewegingsopvoeding op basis van een doktersattest

2.16 zwemmen
De leerlingen van het lager onderwijs krijgen in het zwembad zwemles van gebrevetteerde
lesgevers.
Voor de leerlingen van het zesde leerjaar is het zwemmen gratis. Door het engagement van
de gemeente betalen andere leerlingen een kleine bijdrage. Het vervoer van en naar het
zwembad valt ten laste van de leerlingen.
Elke leerling wordt geacht deel te nemen aan het zwemmen. Daarom krijgt een kind enkel
vrijstelling van de lessen zwemmen op basis van een doktersattest

2.17 Verloren voorwerpen
Onwaarschijnlijk groot is het aantal handschoenen, sjaals, mutsen, gymschoenen,
zakdoeken, broodtrommels e.d. die verloren raken, gevonden worden en toch van niemand
blijken te zijn. Dit euvel is afdoende te bestrijden door de naam van het kind erin aan te
brengen. De gevonden voorwerpen worden verzameld in twee plastieken bakken die staan
aan de speelplaats ingang van de school. Men kan zelf komen kijken of een verloren
voorwerp teruggevonden werd.
Voorwerpen die op het einde van een schooljaar niet afgehaald zijn, zullen meegegeven
worden voor een goed doel.

2.18 Bibliotheekbezoek
De bibliotheek is een onmisbaar hulpmiddel in het leerprogramma van de school. Daarom
worden de kinderen aangezet om naar de bibliotheek te gaan. Ook een kleuter kan daar
plezante en leerrijke boekjes ontdekken.
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In klasverband gaan de leerlingen ongeveer om de drie weken naar de bibliotheek om er
een boek uit te lenen. Dit boek blijft in de klas en wordt met zorg behandeld.

2.19 Verjaardagen
Niemand is verplicht om ter gelegenheid van een verjaardag te trakteren.
Enkele tips voor ouders die dit toch wensen te doen.
▪

Geef er niet teveel geld aan uit.

▪

Trakteer eens anders: zelfgebakken wafels, een boek om klassikaal voor te
lezen…

▪

De klastitularis geniet ook van een zelfgebakken wafel. Het is helemaal niet
wenselijk dat er presentjes aan de klastitularis geven worden.

2.20 Eten en drinken
De kleuters krijgen voor de speeltijd de gelegenheid hun meegebracht hapje op te eten.
Woensdag = Fruitdag. Dit betekent concreet dat op woensdag enkel fruit als tussendoortje
mag meegebracht worden naar school.
Een groep kleuters tegelijk helpen valt niet mee. Het schillen van een appel of voorsnijden
van boterhammen gebeurt best thuis.
Tijdens de (middag)pauze kunnen de kleuters en leerlingen hun gezond, zelf meegebracht
drankje (water – chocomelk – vruchtensap) opdrinken.
Omdat we als school begaan zijn met het milieu en om alzo de afvalberg op school te
verkleinen, vragen we met aandrang om enkel afsluitbare bekers en flesjes mee te geven
aan de kinderen. Dus geen blikjes of brikjes. Ook het gebruik van een boterhammendoos in
plaats van aluminiumfolie weten we te waarderen.
Snoep is op school niet toegelaten!

3. Schoolreglement
3.1

Getuigschrift basisonderwijs

Na 20 juni beslist de klassenraad welke leerlingen in aanmerking komen voor een
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, ontvang een getuigschrift
dat aangeeft welke doelen hij of zij wel heeft bereikt (een ‘getuigschrift bereikte doelen’).
Een leerlingen 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 wel een
getuigschrift bereikte doelen.

3.1.1 Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift
Gedurende de hele schoolloopbaan van je kind zullen we communiceren over zijn
leervorderingen. Je kan inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Indien na
toelichting blijkt dat de ouders een kopie wensen, dan kan dat.
Of een leerling het getuigschrift krijgt, hangt af van de beslissing van de klassenraad. De
klassenraad gaat na of de eindtermgerelateerde leerplandoelen voldoende in aantal en
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beheersingsniveau zijn behaald. Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de
schoolloopbaan maakte, en de zelfsturing die hij toont, zeker een rol spelen.
Na 20 juni beslist de klassenraad welk getuigschrift je kind zal 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.
De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag.

3.1.2 Beroepsprocedure
Indien je als ouder niet akkoord zou gaan met het niet-toekennen van het getuigschrift
basisonderwijs, kan je beroep instellen. Die beroepsprocedure wordt hieronder toegelicht.
Let op:
●

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

●

Wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn
afgevaardigde.
1. Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie
dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het
getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur.
Dit gesprek is niet hetzelfde als het oudercontact. Je moet dit gesprek
uitdrukkelijk aanvragen.
2. Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na
de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld.
Van dit overleg wordt een verslag gemaakt.
3. Na het overleg beslist de directeur om de klassenraad al dan niet opnieuw te
laten samenkomen om het niet toekennen van het getuigschrift
basisonderwijs te bevestigen of te wijzigen.
4. De directeur of de klassenraad brengen de ouders met een aangetekende brief
op de hoogte van de beslissing.
5. Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de
klassenraad kunnen ouders beroep indienen bij de voorzitter van het
schoolbestuur. Dit kan via aangetekende brief of door de brief (het
verzoekschrift) tegen ontvangstbewijs op school af te geven.
Dhr Rob Ramaekers
Katholiek Basisonderwijs Bocholt VZW
Matthijsplein 2
3950 Bocholt

Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
● Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;
● Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke
omschrijving en motivering waarom het niet uitreiken van het
getuigschrift basisonderwijs betwist wordt.
Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.
6. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een
beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie zitten zowel mensen
die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet
zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders
grondig zal onderzoeken.
7. De beroepscommissie zal steeds de ouders en hun kind uitnodigen voor een
gesprek. Zij kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.
Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde redenen of
overmacht.
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8. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de
beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de
verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid
noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden.
9. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.
De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het
getuigschrift basisonderwijs toekennen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen
wegens het niet naleven van de vormvereisten.
Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september via een aangetekende brief
door de voorzitter van de beroepscommissie aan de ouders ter kennis gebracht. De
leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs krijgen, hebben recht op een getuigschrift
waarin de vorderingen in het leerproces worden beschreven vanuit een afweging ten
aanzien van de leerplandoelen. Bij het overlijden van een leerling tijdens het schooljaar
waarin deze normaliter het getuigschrift basisonderwijs zou ontvangen, kan de klassenraad
beslissen om het getuigschrift basisonderwijs postuum aan deze leerling toe te kennen. Bij
het verloren gaan van een getuigschrift basisonderwijs, kan de school een attest uitreiken
ter vervanging van het verloren gegaan document. Dit attest vermeldt de datum van de
uitreiking van het getuigschrift. Bij een wettelijke naamswijziging kan een nieuw
getuigschrift aangevraagd worden bij de school die het getuigschrift heeft uitgereikt of bij
het Agentschap voor Onderwijsdiensten. Bij de aanvraag moet het oorspronkelijke
getuigschrift basisonderwijs ingeleverd worden en moeten documenten de naamwijziging
aantonen.

3.2

Onderwijs aan huis

Als je kind minstens vijf jaar is vóór 1 januari van het lopende schooljaar en wegens
(chronische) ziekte of ongeval tijdelijk niet naar school kan komen, dan heeft je kind onder
bepaalde voorwaarden recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of
een combinatie van beiden.
Voor tijdelijk onderwijs aan huis moet je als ouder een schriftelijke aanvraag indienen bij
de directeur en een medisch attest toevoegen waaruit blijkt dat je kind onmogelijk naar
school kan gaan, maar wel onderwijs kan krijgen. Heeft je kind een niet-chronische ziekte,
dan kan tijdelijk onderwijs aan huis pas worden georganiseerd na een afwezigheid van 21
opeenvolgende kalenderdagen. Als je kind na een periode van tijdelijk onderwijs aan huis
binnen 3 maanden hervalt, valt de voorwaarde van 21 opeenvolgende kalenderdagen
afwezigheid weg. Heeft je kind een chronische ziekte, dan heeft je kind recht op 4 lestijden
tijdelijk onderwijs aan huis per opgebouwde schijf van 9 halve schooldagen afwezigheid. Je
kind moet daarnaast op 10 km of minder van de school verblijven. Als je kind op een
grotere afstand van de school verblijft, dan kan de school tijdelijk onderwijs aan huis
organiseren maar is daar niet toe verplicht. De directeur zal dan op zoek gaan naar een
leerkracht om 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken
met deze leerkracht om de lessen af te stemmen op de leerlingengroep van het kind.
Tijdelijk onderwijs aan huis is gratis.
Als je kind aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je als ouder op de mogelijkheid van
tijdelijk onderwijs aan huis wijzen. We starten met tijdelijk onderwijs aan huis ten laatste in
de lesweek die volgt op de week waarin we je aanvraag ontvingen en konden beoordelen.
De school kan in overleg met jou ook contact opnemen met de vzw Bednet. Dit biedt de
mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen.
De school maakt dan samen met jou concrete afspraken over opvolging en evaluatie.
Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur.
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3.3

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. Dat heeft gevolgen voor de school (de leerling telt niet meer mee voor
de personeelsformatie en voor de toelagen) en voor de leerling zelf als die in het zesde
leerjaar zit (de leerling kan geen getuigschrift basisonderwijs krijgen).
De regelgeving bepaalt in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen
zijn en welke de verplichtingen van de ouders en de school zijn.
Meer hierover kan je verder lezen onder punt in 3.21.2. (engagementsverklaring).

3.3.1 Op wie is de regelgeving van toepassing?
De regelgeving op afwezigheden is van toepassing op leerplichtige kinderen in het gewone
basisonderwijs. De regelgeving is ook van toepassing op leerlingen die, wegens verlengd
kleuterschoolbezoek, op zesjarige leeftijd nog in het kleuteronderwijs zitten. Zij zijn op basis
van hun leeftijd leerplichtig. Ook leerlingen die reeds op vijfjarige leeftijd zijn overgestapt
naar het lager onderwijs vallen onder de reglementering.
Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn,
aangezien ze niet onderworpen zijn aan de leerplicht en dus niet steeds op school moeten
aanwezig zijn.
Het is belangrijk dat kleuters regelmatig naar school komen. Kinderen die activiteiten
missen, lopen meer risico om te mislukken en raken minder goed geïntegreerd in de
klasgroep. We verwachten dat de ouders ook de afwezigheden van hun kleuter onmiddellijk
melden omwille van veiligheidsoverwegingen.

3.3.2 Welke afwezigheden zijn gewettigd?
3.3.2.1

Ziekte

Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van
de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar.
Vanaf de vijfde keer is een medisch attest vereist.
Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is steeds een
medisch attest vereist. Dat attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een
geneesheerspecialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve
diensten van een ziekenhuis of een erkend labo.
Consultaties (bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), moeten zoveel mogelijk buiten de
schooluren plaatsvinden.
Heeft je kind een chronische ziekte die leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat
telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine,...) dan nemen de
ouders contact op met de school en het CLB. Het CLB kan dan een medisch attest opmaken
dat de ziekte bevestigt. Wanneer je kind afwezig is voor die aandoening, volstaat dan een
attest van de ouders.
Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig als:
▪

het attest zelf de twijfel van de geneesheer aangeeft, wanneer deze schrijft
“dixit de patiënt”;

▪

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

▪

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

De school zal het CLB contacteren telkens ze twijfels heeft over een medisch attest.
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De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen ook het attest zo vlug
mogelijk.
De hieronder vernoemde besmettelijke aandoeningen dienen zo vlug mogelijk aan de CLBarts gemeld te worden :
▪

Buiktyfus ( ernstige darminfectie, meestal na verblijf in buitenland)

▪

Hepatitis A ( geelzucht, leverontsteking door virusinfectie)

▪

Hepatitis B ( geelzucht, leverontsteking door virusinfectie, ernstiger vorm)

▪

Meningokokkeninfecties ( hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging)

▪

Andere vormen van hersenvliesontsteking, zoals hemophilus influenza e.a.

▪

Poliomyelitis (kinderverlamming)

▪

Difterie (kroep, ernstige keel- en luchtweginfectie)

▪

Streptococceninfecties, ondermeer Scarlatina (roodvonk, keelontsteking met
huiduitslag)

▪

Besmettelijke Tuberculose

▪

Shigellose ( dysenterie, maag-darminfectie door shigellabacterie)

▪

Salmonella-infectie ( meestal ernstige maag-darminfectie door
salmonellabacterie, soms ook andere organen

▪

Kinkhoest of pertussis ( luchtweginfectie met zware hoestbuien)

▪

Bof (dikoor)

▪

Mazelen

▪

Rubella (rodehond)

▪

Scabiës (schurft, jeukende huidinfectie door parasiet)

▪

Varicella (windpokken, waterpokken)

▪

Impetigo (huidinfectie met gele korstjes of blaarvorming)

▪

Schimmelinfecties van de schedelhuid ( met plaatselijke haaruitval)

▪

Schimmelinfecties van de gladde huid ( ronde, schilferende vlekken)

▪

Mollusca contagiosa (parelwratjes of waterwratjes)

▪

Pediculosis capitis (hoofdluizen)

▪

HIV-infectie

Ouders kunnen/moeten dit doen door ofwel rechtstreeks met het CLB contact op te
nemen ofwel via de huisarts ofwel dit onmiddellijk melden aan de directie van de school!

3.3.2.2

Van rechtswege gewettigde afwezigheden

In volgende situaties kan je 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;
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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,
zoals door staking van het openbaar vervoer, door overstroming, ..);
6. het vieren van een feestdag die hoort bij je geloof (anglicaanse, islamitische,
joodse, katholieke, orthodoxe, protestantse godsdienst).
Concreet gaat het over:
▪

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
protestantse-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.

3.3.2.3 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 onderstaande redenen:
1. het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als het kind of
van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad. ( Voor de dag van
de begrafenis zelf is geen toestemming van de directeur nodig. Het gaat hier
over een periode die het kind eventueel nodig heeft om emotioneel evenwicht
terug te vinden (rouwperiode)). Mits toestemming van de directeur kan zo
ook een begrafenis van een bloed- of aanverwant in het buitenland
bijgewoond worden.
2. 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 achtereenvolgend, hetzij
gespreid over het schooljaar).
Om hiervoor toelating te kunnen bekomen, bezorgen de ouders aan de
directie volgende documenten:
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o

een gemotiveerde aanvraag;

o

een verklaring van een bij de Vlaamse Sportfederatie aangesloten
sportfederatie waaruit blijkt dat je kind een trainingsschema van deze
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federatie volgt en dat dit trainingsschema de gevraagde afwezigheden op
school verantwoordt;
o

een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend
keuringscentrum van de Vlaamse Gemeenschap waaruit blijkt dat het
voor je kind medisch verantwoord is om het voorgestelde
trainingsschema te volgen.

Indien aan deze voorwaarden voldaan is, kan de directie deze afwezigheid
toestaan; in geen enkel geval is de directie hiertoe verplicht.
3. deelname aan time-out-projecten. Deze afwezigheden komen in het
basisonderwijs zelden voor, maar in die situaties waarin voor een leerling een
time-outproject aangewezen is, is het in het belang van de leerling
aangewezen om dit als een gewettigde afwezigheid te beschouwen. Voor
sommige leerlingen is er geen andere oplossing dan hen tijdelijk te laten
begeleiden door een externe gespecialiseerde instantie.
4. in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke
redenen. Voor deze afwezigheden moet de directeur op voorhand zijn akkoord
verleend hebben.
5. afwezigheden wegens topsport voor de sporten tennis, zwemmen en
gymnastiek. Dit kan slechts toegestaan worden voor maximaal 6 lestijden
per week, mits het vooraf indienen van een dossier met de volgende
elementen:
o

een gemotiveerde aanvraag van de ouders;

o

een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten
sportfederatie;

o

een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend
keuringscentrum van de Vlaamse Gemeenschap;

o

een akkoord van de directie

Deze vier categorieën van 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.

3.3.2.4
Afwezigheden van kinderen van trekkende bevolking, in zeer
uitzonderlijke omstandigheden
De volgende regels zijn van toepassing op de kinderen van binnenschippers, kermis- en
circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners. Ze zijn niet van toepassing op
kinderen die behoren tot de trekkende bevolking maar die ter plaatse verblijven
(bijvoorbeeld in een woonwagenpark). Die kinderen moeten elke dag op school aanwezig
zijn.
Ouders behorend tot de categorie trekkende bevolking die hun kind inschrijven in een
school, moeten er - net als alle andere ouders - op toezien dat hun kind elke dag op school
aanwezig is.
In uitzonderlijke omstandigheden kunnen zich situaties voordoen waarbij het onvermijdelijk
is dat het kind tijdelijk met de ouders meereist. Deze situaties moeten op voorhand goed
met de school besproken worden. De ouders maken samen met de school duidelijke
afspraken over hoe het kind in die periode met behulp van de school verder de
onderwijstaken zal vervullen (de school zorgt voor een vorm van onderwijs op afstand) en
over hoe de ouders met de school in contact zullen blijven. Deze afspraken moeten in een
overeenkomst tussen de ouders en de school neergeschreven worden. Enkel als de
ouders hun engagementen naleven, is het kind gewettigd afwezig.
Basisschool ‘De Driehoek’ Bocholt
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3.3.2.5

Problematische afwezigheden

Alle afwezigheden die niet opgesomd en gewettigd kunnen worden zoals hierboven
beschreven zijn te beschouwen als problematische afwezigheden. De school vindt de
aanwezigheid van je kind belangrijk. Het is in het belang van je kind om het elke dag naar
school te sturen. Kinderen die lessen en activiteiten missen, lopen meer risico op
achterstand. Zij worden ook minder goed opgenomen in de leerlingengroep. Er zijn
daarnaast ook gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage. Alsook voor
de toelating tot het eerste leerjaar en voor het uitreiken van een getuigschrift op het einde
van het lager onderwijs. (Zie ook de engagementsverklaring en infobrochure
onderwijsregelgeving.)
De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Vanaf 5 halve dagen
problematische afwezigheden contacteert zij het CLB en kan er een begeleidingstraject
opgestart worden. De ouders worden in dat geval uitgenodigd voor een gesprek.

3.3.2.6

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. 250 minuten per week,
verplaatsingen inbegrepen)
● behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose
(Max. 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen)
- Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind revalidatie te
laten volgen tijdens de lestijden.
- Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie na ziekte of ongeval toe te
staan, moet de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende
elementen bevat:
● Een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de
lestijden moet plaatsvinden.
● Een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur
van de revalidatie blijkt.
● Een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en
ouders, dat motiveert waarom de revalidatie tijdens de lestijden vereist is.
● een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de
behandeling, vermeld in het medisch attest, niet kan overschrijden.
Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie als behandeling van een stoornis die is
vastgelegd in een officiële diagnose (bv. dyslexie of dyscalculie) toe te staan, moet de
school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat:
● Een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de
lestijden moet plaatsvinden.
● Een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en
ouders, dat motiveert waarom de revalidatie tijdens de lestijden vereist is.
● een
samenwerkingsovereenkomst
tussen
de
school
en
de
revalidatieverstrekker over de manier waarop de revalidatie het onderwijs
voor de leerling in kwestie zal aanvullen en de manier waarop de
informatie-uitwisseling zal verlopen.
● een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd
moet worden,.
De directeur van de school neemt, op basis van de verzamelde documenten, de uiteindelijke
beslissing of de revalidatie tijdens de lestijden kan plaatsvinden of niet. Deze beslissing
wordt door de school aan de ouders meegedeeld.
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3.4

Te laat komen

Het is niet prettig dat kinderen te laat komen. Het klasgebeuren is dan volop bezig en het is
voor hen dan ook moeilijk aan te sluiten bij de les. We vragen u dan ook uitdrukkelijk ervoor
te zorgen dat de kinderen op tijd in de school zijn.
Ook voor de kleuters vragen we u de begin- en einduren te respecteren. Kleuters vinden het
niet leuk in het klasje te komen als de activiteiten al begonnen zijn.

3.5 Huiswerk, agenda’s en rapporten
3.5.1 Huistaken en lessen
Onze school is een school die huiswerk zinvol vindt. Ons huiswerk heeft 3 duidelijke
doelstellingen:
1. We willen aan de ouders laten zien wat onze kinderen allemaal doen in de
klas. Onze kinderen brengen zo een stukje school mee naar huis.
2. Huiswerk is een extra inoefening van de geziene leerinhoud en we geloven
dat deze bijkomende inoefening onze kinderen vaardiger maakt in het
verwerven van de leerinhoud.
3. Via het maken van huiswerk leren onze kinderen beetje bij beetje
zelfstandig te werken. Op die manier bereiden we onze kinderen voor op het
werken in het secundair onderwijs.
Op de website van de school (www.dedriehoek.be) kan je bijkomend het huiswerkbeleid van
onze school vinden.

3.5.2 Schoolagenda
In de kleuterklassen hebben de leerlingen een heen-en-weerschrift.
In het lager onderwijs krijgen de leerlingen een schoolagenda. De schoolagenda is een
belangrijk hulpmiddel. Hierin worden de taken van de leerlingen en de mededelingen voor
de ouders genoteerd. Eén van de ouders en de klastitularis ondertekenen
dagelijks/wekelijks de schoolagenda of het heen-en-weer schrift.

3.5.3 Toetsen en rapporten
Regelmatig worden toetsen afgenomen, gespreid over het hele schooljaar. Een synthese van
de evaluatiegegevens van de leerling wordt neergeschreven in een rapport. Dit gebeurt
minstens viermaal per schooljaar. Dit rapport, dat vakken en vakonderdelen quoteert, wordt
bezorgd aan de ouders, die ondertekenen voor de kennisneming. Het rapport wordt daarna
terugbezorgd aan de klastitularis.
Alle leerlingen krijgen 3 maal per jaar een rapport mee naar huis.

3.6

Interdiocesane proefwerken

De leerlingen van het vierde en het zesde leerjaar nemen deel aan de interdiocesane
proeven van ‘Nederlands’, ‘Wiskunde’ en ‘W.O.’
Voor de leerlingen van het vierde leerjaar gebeuren deze proeven via het internet in de
maand mei. Voor de leerlingen van het zesde leerjaar gebeuren deze proeven ook digitaal in
de maand juni. De bedoeling is een tussentijdse evaluatie te hebben om zo ons onderwijs
nog beter af te stemmen op de eindtermen. De resultaten van het vierde leerjaar tellen niet
mee. De resultaten van het zesde leerjaar tellen voor de helft mee voor het eindrapport.
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3.7

Reclame- en sponsorbeleid

Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die een sponsor verstrekt en
waarvoor de sponsor een tegenprestatie verlangt in schoolverband.
Schenkingen, waar geen tegenprestaties tegenover staan, vallen dus niet onder het begrip
sponsoring.

3.7.1 Bij het sluiten van een sponsorovereenkomst gebruikt het
schoolbestuur de volgende regels als uitgangspunt:
▪

sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het
fatsoen;

▪

sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige
taak en doelstelling van de school;

▪

sponsoring mag niet in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve
eisen die een school aan het onderwijs stelt;

▪

sponsoring mag de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs
niet beïnvloeden;

▪

sponsoring mag geen aantasting betekenen van de objectiviteit, de
geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het
onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen;

▪

sponsoring mag geen schade berokkenen aan de geestelijke en/of lichamelijke
gesteldheid van leerlingen.

▪

Als ouders het niet eens zijn met beslissingen van de school over sponsoring,
kunnen zij dit via de directie aankaarten bij het schoolbestuur.

3.7.2 Indien ouders dit noodzakelijk vinden, kunnen zij i.v.m. sponsoring
een klacht indienen bij de
o

Commissie Zorgvuldig Bestuur
Vlaamse overheid
Agentschap voor onderwijsdiensten – Agodi
t.a.v. Marleen Broucke
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02/553 65 56
zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be

3.8

Lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen

De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen, maken integraal deel uit van ons onderwijs.
Alle kinderen moeten eraan deelnemen.

3.8.1 De turnkledij bestaat uit:
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▪

gymschoenen met een zool die geen kleuren afgeeft, liefst zonder veters,
omwille van de tijdsbesparing in de lagere leerjaren;

▪

een zwart sportbroekje;
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▪

een T-shirt (met het embleem van de school) dat verkrijgbaar is aan de
school.

3.8.2 Het zwemgerief, liefst opgeborgen in een handige sporttas, bestaat uit:
▪

twee handdoeken;

▪

een zwembroek of badpak;

▪

een zakdoek;

▪

een kam of borstel;

▪

proper ondergoed.

Het is aangewezen om de kinderen op de dag van het zwemmen gemakkelijke kledij te laten
dragen. Ook vragen we om de kinderen een muts mee te geven als ze in de winterperiode
gaan zwemmen. De kinderen nemen ook hun zwemgerief dezelfde dag mee naar huis.

3.8.3 Het is verboden om:

3.9

▪

tijdens deze lessen juwelen te dragen;

▪

te snoepen of te eten in de bus of in het zwembad.

Een- of meerdaagse schooluitstappen(extra-murosactiviteiten)

Je kind is verplicht deel te nemen aan extra-murosactiviteiten die minder dan één schooldag
duren. Dat zijn normale schoolactiviteiten. We streven er als school ook naar om ook alle
kinderen te laten deelnemen aan extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren. Die
activiteiten maken namelijk deel uit van het onderwijsaanbod dat we aan je kind geven.
Via dit schoolreglement informeren we jou als ouder over de uitstappen die dit schooljaar
worden voorzien.
Door het schoolreglement te ondertekenen gaan we ervan uit dat je op de hoogte bent van
de schooluitstappen die worden georganiseerd. Als je niet wenst dat je kind meegaat op één
van de extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren, dien je dat voorafgaand aan de
betrokken activiteit schriftelijk te melden aan de school.
Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten moeten op de school aanwezig
zijn.

3.10 Band met de parochie
Regelmatig is er in schoolverband een viering, meestal in de kerk.
Informatie i.v.m. de eerste communieviering kan bekomen worden via de parochie, maar
ook via de leerkrachten van het eerste leerjaar.
Tijdens de vasten werken we mee aan acties die tot doel hebben andere mensen te helpen.
Zo ondersteunen we op dit moment twee projecten waarbij leerkrachten van onze school
sterk betrokken zijn, nl. in Kenia en in Nepal.

3.11 Ongevallen en de schoolverzekering
Heeft je kind op school, of op weg van en naar de school een ongeval(letje) gehad? Als je
kind licht gekwetst is, zal het door een personeelslid van de school worden verzorgd. In
ernstiger gevallen wordt ermee naar de arts of het ziekenhuis gegaan.
Indien een personeelslid van onze school met je kind naar een arts is gegaan voor de
eerste zorgen, worden de ouders zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Dan wordt ook
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van de ouders verwacht dat zij bij die arts de rekening betalen. Zij ontvangen dan het
doktersbriefje dat bij het dossier moet zitten.
De school is aangesloten bij KBC – verzekeringen. Voor de goede afhandeling van het
verzekeringsdossier zijn onderstaande stappen nodig:
●

Het ingevulde aangifteformulier mag op school afgegeven worden. De school
zal alles aan de verzekering bezorgen.

●

De ongevalsverklaring (schadeaangifte) zal ingevuld worden door de school,
uitgezonderd het bankrekeningnummer; dit vult u zelf in.

●

Het geneeskundig getuigschrift moet ingevuld worden door de behandelende
dokter of specialist.

●

Al de onkosten gepaard gaande met dit ongeval (bv: dokter, apotheker,
tandarts…) worden eerst door u betaald. Nadien vraagt u aan je mutualiteit
een uitgavenstaat voor de verzekering. Deze uitgavenstaat en de nodige
bewijsstukken (b.v. apothekerbriefjes) moeten aan de school bezorgd worden.

●

De originele stukken bezorgen we aan de verzekeringsmaatschappij en kopieën
blijven aan school. Ziekenhuisfacturen laten soms lang op zich wachten; men
mag dan de andere onkosten al binnenbrengen bij de KBC Verzekeringen Kaulillerweg 4 bus 3A - 3950 Bocholt - 089/47.33.33

●

Alle documenten die met het ongeval te maken hebben, dienen bewaard te
worden.

●

Vanaf het moment dat het ongeval afgehandeld is en de ouders in het bezit zijn
van alle formulieren, kunnen zij naar hun mutualiteit gaan voor de
terugbetaling. Daarna mogen het geneeskundig getuigschrift en de nodige
bewijsstukken (briefjes van apotheker …) aan de verzekering (KBC
Verzekeringen - Kaulillerweg 4 bus 3A - 3950 Bocholt) worden bezorgd. Daar
wordt gezorgd voor de verdere afhandeling.

De medische, heelkundige en farmaceutische kosten die voortspruiten uit een ongeval op
school, op de weg heen en terug, of tijdens activiteiten door de school georganiseerd,
worden door de verzekeringen achteraf vergoed voor het gedeelte dat het ziekenfonds niet
terugbetaalt.
Gelieve er rekening mee te houden dat zoals bij alle verzekeringen er enkel een
terugbetaling is voor alle behandelingen waarvoor er een RIZIV-tussenkomst voorzien is. Dit
betekent concreet dat behandelingen die niet gedekt zijn door een RIZIV-tussenkomst
volledig door de patiënt moeten betaald worden.
De verzekering komt niet tussen bij stoffelijke schade aan brillen, kleding, e.d.
Voor brillen is er een afzonderlijke regeling. Gelieve voor herstelling eerst contact op te
nemen met het secretariaat van de school.
Moedwillige schade veroorzaakt door leerlingen kan op de ouders verhaald worden.
Voor eventuele vragen staan de directie en de secretariaatsmedewerkers steeds ter
beschikking.
Voor verzekeringsformaliteiten neemt u het best contact op met de directie.

3.12 Vrijwilligers
Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers.
De nieuwe wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers verplicht o.m. de
scholen om aan de vrijwilligers te informeren over een aantal elementen. Omdat elke ouder
een schoolreglement ontvangt en voor akkoord ondertekent, kiest de school ervoor om de
informatie betreffende de vrijwilligers in het schoolreglement op te nemen. Op die manier is
elke ouder op de hoogte.
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We verwachten dat de kleuters, leerlingen en ouders t.o.v. deze vrijwilligers het nodige
respect tonen.

3.12.1

Verplichte verzekering

De scholengemeenschap heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de
burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van
de organisatie en de vrijwilligers. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij KBC
polisnummer E1/31.853.358-0000. De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat.

3.12.2

Vrije verzekering

De scholengemeenschap heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de
lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers tijdens de uitvoering van het
vrijwilligerswerk of op de weg naar- en van de activiteiten. . Het verzekeringscontract werd
afgesloten bij KBC polisnummer E1/31.853.358-0000. De polis ligt ter inzage op het
schoolsecretariaat.

3.12.3

Vergoedingen

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

3.12.4

Aansprakelijkheid

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

3.12.5

Geheimhoudingsplicht

Bij vrijwilligerswerk bestaat de kans dat je als vrijwilliger geheimen verneemt waarvoor een
geheimhoudingsplicht bestaat. Het gaat dan vooral om vrijwilligerswerk bij telefonische
hulpverlening als Tele-Onthaal, de Zelfmoordlijn waarbij je in contact komt met
vertrouwelijke informatie. Bij vrijwilligerswerk op school is de geheimhoudingsplicht normaal
gezien niet van toepassing. Een vrijwilliger gaat discreet om met de informatie die hem of
haar is toevertrouwd.
.

3.12.6

De gemachtigde opzichters

De gemachtigde opzichters zijn om 08.15 uur en om 12.30 uur op de school in het centrum
aanwezig om de kinderen veilig te laten oversteken.
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3.13 Welzijnsbeleid
3.13.1

Veiligheid en EHBO

Op school zijn op verschillende plaatsen EHBO-kastjes beschikbaar zodat snel en efficiënt
kan geholpen worden. Een verantwoordelijke kijkt regelmatig de inhoud na en vult aan waar
nodig.
Alle personeelsleden, maar vooral de preventieadviseur, hebben als opdracht de veiligheid
en de gezondheid op school in het oog te houden. Zij kunnen adviezen doorgeven aan de
directie.
De ingangen van de scholen dienen altijd verkeersvrij te zijn.
Hygiëne moet voor de kinderen een normale zaak worden.
In het begin van elk schooljaar geeft de klastitularis richtlijnen in verband met de veiligheid
in het algemeen en de brandveiligheid in het bijzonder. Heel belangrijk is dat de
verantwoordelijken ten allen tijde weten waar de leerlingen zich bevinden. Daarom mag
niemand een klaslokaal, refter, speelplaats… betreden of verlaten zonder toelating te
vragen.
Tweemaal per jaar vindt een evacuatieoefening plaats.

3.13.2

Medicatie

Indien een leerling een ongeval overkomt, zal onmiddellijk contact opgenomen worden met
de ouder(s) zodat zij zelf met hun kind naar de eigen huisarts, arts naar keuze of de
spoedgevallendienst kunnen gaan.
Kunnen de ouders niet onmiddellijk bereikt worden dan zal een verantwoordelijke uit het
schoolteam zelf naar een arts of het ziekenhuis gaan.
Bij ziekte zal ze in de eerste plaats een ouder of een door de ouder(s) opgegeven
contactpersoon trachten te bereiken en zal hen gevraagd worden de leerling op te halen. De
school dient uit eigen beweging geen medicatie toe. In uitzonderlijke gevallen kan een ouder
aan de leerkracht vragen om medicatie toe te dienen aan het kind. Deze vraag moet
bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter, mogelijk met de juiste dosering
en toedieningwijze. In overleg met de CLB arts kan de leerkracht alsnog weigeren medicatie
toe de dienen. In onderling overleg zal dan naar een passende oplossing gezocht worden.

3.13.3

Roken

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

3.14 Leesmoeders
Voor de leerlingen van het eerste t.e.m. het derde leerjaar wordt er wekelijks
klasoverschrijdend niveaulezen georganiseerd door de zorgleerkracht in samenwerking met
de leesmoeders en de klastitularissen.
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Bent u geïnteresseerd in de job van leesmoeder of –vader? Neem dan even contact op met
de directie.

3.15 Zittenblijven en vormen van leerlingengroepen
Het multidisciplinaire team, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school
begeleidt, beslist of een leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep.
Het multidisciplinaire team, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school
begeleidt, beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de loop van zijn
schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt.
Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom, b.v.
in de kleuterschool na een instapdatum.
Zittenblijven wordt zoveel mogelijk vermeden. Kinderen met emotionele problemen,
leermoeilijkheden of motorische leerachterstanden, worden zo vlug mogelijk gemeld aan de
leden van het multidisciplinaire team (MDT). Deze groep beslist over een eventuele extra
begeleiding binnen of buiten de school.
Wil de school dat je kind een jaar overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit
voor je kind de beste oplossing is. De genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders
schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere
aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn. De school neemt
deze beslissing dus in het belang van het kind.

De school beslist welke leerling naar een volgend leerjaar gaat of blijft
zitten.
Het decreet basisonderwijs geeft maar op twee ogenblikken het laatste woord aan de
ouders, namelijk:
●

Bij de overgang van kleuter naar lager onderwijs kunnen ouders kiezen of
dat gebeurt op 6 of 7 jaar. Ze moeten het advies van het CLB en de school
wel aanhoren, maar het is niet bindend.

●

Ouders mogen ook beslissen of de leerling nog een achtste jaar lager
onderwijs volgt.

Over de andere overgangen (bijvoorbeeld van tweede naar derde leerjaar) spreekt de
regelgeving niet. Dat betekent dat de school beslist, tenzij ze het laatste woord vrijwillig
afstaat aan de ouders.
Wanneer het advies ‘zittenblijven’ door de ouders niet gevolgd wordt, zal de
nieuwe klastitularis het kind zo goed mogelijk begeleiden, maar de schaarse extra
hulp die de school kan geven, zal in principe niet voor dit kind aangewend worden.

3.16 Overgang kleuter-, lager en secundair onderwijs
Om een goede integratie van de kleuters in de school te bevorderen, worden er
niveauoverschrijdende activiteiten georganiseerd (laatste kleuterklas – eerste leerjaar). Er
wordt overleg georganiseerd tussen de leerkrachten van de derde kleuterklas en de
leerkrachten van het eerste leerjaar. Op het einde van de derde kleuterklas worden de
leerkrachten van het eerste leerjaar uitgenodigd op de vergaderingen van het MDT.
In het zesde leerjaar wordt gestart met de activiteiten voor de studiekeuze in samenwerking
met het CLB van de school. Volgende activiteiten zijn voorzien: project over ‘leren kiezen’,
rondleiding secundair onderwijs, leerlingenbesprekingen …
Er zijn ook enkele activiteiten voorzien voor een goede integratie van de leerlingen zesde
leerjaar en eerste jaar secundair.
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3.17 Andere
3.17.1

Kledij en uiterlijk

We eisen van onze kinderen een verzorgd uiterlijk: kledij in orde, haren verzorgd…
Schoolgaan is geen vrijetijdsbesteding, ook niet bij warm weer. De normale zomer- en
winterkleding is ook gangbaar op school, maar vakantiekleding zoals te korte shorts,
bikinibloesjes en andere niemendalletjes worden niet toegestaan. Passende kledij en
schoeisel sieren de mens, dus ook het kind.
Kleding, schoeisel en haartooi zijn eenvoudig, hygiënisch en aangepast aan de gangbare
normen. Het uiterlijk mag geen middel zijn om zich te distantiëren van medeleerlingen.

3.17.2

Omgangsvormen: houding en gedrag - in en buiten de school

Als katholieke basisschool vinden we het zeer belangrijk de kinderen op te voeden tot
respect voor zichzelf, voor de anderen, voor de natuur en voor de materiële dingen die hen
omringen.
De kinderen gedragen zich beleefd tegenover elkaar, de directie, de leerkrachten en de
bezoekers van de school. Vrijpostig en uitdagend gedrag wordt niet toegestaan, ook niet
aan de schooluitgangen.
Pestgedrag wordt niet toegestaan.
Gevaarlijke voorwerpen zoals messen, lucifers, vuurwerk… zijn op school verboden.

3.17.3

Persoonlijk materiaal

De leerlingen brengen geen geld of waardevolle voorwerpen mee naar school. Kleding en
persoonlijk materiaal wordt getekend met voor- en familienaam.
De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging of verdwijning van
persoonlijk materiaal. Indien een medeleerling hiervoor verantwoordelijk is, raadpleegt u je
familiale verzekering. De school neemt in dergelijke gevallen nooit initiatief.
Schooltassen worden ’s morgens netjes op de speelplaats gezet zodat ze andere spelende
kinderen niet hinderen.
Tijdens de speeltijden mogen geen jassen op de grond gegooid worden.

3.17.4

Schoolmateriaal

Het voornaamste school- en schrijfgerei, zoals boeken, schriften, schoolagenda en
knutselmateriaal, krijgt je kind gratis.
Bijkomend schrijfgerei, dat de kinderen reeds bezitten, mag meegebracht worden.
We houden van eenvoudig materiaal. Allerlei modesnufjes leiden de aandacht af.
De leerlingen behandelen de boeken, de benodigdheden en de materialen die hen door de
school ter beschikking worden gesteld met zorg. Zij hebben respect voor de materialen van
medeleerlingen en leerkrachten: zij brengen geen schade toe met opzet; zij nemen niets
weg van een ander.
Uit respect voor het werk van de klusjesmannen en de poetsvrouwen dragen de leerlingen
mee zorg om de school en de omgeving proper te houden. Zij brengen geen schade toe aan
de gebouwen. Schade die met opzet wordt toegebracht, moet steeds vergoed worden.
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3.17.5

Eerbied voor milieu en materiaal

De speelplaats en de toiletten worden netjes gehouden en het afval wordt gesorteerd.
Kinderen die ’s middags op school blijven eten, gebruiken een broodtrommel.
Aluminiumfolie is niet aangeraden.

3.17.6

Buitenschoolse activiteiten

Er zijn geregeld leerwandelingen en leeruitstappen. De school zorgt voor voldoende toezicht
en begeleiding. Hiervoor kan ook een beroep gedaan worden op bereidwillige ouders.
Wanneer financiële omstandigheden een deelname aan buitenschoolse activiteiten moeilijk
of onmogelijk maken, kan de school discreet financieel bijpassen; gelieve in dit geval steeds
contact op te nemen met de directie.
Enkele voorbeelden van schooluitstappen
▪

Alle klassen van de lagere school maken een boswandeling (oktober).

▪

Vanaf de tweede kleuterklas gaan de kleuters en de leerlingen minstens één
keer per jaar naar een schoolvoorstelling.

▪

Jaarlijks wordt er per graad een sportdag georganiseerd op verschillende
locaties.

▪

De kinderen van het tweede leerjaar gaan op tweedaagse naar het bos.

▪

De kinderen van het derde leerjaar doen een uitwisseling met de school uit
Waterschei.

▪

Alle kinderen krijgen de gelegenheid om op schoolreis te gaan.

▪

De leerlingen van het zesde leerjaar gaan als klasvormende activiteit aan het
begin van het schooljaar op driedaagse.

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

3.18.1

Begeleidende maatregelen

Wanneer je kind de goede werking van de school of het lesverloop hindert, kunnen we in
overleg met je kind en eventueel met jou een begeleidende maatregel voorstellen. De
school wil hiermee je kind helpen tot gewenst gedrag te komen.
Een begeleidende maatregel kan zijn:
●
Een gesprek met ………;
●

Een time-out:

●

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

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

3.18.2

Herstel

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

een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep;

●

een bemiddelingsgesprek;

●

no blame-methode bij een pestproblematiek;

●

een herstelgericht groepsoverleg (HERGO):

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

3.18.3

Ordemaatregelen

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

een
een
een
een

verwittiging in de agenda;
strafwerk;
specifieke opdracht;
tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie.

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk.

3.18.4

Tuchtmaatregelen

Wanneer het gedrag van je kind de goede werking van de school ernstig verstoort of de
veiligheid en integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen belemmert,
dan kan de directeur een tuchtmaatregel nemen. Een tuchtmaatregel kan enkel toegepast
worden op een leerplichtige leerling in het lager onderwijs.

3.18.5

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:
●

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

●
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een definitieve uitsluiting.
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3.18.6

Preventieve schorsing als bewarende maatregel

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

3.18.7

Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen
(zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.)
Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende
procedure gevolgd:
1. De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier
samen. In geval van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad
uitgebreid met een vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem
heeft.
2. De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden per
aangetekende brief uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Een
personeelslid van de school of van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet
optreden als vertrouwenspersoon van de ouders en hun kind. Het gesprek zelf
vindt ten vroegste plaats op de vierde dag na verzending van de brief..
3. Voorafgaand aan het gesprek hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon
inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad.
4. Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt
schriftelijk gemotiveerd en binnen een termijn van vijf dagen aangetekend
aan de ouders van de betrokken leerling bezorgd. De beslissing vermeldt de
beroepsmogelijkheden bij een definitieve uitsluiting.
Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de
definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend).
Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school
ingeschreven, dan is onze school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de
uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de
leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing.
Ten gevolge van een definitieve uitsluiting het huidige, het vorige of het daaraan
voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren opnieuw in
te schrijven.

3.18.8
Opvang op school in geval van preventieve schorsing en
(tijdelijke en definitieve) uitsluiting
Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de
tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar
neemt die geen deel aan de lessen of de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur
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kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing
wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.
In geval van een definitieve uitsluiting heb je als ouder één maand de tijd om je kind in een
andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op
school aanwezig, maar neemt het geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De
directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze
beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.

3.19 Beroepsprocedures tegen tuchtmaatregelen
3.19.1

Beroepsprocedure tegen een definitieve uitsluiting

Let op/ wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen
(zaterdagen, zondagen, wettelijk en reglementaire feestdagen niet meegerekend.)
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 via een aangetekend schrijven indienen bij de voorzitter van
het schoolbestuur. Dit kan via aangetekende brief of door de brief (het
verzoekschrift) tegen ontvangstbewijs op school af te geven.
Dhr. Rob Ramaekers
Katholiek Basisonderwijs Bocholt VZW
Matthijsplein 2
3950 Bocholt
Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.
● Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;
● Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke
omschrijving en motivering waarom de definitieve uitsluiting betwist
wordt.
Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.
2. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een
beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie zitten zowel mensen
die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet
zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders
grondig zal onderzoeken.
3. De beroepscommissie zal steeds de ouders en de leerling uitnodigen voor een
gesprek. Zij kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.
In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de
beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de
verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid
noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. Het gesprek
gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft
ontvangen. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde
reden of overmacht. De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen
op.
4. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.
De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel
vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven
van de vormvereisten.
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5. De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen
een termijn van vijf dagen met een aangetekende brief aan de ouders
meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen.
Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op.
De school zal er in elk geval bij uitsluiting het bevoegde CLB inschakelen om samen naar
een oplossing te zoeken.

3.20 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 je volle steun. 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.

3.20.1

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders.

Als ouder ben je samen met onze school partner in de opvoeding van je 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 je kind. U kan er kennis maken met de leerkracht
van je kind en met de manier van werken.
We willen u op geregelde tijden informeren over de evolutie van je kind. Dat doen we
schriftelijk via rapporten.
We organiseren ook geregeld individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar
laten we u weten op welke data die doorgaan. Wie niet op het oudercontact kan aanwezig
zijn kan een gesprek aanvragen op een ander moment.
We engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien u niet
op de geplande oudercontacten kan aanwezig zijn.
Als u zich zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak dan kan u op elke
moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van je kind. Dat kan best via de
zorgleerkracht, via de directie of via de leerkracht. Telefonisch of via de agenda.
We verwachten dat je je als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken
rond de opvoeding van je kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact.
We verwachten dat u met ons contact opneemt bij vragen of zorgen ten aanzien van je
kind.
We engageren ons om met u in gesprek te gaan over je zorgen en vragen ten aanzien van
de evolutie van je kind.

3.20.2

Aanwezig zijn op school en op tijd komen.

De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van
de schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar en voor het uitreiken van een
getuigschrift op het einde van het lager onderwijs. Meer hierover kan u lezen Schoolflash of
op de website van onze school.
Daartoe moeten we de afwezigheden van je kind doorgeven aan het departement onderwijs
en aan het CLB.
We vragen dat je als ouder voor zorgt dat je kind dagelijks en op tijd op school is. Dit geldt
voor de kleuterschool als de lagere school. De school begint om 8.45u en eindigt om
15.20u. Kinderen die te laat toekomen melden zich onmiddellijk aan bij hun klasleerkracht.
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We verwachten dat u ons voor aanvang van de school verwittigt bij afwezigheid van je
kind.
Het CLB waarmee we samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische
afwezigheden. Je kan je niet onttrekken aan deze begeleiding.
We zullen op de volgende wijze samenwerken met u en met het CLB : bij problematische
afwezigheden wordt het CLB door de school ingelicht en zal ze een verdere werking
opzetten. Je kan steeds bij ons terecht bij problemen. We zullen samen naar de meest
geschikte aanpak zoeken.

3.20.3

Individuele leerlingenbegeleiding

Onze school voert een beleid op leerlingbegeleiding (zie punt 1.5.2). Dit houdt onder meer
in dat we gericht de evolutie van je kind volgen. Dit doen we door het werken met een
leerlingvolgsysteem (LVS). Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan
gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele
zorg.
Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kan je dit melden aan de directie. We gaan
dan samen met jou na welke aanpassingen nodig zijn. De school kan ook zelf aanpassingen
voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Ook dan gaan we
steeds in overleg met jou. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je
kind nodig heeft en wat we als school kunnen organiseren.
We zullen in overleg met jou als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van je kind
georganiseerd zal worden. Daarbij zullen we aangeven wat je van de school kan verwachten
en wat we van jou als ouder verwachten.
We verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen
maken opvolgt en naleeft.

3.20.4

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.

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

3.21 Ouderlijk gezag
3.21.1

Zorg en aandacht voor het kind

Scheiden is een emotioneel proces. Voor kinderen die deze ‘verliessituatie’ moeten
verwerken, wil de school een luisterend oor, openheid , begrip en wat extra aandacht
bieden.

3.21.2

Neutrale houding tegenover de ouders

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet,
staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen uitspraak van de
rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een
vonnis of arrest, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter.
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3.21.3

Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders

Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken
over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop de beslissingen over het
kind worden genomen.

3.21.4

●

Afspraken i.v.m. de agenda, brieven, ….;

●

Afspraken in verband met oudercontact.

Co-schoolschap

Dit is een kind tijdens het schooljaar op twee plaatsen school laten lopen, afhankelijk van bij
welke ouder het kind verblijft. Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit
van het leren te garanderen, kan je kind tijdens het schooljaar niet op twee plaatsen school
lopen.

3.22 Bijdrageregeling
In bijlage 1 vind je een lijst met de schoolkosten. Op die lijst staan zowel verplichte als nietverplichte uitgaven.
Verplichte activiteiten zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken. Niet-verplichte
uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen: maken ouders er gebruik van,
dan moeten ze er wel voor betalen. In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste
prijzen, voor andere kosten enkel richtprijzen. Dit laatste betekent dat het bedrag dat je zal
moeten betalen in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer zijn, maar ook iets
minder.
De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad.
We werken in onze kleuterschool met gemengde leeftijdsgroepen. De kinderen zullen, naar
gelang hun leeftijd, meer of minder betalen voor dezelfde activiteiten, ook al zitten ze in
dezelfde klas. Voor het berekenen van de leeftijd wordt gekeken naar de leeftijd die de
kleuter zal bereiken tijdens het jaar waarin het schooljaar aanvangt. De bedragen worden
berekend op basis van de werkelijke kostprijs.

3.22.1

Wijze van betaling

Ouders krijgen 3 maal per schooljaar een rekening ( 2 maal een voorschot en 1
eindafrekening) via een gesloten omslag. We verwachten dat die rekening op tijd en volledig
wordt betaald. Dat betekent binnen de 14 dagen na afgifte.
We verwachten dat de rekening betaald wordt via overschrijving of cash.
Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de
schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige
rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te
splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we
jullie beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is,
blijven beide ouders elk het volledige restbedrag verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze
met elkaar gemaakt hebben.

3.22.2

Bij wie kan je terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden?

Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact
opnemen met de directie. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een
aangepaste betalingswijze. We verzekeren een discrete behandeling van je vraag.
Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat
er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de

Basisschool ‘De Driehoek’ Bocholt

48

school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar
een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een
dwingende herinneringsbrief (aangetekende ingebrekestelling). Vanaf dat moment kunnen
we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag.
Wanneer je laattijdig hebt afgezegd voor een schoolactiviteit of als je kind op dat moment
afwezig is, zullen we het deel van de kosten terugbetalen dat nog te recupereren is. Kosten
die we al gemaakt hadden, kunnen we opnemen in de schoolrekening.

3.23 Participatie
3.23.1

Schoolraad

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

3.23.2

Ouderraad

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

3.24 Klachtenregeling
Wanneer ouders ontevreden zijn met beslissingen, handelingen of gedragingen van het
schoolbestuur of zijn personeelsleden, of net het ontbreken van bepaalde beslissingen of
handelingen, dan kunnen zij contact opnemen met dhr Ramaekers Rob, voorzitter
Schoolbestuur
Samen met de ouders zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is,
kunnen we in onderling overleg een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar
om via bemiddeling tot een oplossing te komen.
Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor de ouders volstaat, dan
kunnen zij hun klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Deze
commissie is door Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangesteld om klachten van leerlingen en
ouders over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet
nemen van beslissingen van/door hun schoolbestuur, formeel te behandelen. Voor het
indienen van een klacht moet je een brief sturen naar het secretariaat van de
Klachtencommissie. Het correspondentieadres is:
Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen
t.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie
Guimardstraat 1
1040 Brussel
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Je klacht kan tevens worden ingediend per e-mail via
klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen.be of via het daartoe voorziene contactformulier
op de website van de Klachtencommissie http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen
De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dat wil
zeggen als ze aan de volgende voorwaarden voldoet:
●

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 over een misdrijf);
▪ klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de
overheid of op de geldende decreten, besluiten, ministeriële
omzendbrieven of reglementen;
▪ klachten die uitsluitend betrekking hebben op de door het
schoolbestuur al dan niet genomen maatregelen in het kader van zijn
ontslag-, evaluatie-, of tuchtbevoegdheid t.a.v. personeelsleden;
▪ klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende
instantie bestaat (bv. over inschrijvingen, de bijdrageregeling, de
definitieve uitsluiting, een evaluatiebeslissing …).

Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk
reglement dat beschikbaar is via http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen.
De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een
advies bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De uitkomst van deze
klachtenregeling heeft dan ook geen juridisch effect. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds
bij het schoolbestuur. Tegen een advies van de Klachtencommissie kan niet in beroep
worden gegaan.
Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en sereniteit.

3.25Bijlagen
3.25.1

Bijlage 1: Lijst met richtprijzen

Richtprijzen Basisschool ‘De Driehoek’
Verplicht

Prijs

Aantal

Totaal/jaar Opmerkingen

€0,50

1

0

Niet-duurzame schoolartikelen
Nieuwjaarsbrieven

Kleding

0

Turnkledij - T-shirt

x

- broek (zwart)

€10

1

0

€8,50

1

0

Turnpantoffels

x

1

0

Mag zelf aangekocht
worden
Zelf te voorzien

Zwemgerief (badpak, badmuts)

x

1

0

Zelf te voorzien

Sportzak

x

1

0

Zelf te voorzien

Vervoer
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€20
€0,75

Schooluitstappen (inclusief vervoer)

x

1 maand
Per rit
1

Schoolreis

x

1

0

Culturele uitstap

x

1

0

Sportdag

x

1

0

1

0

Enkel zesde leerjaar

0

Gratis voor zesde leerjaar

Schoolbus (woon-schoolverkeer)

€3,00

Meerdaagse schoolreis
Zwemmen

x

€2,25

Vervoer zwembad

X

€2,75

0

Heen of terug

0

Opvang

Middagopvang

0

Eenmalige uitgaven
Klasfoto

1

Kopie

€0,1

0

Per blad

Kopie dossier

Totaal verplichte kosten
Kleuteronderwijs:
max. € 45
Lager onderwijs
Elk leerjaar: max. € 85

3.25.2

Bijlage 2: Contactadressen

Leden van de Raad van Beheer
Bas-Clerix Martine
Evens-Duijsters Nadine
Goossens Patrick
Moors-Hoeben Sofie
Langens Corry
Palmans Dirk
Ramaekers Rob
Schouteden Rob

Kaulillerweg 8
Hezerstraat 31
Oude Kerkstraat 52
Vinkstraat 22
Stramproyerweg 50
Leukeneindestraat 13
Brogelerweg 124
Kaulillerweg 34

3950
3950
3950
3950
3950
3950
3950
3950

Bocholt
Bocholt
Bocholt
Bocholt
Bocholt
Bocholt
Bocholt
Bocholt

089/46 88 18
089/46 48 21
089/48 14 37
089/48 18 12
0476/412238
011/66 83 30
089/46 37 56
089/48 15 13

Voorzitter Ouderraad
Mevrouw

Van Briel Karlijn
Brogelerweg 89
3950 BOCHOLT
Tel. 089/46 12 20

Leden van de Schoolraad
Afgevaardigden van het personeel
Smeets Ria
Lemmens Dominique

Afgevaardigden van de Ouderraad
Van Briel Karlijn
Palmans Elke
Bejja Nawal
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Afgevaardigden van de lokale gemeenschap
Loos Gust
Schouteden Mattie

Vertegenwoordigers van het LOC
Afgevaardigden van het Schoolbestuur
Ramaekers Rob
Bas-Clerix Martine

Brogelerweg 124
Kaulillerweg 8

3950 Bocholt
3950 Bocholt

089/46.37.56
089/46 88 18

3950 Bocholt
3950 Bocholt

089/46.55.35
089/46.32.40

Afgevaardigden van het personeel
Thys Marie-Paule
Truyen Inge

Brogelerweg 37
Elzenstraat 51

Interne beroepscommissie in geval van definitieve uitsluiting
Dhr. Rob Ramaekers
Katholiek Basisonderwijs Bocholt VZW
Matthijnplein 2
3950 Bocholt

Website school
www.dedriehoek.be

Het VCLB–team
Psychologe
Hannelore Janssen

089/46.97.30 (Bree)

Maatschappelijk werkster
Anniek Geerdens

089/46.97.30 (Bree)

Arts
Noelle Miguet

089/46.97.30 (Bree)

Sociaal verpleegkundige
Martine Vanhove
Openingsuren: 13.30 – 20.00

089/46.97.30 (Bree)

De preventieadviseur
De heer Stefan Ulenaers
Weg naar Ellikom 238
3670 Meeuwen-Gruitrode
011 63 40 38

Pedagogische begeleiding
Mevr. Lief Didden
Kerkstraat 7
3665 As

Onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap
Inspecteur Basisonderwijs
Mevrouw An Schelfhout
Schreurestraat 17
3640 KINROOI
Tel. 089-70 15 56

Inspecteur Rooms-Katholieke godsdienst
Dhr. Rik Snijkers
Koning Albertlaan 3
3680 MAASEIK
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Tel. 089-56 56 23

Commissie inzake Leerlingenrechten
Vlaamse Overheid
Agentschap voor onderwijsdiensten – Agodi
Secretariaat commissie inzake Leerlingrechten
t.a.v. Ingrid Hugelier (Basisonderwijs)
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02/553 93 83
Commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be
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Bijlage 3: Instemmingformulier

Instellingsnummer 055301 211 2 72003 1
VZW Katholiek Basisonderwijs Bocholt
Kloosterstraat 1
3950 Bocholt

De heer en/of mevrouw ……………………………………………………………………………………………………….
ouders van

………………………………………………………………………………………………………………………..

verklaren hierbij dat ze het opvoedingsproject en het schoolreglement hebben ontvangen en
verklaren dat zij instemmen met opvoedingsproject, de engagementsverklaring,
schoolreglement en algemene informatie van Basisschool De Driehoek van 01
september 2018 (datum van opmaking van het reglement of van de laatste wijziging)
De ouders bevestigen op eer dat alle gegevens op onderstaande aangevinkte formulieren
naar waarheid zijn ingevuld.
€
€
€
€
€

Administratieve schoolfiche
Zorgdossier
Melding schoolverandering
Verklaring op eer ‘onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers’
Vragenlijst over de achtergrond van het kind

Te

, de

Naam en handtekening van de ouder(s)1

1

Indien slechts één ouder tekent, verklaart de ondergetekende ouder t.o.v. de school in toepassing van de artikels
373 en 374 van het B.W. te handelen met instemming van de andere ouder.

Basisschool ‘De Driehoek’ Bocholt

54

