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1. Contact 

 
 
 

school  vrije kleuterschool 

contactgegevens 

Kortrijksestraat 12/01 
8520 Kuurne 
vks.kuurne@telenet.be 
www.vrijescholenkuurne.be 

 

 
directie 
 

Mevr. Chantal Grymonprez 
056/72 06 04 

 

 

 
 
 
 

lerarenteam  zie: www.vrijescholenkuurne.be 

 

2.  Schoolorganisatie 

 
 
 
 
 

2.1 Klasuren   

Kom op tijd, de lessen 
beginnen stipt! 

08.30 u. – 11.35 u. 
13.15 u. – 16.00 u. 
Let wel: op vrijdag van 13.20 u.  – 
15.00 u. 

Een kwartier voor de aanvang en een kwartier na het einde van 
bovenstaande uren is er gratis toezicht op de speelplaats. De 
kleuters worden ’s morgens en ’s middags aan de leidster van 
toezicht afgegeven.  
Hou het afscheid van uw kleuter zo kort mogelijk. 
Blijf niet staan voor de buitendeur die uitgeeft op de 
speelplaats! 
De leerlingen mogen zich zonder toestemming of begeleiding 
niet in een klas of in de gangen begeven buiten de lesuren. 

http://www.vrijescholenkuurne.be/
http://www.vrijescholenkuurne.be/


 
 

      schoolreglement 2019-2020 
 

Tijdens de schooluren onttrekt geen enkele leerling zich aan het 
toezicht. 

Bij afwezigheid van uw kind verwittigt u vóór 8.30 u. het secretariaat 
(telefonisch of via mail).Te laat komen kan niet! Wij verwachten dat uw kind 
dagelijks en op tijd op school is. Kinderen die te laat toekomen, melden zich aan 
bij het secretariaat. 

 

2.3 Opvang voor- en na school 

telefonisch contact 056 72 06 04 
                                                     0498/69 99 86 
tijdstippen  vergoeding 

 

De school is open 
vanaf 7.15 u. tot 18.00 u. 
let wel: woensdag tot 
12.00 u. 

€0,50 per begonnen kwartier 

U krijgt hiervoor jaarlijks fiscale attesten. De kinderen die ’s avonds in de 
opvang blijven, mogen een drankje en/of een boterham, fruit of een koek 
zonder chocolade meebrengen. Wanneer u uw kind afhaalt, dient u  de 
toezichthouder van dienst te verwittigen. 
Buitenschoolse kinderopvang: Voor opvang op woensdagnamiddagen, 
vakantie- en schoolvrije dagen, kan u terecht bij:  
a) VZW BIK (info@kamelofant.be ) organiseert opvang in onze school. 
b) de gemeentelijke VZW De Kangoeroe 
(0477/566675-www.kangoeroekuurne.be) in het sportpark tegenover het 
zwembad en sporthal.  
 

 

2.4 Tussendoortjes  Enkel tijdens de speeltijden! 

melk of  water 
De kleuters kunnen in de 
namiddag melk (€ 0,35)of 
water (€ 0,20) drinken. 

koek 
kleuters: € 0,15 per koek 
Snoep of chocolade van thuis 
zijn niet toegelaten. 

fruit 

In de voormiddag mag 
gewassen en geschild fruit 
meegebracht worden (in 
stukjes in een doosje). 

Er is ook altijd gratis water ter beschikking van de leerlingen. Drankjes van thuis 
meebrengen wordt niet toegelaten.  

 
 

mailto:info@kamelofant.be
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2.5 Thuisrijen 

Bij het naar huis gaan, volgt iedereen die niet afgehaald wordt, 
een thuisrij. De fietsers sluiten met de fiets aan de hand 
achteraan aan bij een thuisrij. 
Kleuters en kinderen van de eerste graad worden op het einde 
van een rij opgewacht door een ouder of een persoon die de 
kleuter onder bewaring krijgt. Een kleuter kan onder geen enkele 
voorwaarde alleen naar huis trekken op het einde van de rij. 
Kleuters en kinderen van de eerste graad zonder begeleiding 
worden terug naar school gebracht. Voor de kinderen van de 
derde graad die zonder begeleiding van school naar huis 
vertrekken, verwachten wij een schriftelijke en ondertekende 
toelating van de ouder(s) met daarop de datum vanaf wanneer 
de toelating geldt. 

 

1) Blauwe rij: gaat richting Leiestraat. Vertrek aan de 
blauwe poort via Kortrijksestraat en Harelbeeksestraat 
tot aan de hoek van Leiestraat. 

2) Rode rij: gaat richting ‘t Kruiske. Vertrek aan secretariaat 
via Gen. Eisenhowerstraat, Tramstatie, tot aan ’t Kruiske. 
(volledig kruispunt wordt gevolgd.) 

3) Groene rij: gaat richting Vierwegen, vertrek aan turnzaal 
lager, via Gen. Eisenhowerstraat door Gasthuisweide, 
Gasthuisstraat, Montgomerystraat tot aan kruispunt 
Vierwegen. 

4) Gele rij: gaat richting Roterijstraat. Vertrek aan de 
blauwe poort.  
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2.6 Eten op school   

warme maaltijden van school  € 4,40 

boterhammen van thuis 
(incl. soep en drank) 

€ 2,40 

De leerlingen delen ’s morgens (kleuters via hun schriftjes) mee of ze “warm” of 
“boterhammen” op school eten. De verrekening wordt geregeld via de 
maandrekening. In deze prijzen zit telkens 2 euro opvang inbegrepen. U krijgt 
hiervoor jaarlijks een fiscaal attest. 

2.7 Vakanties en vrije dagen 

lokale vrije dagen 
ma 7 oktober 2019 
ma 2 juni 2020 

pedagogische studiedagen 
vrijdag 27 september 2019 
woensdag 27 november 2019 
woensdag 18 maart 2020 

schoolvakanties 
tijdens schooljaar: zie hieronder. 
zomervakantie: 1 juli t.e.m. 31 augustus. 

 
  Herfst 

vakantie 
Kerst 
vakantie 

Krokus 
vakantie 

Paas 
vakantie 

Hemelvaart 

2019-2020 
2020-2021 
2021-2022 

28/10–3/11 
2/11-8/11 
1/11-7/11 

23/12-5/1 
21/12-3/1 
27/12-9/1 

 24/2-1/3 
15/2-21/2 
28/2-6/3 

 6/4–19/4 
 5/4-18/4 
 4/4-18/4 

 21/5–22/5 
 13/5-27/5 
 26/5-27/5 
 
 

 

 

2.8 Huiswerk 

Kleuters hebben uiteraard geen 
huiswerk, tenzij iets meebrengen of 
een speelse opdracht. 

 

2.9 Agenda 

In alle kleuterklassen wordt gewerkt 
met een heen- en weerschriftje. 
Wanneer de leerkracht een boodschap 
of een briefje meegeeft, zal dit in het 
schriftje worden vermeld. Wij vragen u 
elke avond de schriftjes te controleren 
zodat er geen brieven of andere 
informatie verloren gaan. U kan ook 
een boodschap voor de leerkracht in 
het schriftje noteren. 
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2.10 Leerlingenevaluatie 

Kennis, vaardigheden en attitudes 
bijbrengen en oefenen gebeurt 
dagelijks. 
Geregeld evalueren we de vorderingen 
bij de leerlingen. Deze evaluaties 
(mondeling of schriftelijk) kunnen 
zowel door leerkrachten, door 
medeleerlingen als door de leerling 
zelf gebeuren. Het doel van de 
evaluaties is stil te staan bij de eigen 
kennis, vaardigheden en attitudes.  

 

2.11  Sport op school 
Sport op school is een verplichte 
activiteit. Wie niet kan sporten, dient 
een medisch attest af te leveren. 

lichamelijke opvoeding 
kleuters: 2 lestijden van 50 minuten 
per week 
 

kledij 

Tijdens de turnlessen vragen we 
omwille van de veiligheid lange haren 
dicht te binden tot een staartje. 
Gelieve zelf een elastiek te voorzien. 

De prijs voor het zwemmen dekt zoveel mogelijk het vervoer van en naar het 
zwembad en de inkom in het gemeentelijk zwembad. Vanaf september 2015 kan 
er geen korting meer bekomen worden door het bezit van een 
zwemabonnement. De kostprijs voor het zwemmen ligt hoger dan wat wij 
vragen. De school betaalt het tekort bij opdat de prijs voor het zwemmen 
betaalbaar blijft.  

 

zwemmen 
derde kleuterklas: zweminitiatie 
maximum 3 x per trimester 
 

Kledij 
zwempak of zwembroek (geen 
zwemshort, noch bikini) 

 

3. Samenwerking 

 

3.1 Met ouders 

U bent als ouders onze partners in de 
opvoeding van uw kind. Goede samenwerking 
is hierbij cruciaal. U kan steeds bij ons terecht 
met vragen of voor een gesprek. 
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oudercontacten / 
infomomenten 

Eind augustus staat het eerste oudercontact 
gepland op onze welkomdag. Alle ingeschreven 
leerlingen ontvangen hiervoor een uitnodiging. 
Voor alle kleuterklassen is er een infoavond in 
de loop van het eerste trimester. In het tweede 
of derde trimester plannen we een individueel 
oudercontact.  

een afspraak? 

De leerkrachten zijn steeds bereid om u als 
ouders te woord te staan om de vorderingen 
van uw kind te bespreken. Uiteraard kan dit niet 
in de klassen tijdens de activiteiten of lessen. 
Het is wenselijk vooraf een afspraak met de 
leerkracht te maken ten einde deze niet te 
belemmeren tijdens andere opdrachten zoals 
toezicht. 

 

ouderraad / 
oudercomité 

Het oudercomité wil de spreekbuis zijn voor alle 
ouders en een brug slaan tussen de ouders en 
de school. Ze helpt de school op een 
adviserende en ondersteunende wijze 
uitbouwen. Wederzijds informatie, gezamenlijk 
overleg en daadwerkelijke hulp zijn drie 
kenmerken van een echte relatie ouder-school. 
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.  
STM & KOR: In onze school is er geen ouderraad, 
wel een oudercomité. 
STP: In onze school is er een ouderraad die 
samengesteld wordt via rechtstreekse 
verkiezingen door en uit de ouders. Na 
kandidaatstelling wordt een ouder lid van de 
ouderraad. 

raad van bestuur 
 

voorzitter: Björn Desmet 
secretaris: Wouter Baert 
oudercomite: oudercomiteVKLS@hotmail.com 
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schoolraad 

Deze raad is een participatieorgaan bestaande 
uit vertegenwoordigers van de ouders, het 
personeel en de lokale gemeenschap. De 
schoolraad heeft een adviserende en 
overlegbevoegdheid naar het schoolbestuur toe 
en komt dan ook geregeld samen volgens een 
eigen huishoudelijk reglement. Het mandaat 
van de schoolraad loopt over een periode van 4 
jaar. De huidige periode loopt ten laatste tot 31 
maart 2021. 
De besproken agendapunten van de 
vergaderingen kunnen geraadpleegd worden 
via de verslagen van de respectievelijke 
ouderraden/oudercomités.  
STM & KOR: In onze school worden de leden van 
de ouder- en personeelsgeleding door middel 
van rechtstreekse verkiezingen aangeduid. De 
leden van de lokale gemeenschap worden 
vervolgens gekozen door de twee voornoemde 
geledingen. 

bestuur 

Voorzitter dhr. Bart D’Hooge 
(bart.dhooge@skynet.be) 
Secretaris mevr. Magda Vanhoutte 
vertegenwoordigers vanuit de oudergeleding: 
Dimitri Haezebrouck (STP) 
Bram de Baere (KOR) 
Sofie Bral (STM) 

 

 

3.2 Met leerlingen 

/ 

  3.3 Met externen 

centrum 
leerlingbegeleiding 
= het CLB 

Wij werken samen met het CLB  
‘Groeninge’ van Kortrijk.  
Contactpersoon: Joke de Batsleer 

contactgegevens en 
info 

Adres: Kasteelstraat 27, 8500 Kortrijk  
Telefoon: 056/ 24 97 00 
http://www.vclbgroeninge.be/ 

http://www.vclbgroeninge.be/
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De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract waarin afspraken 
worden gemaakt over hoe leerlingen op school worden begeleid. Voor uw rechten 
en plichten bij het CLB, bekijk de infobrochure onderwijsregelgeving(1). U bent 
verplicht  om  mee  te  werken  aan  medische  onderzoeken  en  bij problematische 
afwezigheden  van  het  kind  (zie  ook  engagementsverklaring). U kan rechtstreeks 
beroep doen op het CLB. 
Het CLB werkt gratis en discreet. 

 
Ondersteunings- 
netwerk 
 

Onze school is aangesloten bij het 
ondersteuningsnetwerk ZUID. 
adres: Beekstraat 113b – 8500 Kortrijk056/230 
780 
info@netwerkzuid.be 
 

 

gemeente Kuurne 

Onze school werkt geregeld samen met het 
gemeentebestuur van Kuurne en met de 
andere basisscholen van Kuurne: 
inschrijvingsbeleid, fietsbrevet, projectweken, 
sportactiviteiten, cultuuraanbod… 

 

commissie inzake 
leerlingenrechten 

Vlaamse Overheid 
Agentschap voor onderwijsdiensten - AGODI 
secretariaat commissie inzake 
leerlingenrechten 
t.a.v. mevr. Ingrid Hugelier (basisonderwijs) 
H. consciencegebouw 
Koning Albert-II laan 15, 
1210 Brussel 
02/5569383 
commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be 

Hier kan u terecht wanneer een school weigert om uw kind in te 
schrijven. 

commissie 
zorgvuldig 
bestuur 

Vlaams Overheid 
Agentschap voor onderwijsdiensten AgODi 
t.a.v. Frederik Stevens 
Koning Albert-II laan 15,  
1210 Brussel 
02/553 65 56 
Zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be 

Elke school moet zich houden aan een aantal wettelijke principes. U 
kan ze terugvinden op 
http://www.ond.vlaanderen.be/zorgvuldigbestuur/ 

 
 

http://www.ond.vlaanderen.be/zorgvuldigbestuur/


 

 

  schoolreglement 2019-2020 
 
 

 

 

Klachtencommissie Katholiek onderwijs Vlaanderen 
Guimardstraat  1 
1040 Brussel 
02/507 08 72 
klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen.be 
 
 

 

3.4 Schoolbestuur 

voorzitter  Dhr. Marc Verhaeghe 

  contactgegevens 
Vzw Vrij Kleuter- en Lager onderwijs Kuurne  
Generaal Eisenhowerstraat 8, 8520 Kuurne 

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator, de eindverantwoordelijke voor het 
onderwijs in onze scholen. Tot dit schoolbestuur behoren volgende scholen: 

● vrije kleuterschool, Kortrijksestraat 12/1, 8520 Kuurne 
● vrije basisschool Sint-Michiel, Gen. Eisenhowerstraat 8, 8520 Kuurne 

°kleuterafdeling: Boomgaardstraat 96, 8520 Kuurne 
● vrije basisschool Sint-Pieter, St.-Michielsweg 2/2, 8520 Kuurne 

°kleuterafdeling: Hulstsestraat 126, 8520 Kuurne 

Volgende mensen maken deel uit van ons schoolbestuur:  
● Dhr. Stefaan Verhaeghe (ondervoorzitter) 
● Mevr. Caroline Coolsaet (penningmeester) 
● E.H. Filip Debruyne 
● Dhr. Marc Plets 
● Dhr. Jan Labbe 
● Dhr. Claude Cottignie 
● Zr. Agnes Recour - dhr. André Schietgat - dhr. Jean-Pierre Debruyne zijn lid 

van de algemene vergadering. 

 

3.5 Scholengemeenschap Heule-Kuurne 

  coördinerend 
directeur 

Dhr. Joost Vanneste 

contactgegevens 
Sint-Katrienplein 10b, 8520 Kuurne 
codi@sgheulekuurne.be 
www.sgheulekuurne.be 

 
Alle katholieke scholen van Heule en Kuurne werken op tal van vlakken 
samen. 

Onze scholengemeenschap omvat: 
de 3 vrije scholen van VZW Vrij Kleuter- en Lager Onderwijs Kuurne  
en volgende Vrije Scholen uit Heule: 
vbs De Watermolen, Watermolenwal 16, 8501 Heule 

mailto:klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen.be
http://www.sgheulekuurne.be/
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vbs Sint-Katrien, Heulsestraat 111, 8860 Lendelede 
vbs Spes Nostra Steenstraat, Steenstraat 12, 8501 Heule 
vbs Spes Nostra Koffiestraat, Koffiestraat 8, 8501 Heule 
vbs Spes Nostra Schoolstraat, Schoolstraat 2, 8501 Heule 

 

 
 
 
3.6 Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

 
Katholiek onderwijs 
Vlaanderen 

Guimardstraat 1 
1000 Brussel 

 
 Onze school volgt de leerplannen van het Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen – basisonderwijs en doet hiervoor beroep op haar 
begeleidingsdiensten. Meer info: www.katholiekonderwijs.vlaanderen. 

 
 

4. Inschrijven en toelatingen van leerlingen 

 

4.1 Inschrijven   

Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vindt u 
terug op onze website, schoolbrochure of folder. 
 
Uw kind is pas ingeschreven op onze school als u schriftelijk instemt 
met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal 
ingeschreven, blijft uw kind bij ons ingeschreven. De inschrijving kan 
enkel stoppen in de gevallen die wettelijk zijn opgesomd. De 
inschrijving eindigt wanneer u beslist om uw kind van school te 
veranderen, u niet akkoord gaat met een nieuwe versie van het 
schoolreglement of bij een definitieve uitsluiting ten gevolge van een 
tuchtmaatregel. 
 
Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan 
aanpassingen voor uw 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. 
 

 
 

http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/
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Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we opnieuw uw 
schriftelijk akkoord vragen. Indien u niet akkoord gaat met de 
wijziging, dan wordt de inschrijving van uw kind beëindigd op 31 
augustus van het lopende schooljaar. 
 
Aanmelden en inschrijven voor het schooljaar 2019-2020 
Wij volgen de regelgeving van het inschrijvingsdecreet en de 
afspraken die gemaakt worden met alle onderwijsnetten van de 
gemeente Kuurne. 
De data, voorrangsperiodes, criteria, capaciteit, vrije plaatsen en de 
afspraken kan u vinden op www.kieseenschoolinkuurne.be 

  4.2 Instapdata kleuters   

 

- maandag 2 september 2019 
- maandag 4 november 2019 
- maandag 6 januari 2020 
- maandag 3 februari 2020 

- maandag 2 maart 2020 
- maandag 20 april 2020 
- maandag 25 mei 2020 
 
 
 

  4.3 Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs 

 

Uw kind kan pas instappen in het eerste leerjaar als het aan de 
wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet. (Kijk in de 
infobrochure onderwijsregelgeving punt 3.1.2 om meer te weten 
te komen over deze voorwaarden.) 
 

  4.4 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.  
 

  4.5 Doorlopen van inschrijving 

  Is uw kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich 
niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste 
leerjaar in de Vrije Basisschool Sint-Michiel.  
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5. Organisatie van de leerlingengroepen binnen hetzelfde   
    onderwijsniveau 

 

De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB 
dat onze school begeleidt, of uw kind kan overgaan naar een 
volgende leerlingengroep. Wil de school dat uw kind een jaar 
overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor uw 
kind de beste oplossing is. De genomen beslissing wordt ten 
aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling 
toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere 
aandachtspunten er in het daaropvolgend schooljaar voor uw 
kind zijn. De school neemt deze beslissing dus in het belang van 
uw kind. 
Het is de school die beslist in welke leerlingengroep uw kind,  die 
in de loop van zijn schoolloopbaan verandert, terechtkomt. 

Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een 
gewijzigde instroom, bv. na een instapdatum. 

 
6. Afwezigheden 

 
Dit punt is van toepassing op leerplichtige leerlingen.  
Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet  
onwettig afwezig zijn, aangezien ze - wegens niet onderworpen aan de  
leerplicht - niet steeds op school moeten zijn. 

 

6.1 Wegens ziekte   

De ouders verwittigen de school voor 8.30 uur en bezorgen 
het ziektebriefje aan de leraar. De school zal het CLB 
contacteren bij twijfel over een medisch attest. 
056/72 06 04 

 
→ Is uw kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een 
medisch attest verplicht.  
→ Is uw 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. 
→ Is uw kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en 
het CLB.  
→ Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel 
mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.  
De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het ziektebriefje 
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aan de klastitularis.  
De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest. 

 

6.2 Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden 
 

De afwezigheid van een kind kan in een aantal situatie gewettigd 
zijn. Voor deze afwezigheden is geen toestemming van de 
directeur nodig. U verwittigt de school wel vooraf van deze 
afwezigheid. U geeft ook een officieel document of een verklaring 
die de afwezigheid staaft af aan de school. 
Voorbeelden hiervan zijn: 
° Het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont   
   of van een bloed- of aanverwant. 

 ° De oproeping of dagvaarding voor de rechtbank 
 °Het vieren van een feestdag die hoort bij je geloof (anglicaanse, 

islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe, 
protestants-evangelische godsdienst). 

Afwezigheden waarvoor wel de toestemming van de directeur 
nodig is 
Soms kan uw kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders 
bespreken dit op voorhand met de directie. Het betreft hier de 
afwezigheden wegens: 
° de rouwperiode bij een overlijden 
° het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie   
  of lidmaatschap van een vereniging of culturele en/of sportieve  
  manifestaties (andere dan de 10 halve schooldagen waarop  
  topsportbeloften recht hebben). 
° trainingen voor topsport in de sporten tennis, zwemmen en   
   gymnastiek (voor maximaal 6 lestijden per week,  
   verplaatsingen inbegrepen) 
° revalidatie tijdens de lestijden 
° deelname aan time-out-projecten; 
° persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden. 

Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming 
gegeven wordt om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit 
vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind 
op school is van 1 september tot en met 30 juni. 
6.3 Problematische afwezigheden 
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De school vindt de aanwezigheid van uw kind belangrijk. Het is in het belang 
van uw 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 schooltoeslag, alsook voor de toelating tot 
het lager onderwijs en voor het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs. 
(zie ook engagementsverklaring tussen school en ouders en de brochure 
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. 
 
7. Onderwijs aan huis 

 
Als uw kind wegens chronische ziekte of langdurige ziekte of 
ongeval tijdelijk niet naar school kan komen, dan heeft uw kind 
onder bepaalde voorwaarden recht op tijdelijk onderwijs aan 
huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beide.  

Voor tijdelijk onderwijs aan huis moet u als ouder een aanvraag indienen 
bij de directeur en een medisch attest toevoegen. Heeft uw kind een 
niet-chronische ziekte, dan voegt u een medisch attest toe waaruit blijkt 
dat uw kind onmogelijk naar school kan gaan, maar wel onderwijs kan 
krijgen. Heeft uw kind een chronische ziekte, dan hebt u een medisch 
attest nodig van een geneesheer-specialist dat het chronisch ziektebeeld 
bevestigt en waaruit blijkt dat je kind onderwijs mag krijgen. 
Heeft uw kind een niet-chronische ziekte, dan kan tijdelijk onderwijs aan 
huis pas worden georganiseerd na een afwezigheid van 21 opeenvolgende 
kalenderdagen. Als de ziekteperiode van uw kind noodgedwongen wordt 
verlengd of na  een periode van tijdelijk onderwijs aan huis binnen de 3 
maanden hervalt, moet uw kind geen wachttijd van 21 opeenvolgende 
kalenderdagen meer doorlopen om opnieuw tijdelijk onderwijs te krijgen. 
Je hoeft ook niet opnieuw een aanvraag in te dienen. Om de nieuwe 
afwezigheid te wettigen is wel een nieuw medisch attest nodig. 
Heeft uw kind een chronische ziekte, dan heeft het recht op 4 lestijden 
tijdelijk onderwijs aan huis per opgebouwde schijf van 9 halve schooldagen 
afwezigheid. Deze uren kunnen gedeeltelijk op school georganiseerd 
worden. Dit is mogelijk na een akkoord tussen de ouders en de school en 
vindt plaats buiten de normale schooluren en niet tijdens de middagpauze. 
De aanvraag en de medische vaststelling van de chronische ziekte blijft 
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geldig voor de hele schoolloopbaan van uw kind op onze school. U hoeft dit 
dus maar één keer aan onze school te bezorgen. 

     Uw kind moet daarnaast op 10 km of minder van de school verblijven. Als 
uw kind op een grotere afstand van de school verblijft, kan de school 
tijdelijk onderwijs aan huis organiseren, maar is daar niet toe verplicht. 

     Als uw kind aan deze voorwaarden voldoet, zullen we u al ouder op de 
mogelijkheid van tijdelijk onderwijs aan huis wijzen. Zodra de voorwaarden 
voor het verstrekken van tijdelijk onderwijs aan huis vervuld zijn, kan de 
school hiermee van start gaan. 

     De directeur zal dan op zoek gaan naar een leraar om 4 lestijden per week 
onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leraar 
om de lessen af te stemmen op de leerlingengroep van het kind. Tijdelijk 
onderwijs aan huis is gratis. 
De school kan in overleg met u 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 u concrete 
afspraken over opvolging en evaluatie.  
Met vragen hierover kan u steeds bij de directeur terecht. 

 
 
 

8. Schooluitstappen (Extra-muros activiteiten) 

 

 
 

8.1 Daguitstappen en korte excursies   

Uw 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 deel uit van het onderwijsaanbod 
dat we aan uw kind geven. 
Aanbod (kan uitgebreid worden binnen de maximumfactuur): 
schoolreis/sportdag (kleuter+lager), zeeklas (tweede graad) 
sportklas (vijfde leerjaar) bosklas (zesde leerjaar) 
Door het schoolreglement te ondertekenen gaan we ervan uit 
dat u op de hoogte bent van de schooluitstappen die worden 
georganiseerd. Als u niet wenst dat uw kind meegaat op één van 
de extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren, dient u 
dat voorafgaand aan de betrokken activiteit 
schriftelijk te melden aan de school. 
Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten 
dienen toch op de school aanwezig te zijn. 
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9. Getuigschrift basisonderwijs 
 

De klassenraad beslist welke leerlingen in aanmerking komen voor een 
getuigschrift basisonderwijs. Het getuigschrift basisonderwijs wordt 
uitgereikt aan een regelmatige leerling die in voldoende mate de doelen 
heeft bereikt.  Een leerling die geen getuigschrift basisonderwijs behaalt, 
ontvangt een schriftelijke motivering waarom het getuigschrift niet werd 
uitgereikt, met inbegrip van onze bijzondere aandachtspunten voor de 
verdere schoolloopbaan. Deze leerling krijgt ook een verklaring waarin het 
aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs staat. 

Een leerling die een individueel aangepast curriculum volgt, kan een 
getuigschrift basisonderwijs behalen, op voorwaarde dat de 
vooropgestelde leerdoelen door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig 
worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs. Als die 
leerling geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, ontvangt deze een 
schriftelijke motivering waarom het getuigschrift niet werd uitgereikt, met 
inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan. 
Deze leerling krijgt ook een verklaring waarin het aantal en de soort van 
gevolgde schooljaren lager onderwijs staat. 

Na 20 juni beslist de klassenraad of een leerling een getuigschrift 
basisonderwijs ontvangt. U ontvangt een schriftelijke uitnodiging wanneer 
de uitnodigingen worden uitgereikt. Deze datum vindt u ook terug op de 
schoolwebsite: www.vrijescholenkuurne.be. De datum van uitreiking is ook 
de ontvangstdatum voor het instellen van beroep. Als u niet aanwezig bent 
op de uitreiking, dan geldt 1 juli als datum van ontvangst voor het instellen 
van beroep. 

9.1 Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift: 
Gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind zullen we communiceren 
over zijn leervorderingen. U kan inzage in en toelichting bij de 
evaluatiegegevens krijgen. U kan ook een kopie vragen. Of een leerling het 
getuigschrift krijgt, hangt af van de beslissing van de klassenraad. De 
klassenraad gaat na of de bereikte leerplandoelen die het bereiken van de 
eindtermen beogen voldoende in aantal en beheersingsniveau zijn 
behaald. Daarbij zullen 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 op basis van onderstaande criteria of uw 
kind al dan niet het getuigschrift basisonderwijs kan krijgen. De beslissing 
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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 over de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs. 
 
9.2 Beroepsprocedure: 
Indien u als ouder niet akkoord zou gaan met het niet toekennen van het 
getuigschrift basisonderwijs, kan u 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. U  
moet dit gesprek uitdrukkelijk aanvragen, vb. via mail op   
vbs.stmichiel@vrijescholenkuurne.be 

2) Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de  
    zesde dag na de dag waarop u de beslissing hebt ontvangen dat het  
    getuigschrift niet wordt uitgereikt aan uw kind. Van dit overleg wordt   
    een verslag gemaakt.  
 3) De directeur deelt het resultaat van dit overleg met een aangetekende  
     brief aan je mee. Er zijn twee mogelijkheden: 

- de directeur vindt dat uw argumenten geen nieuwe bijeenkomst van 
de klassenraad rechtvaardigen; 

- de directeur vindt dat uw argumenten het overwegen waard zijn. In 
dat geval zal hij/zij de klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om 
de betwiste beslissing opnieuw te overwegen. De ouders ontvangen 
per aangetekende brief het resultaat van die vergadering. 

4) 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 een aangetekende  
    brief . 
    Dhr. Marc Verhaeghe 
    vzw Vrij Kleuter- en Lager onderwijs Kuurne 
    Generaal Eisenhowerstraat 8, 8520 Kuurne 
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      of 
   Wanneer de school open is, kunnen de ouders het beroep bij het   
   schoolbestuur op school persoonlijk afgeven. De ouders krijgen dan een  
   bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum ze het hebben  
   ingediend. De school geeft het beroep daarna door aan het  
   schoolbestuur. Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of  
   afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk  
   moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal  
   kunnen behandelen. 

                   Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden 
                   voldoen: 

° Het beroep is gedateerd en ondertekend; 
     ° Het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op  
        school afgegeven (met bewijs van ontvangst) 
     ° We verwachten ook dat het beroep de redenen aangeeft  
        waarom het niet uitreiken van het getuigschrift betwist wordt.  
        Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 
5) 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.  
6) 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 reden of overmacht. 
7) 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. 
8) De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.  
     Wanneer het tot toch tot een stemming komt, heeft de groep van  
     mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn evenveel  
     stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De voorzitter is  
     niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een  
     stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de  
     doorslag. De beroepscommissie zal de betwiste beslissing bevestigen  
     ofwel het getuigschrift basisonderwijs toekennen ofwel het beroep  
     gemotiveerd als onontvankelijk afwijzen wegens het niet naleven van  
     de vormvereisten. 
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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. 

 
 

10. Herstel- en sanctioneringsbeleid 
Kinderen maken nu en dan fouten. Dat is eigen aan het groeiproces van 
elk kind. Kinderen kunnen hieruit leren. 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. 

10.1 Begeleidende maatregelen 
Wanneer een leerling de goede werking van de school of het 
lesverloop hindert, kunnen we in overleg met uw kind en 
eventueel met u een begeleidende maatregel voorstellen. De 

school wil hiermee uw kind helpen tot gewenst gedrag te komen. 
Een begeleidende maatregel kan zijn: 
- een gesprek met de leerkracht, de zorgcoördinator, een medeleerling, de  
   directeur,…..  
- Een time-out: 
   naar de time-out ruimte gaan. Uw kind kan op basis van gemaakte  
   afspraken zelfstandig of op vraag van de leerkracht naar een  
   afgesproken plaats gaan. Zo kan uw kind even tot rust komen of  
   nadenken over wat er is gebeurd. Achteraf wordt dit kort met uw kind  
   besproken. 
- Een begeleidingsplan: 
   hierin leggen we samen met u en uw kind een aantal afspraken vast  
   waarop uw kind zich meer zal focussen. Uw 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 uw kind  
   opgevolgd. 
 
10.2 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 
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gaan.  
Een herstelgerichte maatregel kan zijn: 
- een herstelgesprek tussen de betrokkenen 
- een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep 
- een bemiddelingsgesprek 
- de 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 het schoolreglement  
 beschreven, voor onbepaalde tijd uitstellen om dit overleg te laten  
 plaatsvinden. De directie brengt je dan per brief op de hoogte. 
 
 10.3 Ordemaatregelen 
Wanneer een leerling 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 uw kind 
op school aanwezig. 
Een ordemaatregel kan zijn: 
- een verwittiging in de agenda 
- een strafwerk 
- een specifieke opdracht 
- een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie. 
Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk. 

 
10.4 Tuchtmaatregelen 
Wanneer het gedrag van uw kind de goede werking van school ernstig 
verstoort of de veiligheid en de 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. 

Let op: wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de 
directeur of zijn afgevaardigde. 

Een tuchtmaatregel kan zijn:  
- een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien   
   opeenvolgende schooldagen; 
- een definitieve uitsluiting. 
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10.4.1 Preventieve schorsing als bewarende maatregel 
In uitzonderlijke situaties kan de directeur in het kader van de 
tuchtprocedure beslissen om uw kind preventief te schorsen. Deze 
bewarende maatregel dient om de leefregels te handhaven en te kunnen 
nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is. 
De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd 
meegedeeld aan u. 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. 
 
10.4.2 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 recht op inzage in het tuchtdossier, met 
inbegrip van het advies van de klassenraad. 

4. Na het gesprek brengt de directeur de ouders binnen een 
termijn van 5 dagen met een aangetekende brief op de hoogte 
van zijn/haar beslissing. In die brief staat een motivering van de 
beslissing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel. Bij een 
definitieve uitsluiting vermeldt de beslissing de 
beroepsmogelijkheden.  

Samen met het CLB zoeken we naar een nieuwe school. Als ouders geen 
inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt 
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de 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.  
Ten gevolge van een definitieve uitsluiting in het huidige, het vorige of het 
daaraan voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken 
leerling weigeren opnieuw in te schrijven. 
 
10.4.3 Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en 

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

10.5 Beroepsprocedure tegen een 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.) 
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 beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur.  
  Dit kan via aangetekende brief of door de brief (het beroep) tegen  
  ontvangstbewijs op school af te geven. 
  Marc Verhaeghe 
  vzw Vrij Kleuter- en Lager onderwijs Kuurne  
  Generaal Eisenhowerstraat 8, 8520 Kuurne 
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  Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de   
  beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat  
  betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. 
 
 Het beroep moet aan de volgende voorwaarden voldoen.  
▪ Het beroep is gedateerd en ondertekend; 
▪ Het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op   
            school afgegeven (met bewijs van ontvangst) 

Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de 
beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat 
betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. 
 
We verwachten ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom de 
definitieve uitsluiting betwist wordt.  Hierbij kunnen overtuigingsstukken 
toegevoegd worden. 
1. 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. 
2.De beroepscommissie zal steeds u en uw ouders 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. 
 3.De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een  
  consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van   
 mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn evenveel  
 stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet  
 verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een  
 stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de   
 doorslag. 
 De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel   
 vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd als onontvankelijk afwijzen.   
 4.De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde  
  beslissing binnen een termijn van vijf dagen met een aangetekende brief  
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  aan de ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen. Het  
  beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op. 
 
11. Bijdrageregeling 

 

Alle betalingen op school gebeuren via een maandelijkse 
factuur. We verwachten dat die rekening op tijd en volledig 
wordt betaald. Dat betekent binnen de 14 dagen na 
verzending. Enkel bij een spaaractie voor een goed doel zal 
nog cash geld worden ontvangen. 
 Een gulden regel: geef geen geld met uw kind mee naar 
school, tenzij het uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt 
vermeld. 

 
Hieronder vindt u een lijst met de schoolkosten. Op die lijst staan zowel 
verplichte als andere uitgaven. In de bijdragelijst staan voor sommige 
kosten vaste prijzen, voor andere kosten enkel richtprijzen. Dit laatste 
betekent dat het bedrag dat u 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. 

Verplichte uitgaven zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken. 

Bijdragelijst 3 september 2019 
 

CATEGORIE VERPLICHT  MAXIMUM BEDRAG 
sport  o zwemmen 1e ljr. 

o turntruitje met logo 
school (lager) 

Gratis 
€ 7,50 / stuk 

 
Deelname aan de activiteiten binnen de maximumfactuur:  

Wij houden rekening met de dubbele maximumfactuur. Dit betekent dat 
de bijdrage voor activiteiten binnen de maximumfactuur per kind niet 
meer dan € 45 voor een kleuter of € 85 voor een lager schoolkind mag 
bedragen gedurende het volledige schooljaar. Daarnaast mag er maximaal 
per kind voor de volledige duur van het lager onderwijs € 435 worden 
gevraagd voor meerdaagse schooluitstappen (vb. zeeklassen, sportweek, 
bosklassen,…). 

CATEGORIE BINNEN DE MAXIMUMFACTUUR  MAXIMUM BEDRAG 
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uitstappen  o waterdag, schoolreizen, 
(leer)uitstappen, toneel, 
concert, museum, 
Rollebolle, Kronkeldiedoe, 
(kleuter)zwemmen,... 

Tot een totaal van de 
maximumfactuur. 

meerdaagse 
uitstappen 

o zeeklassen IIde graad 
o sportweek 5e lj. 
o bosklassen 6e lj. 

max. 435 euro op 
schoolloopbaan, cfr. de 
dubbele 
maximumfactuur 

sport  o kleuterzwemmen 
o zwemmen 2e – 6e lj. 

tot aan maximumfactuur 
 

 
Maakt u gebruik van het vrijblijvend aanbod, dan moet u er wel voor 
betalen: 

CATEGORIE VRIJBLIJVEND AANBOD  MAXIMUM BEDRAG 
dranken en 
maaltijden  

melk 
water 
koek (kleuter) 
warme maaltijd (+ 
toezicht) 
boterhammen 
(+soep/drank & toezicht) 

€ 0,35/dag 
€ 0,20/dag 
€ 0,15/dag 
€ 4,40/dag  
 
€ 2,40/dag  

opvang en studie  per begonnen 
kwartier(opvang tot 18.00) 
Na 18.00 wordt een 
administratiekost van 7,5 
euro per begonnen 
kwartier aangerekend. 

€ 0,50 

acties allerhande  geheel vrijblijvend: 
Broederlijk Delen, 
sponsorloop, 
Welzijnszorg,… 

door de ouders 
vrijblijvend zelf te 
bepalen 

 

Openstaande facturen worden éénmalig kosteloos herinnerd. Bij volgende 
herinneringen dienen wij hiervoor € 5,00 administratiekosten aan te 
rekenen. De ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk 
gehouden tot betaling van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide 
ouders kunnen aanspreken tot het betalen van de volledige rekening. 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 hen beiden een identieke schoolrekening. Zolang het verschuldigde 
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bedrag niet volledig betaald is, blijven beide ouders het volledige 
restbedrag verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar 
gemaakt hebben. 

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

Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, 
kan u contact opnemen met het schoolsecretariaat. Het is de bedoeling 
dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingswijze. Wij 
verzekeren een discrete behandeling van uw vraag. 

Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk 
onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de 
gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen 
ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een 
oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het 
versturen van een dwingende herinneringsbrief. Vanaf dat moment 
kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het 
verschuldigde bedrag.  

Wanneer u laattijdig hebt afgezegd voor een schoolactiviteit of als uw kind 
op dat moment afwezig is, zullen de reeds gemaakte kosten opgenomen 
worden in de schoolrekening. 

 

12. Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning  

Personen en bedrijven die de school sponsoren worden met hun 
goedkeuring vermeld tijdens het schoolfeest of op evenementen.  

 

13.Vrijwilligers 

De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik 
van vrijwilligers. De vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers 
over een aantal punten te informeren. De school doet dit via onderstaande 
bepalingen.  
Organisatie 
De VZW Vrij Kleuter- en Lager Onderwijs Kuurne, Generaal 
Eisenhowerstraat 8, 8520 Kuurne 
Maatschappelijk doel: onderwijs  

De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van 
de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele 
aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger. Het 
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verzekeringscontract werd afgesloten bij KBC Verzekeringen, agentschap 
DEROO en partners. 

Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien. 

Bij vrijwilligerswerk bestaat de kans dat u als vrijwilliger geheimen 
aanneemt waarvoor een geheimhoudingsplicht bestaat. Het gaan dan 
vooral om vrijwilligerswerk bij telefonische hulpverlening als Tele-Onthaal, 
de Zelfmoordlijn waarbij u 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/haar is toevertrouwd. 

14.Welzijnsbeleid  

14.1 Preventie en verkeersveiligheid 
De school streeft ernaar in samenwerking met de ouders en de kinderen 
een zo veilig mogelijke schoolomgeving te creëren. Van alle betrokkenen 
wordt verwacht dat ze zich aan de gemaakte schoolafspraken houden.  
Samen met de ouderraad, raden wij het dragen van fluorescerende kledij 
ten zeerste aan.  
De kinderen ontvangen bij de instap in het kleuter, de instap in het lager 
én de instap in het 4e leerjaar vanuit de ouderraad een gratis hesje. Dit 
dient 3 jaar bijgehouden te worden. De leerlingen zijn zelf verantwoordelijk 
voor dit hesje en kunnen dit na 3 jaar zelf houden. Bij verlies of 
beschadiging kan er voor €3 via de directie een nieuw verkregen worden. 
Zorg ervoor dat de kinderen steeds de veiligste weg naar de school volgen. 
Gebruik waar mogelijk de zebrapaden aan de ingang van de school waar 
een gemachtigd opzichter dienst doet. We dringen er sterk op aan dat de 
kinderen zo veel mogelijk te voet naar school komen. Even flink stappen is 
gezond en... veel veiliger! Denk erom: een fiets moet steeds in orde zijn! We 
plannen jaarlijks een fietsencontrole. De fietsen worden gestald onder het 
afdak. De leerlingen sluiten altijd hun fiets. Tijdens de schooluren is de 
fietsenbergplaats ‘verboden terrein’. De school is echter niet 
verantwoordelijk voor eventuele diefstal of beschadiging. 
Bij het verlaten van de school moet rekening worden gehouden met 
andere weggebruikers en het verkeersreglement. Op de speelplaats wordt 
niet gefietst! 
’s Middags en ’s avonds sluiten de leerlingen aan bij één van de thuisrijen 
die door de leerkrachten worden begeleid. Wij vragen aan de ouders die 
leerlingen onderweg uit de rij oppikken, hun kind te begeleiden bij het 
eventueel oversteken. De leerlingen mogen de rij pas verlaten na 
toestemming van de begeleidende leerkracht. 
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Wie occasioneel een andere weg naar huis dient te nemen, laat dit vooraf 
schriftelijk weten aan de directeur of de schoolverantwoordelijke. 
Vervoermiddelen als een fiets, skeelers, een step of autoped, om naar 
school te komen, zijn toegelaten. Deze vervoermiddelen worden op 
afgesproken plaatsen op school gestald. In de thuisrijen moeten deze 
worden opgeborgen. Heelys of rolschoenen zijn op school verboden. 
 
14.2 Crisiscentrum 

Bij brand of noodsituatie verwachten we dat de ouders hun kind 
komen ophalen op het crisiscentrum. Locatie: tuin pastorie, 
Kortrijksestraat 1, 8520 Kuurne 
 

 
14.3 Medicatie 

Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan zal de school 
niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de 
ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd 
worden en zal hen gevraagd worden de leerling op te halen. 

Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken.  
In uitzonderlijke gevallen kan u als ouder aan de school vragen om 
medicatie toe te dienen aan uw kind. Deze vraag moet bevestigd worden 
door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en 
toedieningswijze bevat. 
Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere 
dan via orale (via de mond) of percutane (via de huid) weg, via 
oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet worden gesteld door 
ongekwalificeerd schoolpersoneel. Samen met de ouders zoeken we naar 
een samenwerking met verpleegkundigen, zoals de diensten van het 
Wit-Gele Kruis. 

14.4 Ongevallen en schoolverzekering 
Iedere school is verplicht om volgende verzekering af te sluiten. Deze dekt… 
 - de burgerrechtelijke aansprakelijkheid  
 - de rechtsbijstand  
 - de objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing  
Als service naar de ouders toe koos onze school ervoor om nog een extra 
verzekering af te sluiten. 
Deze verzekering dekt de lichamelijke ongevallen die de leerlingen 
kunnen oplopen… 
 - tijdens een schoolse of buitenschoolse activiteit en 
 - op de weg van of naar school. 
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Let wel: schade aan brillen, kledingstukken en fietsen worden niet gedekt 
door de schoolverzekering! 
Voor meer info over de verzekerde bedragen kan u steeds op het 
schoolsecretariaat of op onze schoolwebsite terecht. 

schoolongeval: contacteer binnen de 24 uur de school en vraag een 
aangifteformulier. 

Onze interne preventieadviseur: Mevr. Valerie Veldeman 

14.5 Rookverbod 
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 uw kind het rookverbod overtreedt, kunnen we een 
sanctie opleggen volgens het orde- en tuchtreglement. Als u vindt dat het 
rookverbod op onze school ernstig met de voeten wordt getreden, kan u 
terecht bij de directeur. 
Ook verdampers zoals de elektronische sigaret, de heatstick en de 
shisha-pen vallen onder het rookverbod, zelfs als ze geen nicotine 
bevatten. Er is ook een rookverbod tijdens de extra-murosactiviteiten. 
 
14.6 Huisdieren 
Dieren worden om hygiënische en veiligheidsmaatregelen op onze school 
niet toegelaten, tenzij deze voor klas- of schoolactiviteiten vanuit de school 
aangevraagd worden. 

14.7 Luizen…  

Regelmatig doorheen het schooljaar worden alle kleuters op 
luizen en neten gecontroleerd. De leerlingen van het lager 
kunnen ook aan een controle worden onderworpen wanneer 

daar nood aan is. De ouders worden bij luizendetectie onmiddellijk 
verwittigd zodat ze een gepaste behandeling kunnen opstarten. Wij 
vragen om het probleem zo snel mogelijk terug onder controle te krijgen. 
Wanneer u luizen in de haren van uw kind ontdekt, breng dan onmiddellijk 
de school hiervan op de hoogte zodat wij de nodige maatregelen kunnen 
nemen. 

 

15. Afspraken en leefregels 

15.1 Gedragsregels 
☺ We zorgen mee voor een toffe sfeer op school! 
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☺ Elke vorm van pesten of racistisch gedrag hoort niet thuis  
    op school. 

☺ Vriendelijkheid past overal, krachtwoorden en scheldwoorden passen 
nergens. 

☺ De leerlingen dragen zorg voor elkaars eigendom en eerbiedigen   
     andermans bezit. 

 
15.2 Kleding 

De leerlingen hebben steeds een verzorgd voorkomen, d.w.z. 
verzorgde haartooi, voorname houding, nette kledij. Dit geldt 
ook bij zomerse temperaturen. Sieraden die aanleiding kunnen 
geven tot kwetsuren of een vlotte werking van het klasgebeuren 

belemmeren, worden niet toegestaan. Zichtbare tatoeages moeten bedekt 
of afgeplakt worden. Het dragen van hoofddeksels wordt op de speelplaats 
toegestaan. In de klas of tijdens activiteiten in klasverband is het dragen 
van een hoofddeksel niet toegestaan. Door de directie kan een 
uitzondering gemaakt worden omwille van medische redenen. 
 
15.3  Verloren voorwerpen kan u vinden in het rek aan de eetzaal. 

15.4  Persoonlijke bezittingen 
GSM-toestellen en moderne, veelal individualistische spelletjes blijven 
thuis. Zo vermindert u ook het risico op verlies of beschadiging. Hetzelfde 
geldt voor wapens en voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden: 
deze worden niet toegelaten op school. 
Juwelen (uurwerken, kettingen, (oor)ringen,…) worden enkel gedragen op 
eigen risico. De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor 
verlies, beschadiging of diefstal. 
 
15.5  Eerbied voor materiaal 
De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis 
gebruiken zowel op school als thuis. Zowel ouders als kinderen engageren 
zich om zorgzaam om te gaan met het schoolmateriaal. Stelt de school 
vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of veelvuldig verloren 
gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw 
materiaal aanrekenen aan de ouders. 
 
15.6  Afspraken rond pesten 
Pesten wordt op onze school niet getolereerd. Wanneer pestgedrag wordt 
vastgesteld nemen we gepaste maatregelen. 
 
 

 
 



 

 

  schoolreglement 2019-2020 
 
 

 

 
 
15.7  Verjaardagen 

Jarigen worden in de klasgroep passend gevierd. Voor iedere 
klas wordt dit anders uitgewerkt, bepaald door de 
klasleerkracht. Traktaten worden niet toegelaten. 
 

15.8  Milieubeleid 
In de opvoeding tot sociaalvoelende mensen vindt het schoolteam het ook 
belangrijk de nodige aandacht aan milieuzorg te besteden. MOS werkt op 
vijf terreinen: 
Afval: voorkomen, sorteren, recycleren 
Water: geen waterverspilling! Wel toilet doorspoelen, handen wassen, 
drinkfontein. 
Natuur: respectvol omgaan met mens, plant en dier. 
Mobiliteit: deelname aan acties ten voordelen van de zachte 
weggebruiker. 
Energie: we verwachten dat er zuinig met energie wordt omgesprongen. 

 
15.9 Zorgbrede aanpak 
Ons schoolteam wil alle kinderen, wat ook hun afkomst is, gelijke kansen 
aanbieden om hun leer- en ontwikkelingsmogelijkheden maximaal te 
kunnen ontplooien. Naast klassikale momenten worden er in de 
didactische aanpak van de lessen ook individugerichte werkmomenten 
opgezet. Daartoe worden de klastitularissen ondersteund door een 
zorgteam (zorgcoördinatoren, zorgleerkrachten), desgevallend aangevuld 
door externe instanties: CLB, revalidatiecentra, logopedisten, Centrum voor 
Geestelijke Gezondheidszorg,… Onze zorgcoördinatoren behandelen de 
zorgvragen. Kinderen met problemen worden via MultiDisciplinair Overleg 
zo goed als mogelijk begeleid. Bij dit MDO zijn alle betrokken leerkrachten, 
het zorgteam en externe medewerkers zoals het CLB aanwezig. Dergelijk 
overleg vindt minstens driemaal per jaar plaats. In een persoonlijk dossier 
wordt hiervan nota genomen. 
 
15.10 De kleuterklas… wat gebeurt daar allemaal? 
De kleuterklas… wat gebeurt daar allemaal? Is het zo belangrijk dat 
kleuters naar de kleuterschool gaan? Jazeker! Er wordt gespeeld, 
geknutseld, gezongen, voorgelezen, geturnd,… 
Waarom is het zo belangrijk dat een kleuter dit allemaal meemaakt? 
Omdat een kleuter veel leert in de kleuterklas! Ze leren bijvoorbeeld 
zelfstandig te zijn: zelf hun jas aantrekken, handen wassen, neus snuiten, 
opruimen,… Ze leren daarnaast andere kinderen kennen, respectvol 
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omgaan met andere kinderen en vriendjes maken. Ook aan de 
mondigheid van kleuters wordt gewerkt. Ze leren iets te durven vertellen 
aan de leerkracht en andere kleuters en op een aanvaardbare wijze op te 
komen voor zichzelf. Dit zijn allemaal belangrijke vaardigheden die 
kinderen nodig hebben. Bovendien worden ze ook specifiek voorbereid op 
de lagere school. Ze worden vertrouwd met regels en afspraken, leren deze 
na te leven en leren omgaan met opdrachten. In de kleuterschool oefenen 
ze ook hun fijne motoriek, wat een belangrijke voorbereiding is voor het 
leren schrijven. Daarnaast is taalontwikkeling van zeer groot belang: 
uitbreiden van de woordenschat, omgaan met begrippen zoals ‘meer’ en 
‘minder’, ‘groter’ en ‘kleiner’, ‘onder’ en ‘boven’. U ziet, in een kleuterklas 
leren de kleuters heel wat! 
Als een kind vaak afwezig is, heeft het niet de kans om dit alles te leren. 
Bovendien heeft een kleuter het dan ook moeilijker om te volgen. In een 
kleuterklas worden bepaalde thema’s systematisch opgebouwd. Daarnaast 
kan de kleuter ook heel wat minder knutselwerken afmaken en 
meenemen naar huis. Het is bovendien ook moeilijker om contact te 
maken met de andere kleuters. Doordat kleuters zoveel leren in de 
kleuterklas, hebben de kinderen die niet of onregelmatig naar de 
kleuterschool gaan, vaak een achterstand wanneer ze naar het eerste 
leerjaar gaan! Deze achterstand blijft bij vele kinderen aanslepen tot het 
einde van hun schoolloopbaan. Wij willen dit tegengaan en aan ieder kind 
evenveel kansen geven. Daarom vragen wij u om uw kleuter iedere dag 
naar school te sturen. Een uitzondering is natuurlijk wanneer uw kleuter 
ziek is. Daarnaast begrijpen wij dat de jongste kleuters in de namiddag 
moe zijn en behoefte hebben om thuis of in de opvang te slapen. 
 

16. Leerlingbegeleiding 

Als school hebben wij de opdracht om voor elke leerling in 
kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding te voorzien.  

Als basisschool willen we zoveel mogelijk inspelen op de diversiteit van 
onze kinderen. Dit doen we door alle kinderen zoveel mogelijk te 
ondersteunen in hun ontwikkeling in al zijn facetten. We proberen alle 
kinderen op te tillen naar een hoger ontwikkelingsniveau en hen vaardig te 
maken. Samen met de kinderen zelf gaan we op zoek naar hun talenten en 
een manier om die verder te ontplooien. Ons doel is hen op deze manier zo 
goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst. 

We proberen met ons zorgbeleid zo goed mogelijk tegemoet te komen 
aan de noden van al onze kinderen. Dit kan pas als iedereen zich goed 
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voelt op school. We vinden het daarom heel belangrijk om veel aandacht 
en zorg te besteden aan hun welbevinden. Pas als kinderen zich goed 
voelen kan gestart worden met leren. In deze context van leren bieden we 
ook zorg op maat. Deze situeren we op 4 verschillende niveaus. De 
klastitularis is en blijft op elk niveau de spilfiguur in de uitwerking van de 
noodzakelijke zorg. 

Fase 0:  Brede basiszorg. 
Iedere leerkracht zorgt voor kwaliteitsvol onderwijs door een krachtige 
leeromgeving te realiseren. Dit doen we a.d.h.v. een rijk aanbod, een rijk 
klasmilieu en rijke begeleiding.  Hoe beter deze zorg, hoe minder nood aan 
uitbreiding van zorg of verhoogde zorg. De titularis observeert, begeleidt, 
stuurt bij waar nodig en komt op deze manier tegemoet aan de noden van 
de kinderen. De titularis kan altijd schoolintern advies inwinnen. Om elk 
kind zo goed mogelijk op te volgen en alle info overzichtelijk bij te houden, 
werken we met een digitaal kindvolgsysteem van peuterklas tot en met 
zesde leerjaar. De titularis schrijft daarin regelmatig over de ontwikkeling 
van alle kinderen. Indien de ontwikkeling van een kind niet voldoende vlot 
ondanks die brede basiszorg dan schakelen we de verhoogde zorg in. 

Fase 1: Verhoogde zorg. 
De verhoogde zorg kunnen we opsplitsen in twee delen. 

1. extra zorg binnen de klas met ondersteuning van de zorgleerkracht. 
2. extra zorg buiten de klas. 

Wanneer de verhoogde zorg ontoereikend is, vraagt de klastitularis bij de 
zorgcoördinator een MDO (multi disciplinair overleg) aan. Daarbij nodigen 
we graag alle betrokken partijen uit. Tijdens dit gesprek wordt bekeken 
hoe de verhoogde zorg kan bijgestuurd worden om het leer- en 
ontwikkelingsproces te verbeteren. Indien nodig kan er uitbreiding van 
zorg komen. 

Fase 2: Uitbreiding van zorg. 
Soms zijn bovenvermelde zorginitiatieven onvoldoende. Samen met het 
CLB wordt er dan gezocht hoe we de leerling verder kunnen helpen. We 
kunnen, indien wenselijk, “redicodi-maatregelen” voorzien (REDICODI = 
REmediërende, DIfferentiërende, COmpenserende en DISpenserende 
maatregelen). We sturen deze regelmatig bij. 

 

17. Revalidatie / logopedie tijdens de lestijden 
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Er zijn twee situaties waardoor een kind afwezig kan zijn omwille van 
revalidatie tijdens de lestijden: 

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

● behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële  
diagnose (Max. 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen) 

 
Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind 
revalidatie te laten volgen tijdens de lestijden. Deze regeling is alleen van 
toepassing voor een leerplichtige leerling. 
 
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 bewijs van de diagnose of (wegens privacy) een verklaring van het  
 CLB dat het een stoornis betreft die is vastgelegd in een officiële  
 diagnose. 
• 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 bewijs van de diagnose (of wegens de privacy) een verklaring van  
   het CLB dat het een stoornis betreft die is vastgelegd in een officiële  
  diagnose. 
• 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 advies moet motiveren waarom de problematiek van de  
  leerling van die aard is dat het wettelijk voorziene zorgbeleid van de  
  school daarop geen antwoord kan geven en dat de  
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   revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als  
   schoolgebonden aanbod. 
• Een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de  
   revalidatieverstrekker over de manier waarop de revalidatie het  
   onderwijs voor de leerling in kwestie zal aanvullen en de manier  
   waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen. De  
   revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk schooljaar een  
   evalutieverslag aan de directie van de school en aan het CLB, met  
   inachtneming van de privacywetgeving waaraan hij onderworpen is. 
• Een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en  
  gemotiveerd moet worden, rekening houdend met het evaluatieverslag  
  van de revalidatieverstrekker. 
De directeur van de school neemt, op basis van de verzamelde 
documenten, de uiteindelijke beslissing of de revalidatie tijdens de 
lestijden kan plaatsvinden of niet. Deze beslissing wordt door de school aan 
de ouders meegedeeld. 
 
18. Ouderlijk gezag 
 
18.1 zorg en aandacht voor het kind 
Als school bieden we een luisterend oor aan voor al onze kinderen. Ook 
voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een 
luisterend oor, openheid, begrip en wat extra aandacht bieden. 
 
18.2 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 vonnis van de rechter is, houdt de school zich aan 
de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis, dan volgt de 
school de afspraken zoals opgelegd door de rechter.  
 
18.3 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 beslissingen over het kind worden genomen.  

- Afspraken i.v.m. de agenda, brieven, facturen,… 
- Afspraken i.v.m. oudercontacten, in het belang van het kind en voor 

een correcte overdracht op hetzelfde moment, laten we zoveel als 
mogelijk één oudercontact per kind doorgaan. Uitzonderingen 
worden vooraf besproken met de directeur.  

-  
18.4 Co-schoolschap 
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Het kind tijdens het schooljaar op twee plaatsen school laten lopen, 
afhankelijk van bij welke ouder het verblijft, kan niet. Om de 
verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te 
garanderen, weigert de school mee te werken aan co-schoolschap. De 
school moet de inschrijving van een leerling weigeren als de ouders hun 
kind tijdens het schooljaar afwisselend in verschillende scholen in- en 
uitschrijven. 
 
19. Privacy  

19.1 Verwerken van persoonsgegevens 
Op school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We 
verzamelen doorheen de schoolloopbaan van uw kind heel wat gegevens, 
zoals bij de inschrijving. We vragen alleen de gegevens van uw kind op als 
dat nodig is voor de leerlingenadministratie en –begeleiding. Bij sommige 
aspecten van de leerlingbegeleiding hebben we uw uitdrukkelijke 
toestemming nodig. De gegevens van uw kind verwerken we met 
informat. 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 uw kind worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. 
We zien erop toe dat niet iedereen zomaar toegang heeft tot die gegevens. 
De toegang is beperkt tot de personen die betrokken zijn bij de 
begeleiding van uw kind, zoals de klassenraad, het CLB, de ondersteuner. 
Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk 
ook gegevens over de gezondheidstoestand van uw kind verwerken, maar 
dat gebeurt enkel met uw schriftelijke toestemming. U kan uw 
toestemming altijd intrekken. Als u vragen hebt over de privacyrechten 
van uw kind, kan u contact opnemen met privacy@sgheulekuurne.be 
 
19.2 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 
● de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de 

onderwijsloopbaan betrekking heeft. 
Als ouder kan u deze gegevens, op verzoek, inzien. U kan zich tegen de 
overdracht van deze gegevens verzetten, voor zover de regelgeving de 
overdracht niet verplicht stelt. U brengt de directie binnen de tien 
kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte. 
Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door uw 
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kind zijn nooit tussen scholen overdraagbaar. Wij zijn decretaal verplicht 
een kopie van een gemotiveerd verslag aan de nieuwe school door te 
geven. 
 
 
 19.3 Publiceren van beeld- of geluidsopnames 
We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze 
website, op onze facebookpagina 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 de beelden staat. We letten erop dat 
de opnames niet aanstootgevend zijn. 
Bij het begin van de schoolloopbaan van uw kind vragen we u als ouder 
om toestemming voor het maken en publiceren van deze beeld- of 
geluidsopnames. Uw toestemming die we via het inschrijvingsformulier 
vragen, blijft in principe voor de hele schoolloopbaan gelden. Enkel indien 
we de beeld- of geluidsopnames voor een ander doel gebruiken dan we 
eerder aan u hebben gevraagd, vragen we opnieuw uw toestemming. Ook 
al heb je toestemming gegeven, u kan altijd uw toestemming nog 
intrekken. Je kan hiervoor contact opnemen met: 
privacy@sgheulekuurne.be. 
We wijzen erop dat deze regels ook voor uw kind gelden. Volgend op de 
privacyregelgeving mag u beeld- of geluidsopnames waarop 
medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen 
herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij u 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. 
 

 19.4 Recht op inzage, toelichting en kopie 
U kan als ouder ook zelf gegevens opvragen die we over uw kind 
bewaren. U kan inzage krijgen in en uitleg bij die gegevens. Ook kan 
u 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. 

  
19.5 Bewakingscamera’s 
Wij kunnen gebruik maken van bewakingscamera’s. De plaatsen die onder 
camerabewaking staan worden duidelijk aangeduid met een pictogram. 
Als uw kind gefilmd werd, mag u vragen om die beelden te zien. U geeft 
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hierbij voldoende gedetailleerde aanwijzingen. Zo kunnen we de 
betrokken beelden vlot vinden. Dat kan enkel bij een grondige reden. 

 
 

 
20. Infobrochure onderwijsregelgeving 

De school stelt u als ouder bij inschrijving in kennis van het bestaan van de 
‘infobrochure onderwijsregelgeving’. Dat document biedt een overzicht 
van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die opgenomen 
zijn in dit schoolreglement. 
De inhoud van de infobundel kan te allen tijde gewijzigd worden zonder 
uw instemming. Een actuele digitale versie van het document is 
beschikbaar op de website van de school. Op uw verzoek ontvangt u een 
papieren versie van het document. 
 
21. Engagementsverklaring tussen school en ouders 

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

U als ouders en onze school zijn partners in de opvoeding van uw kind. Het 
is goed dat u zicht hebt op de werking van onze school. Daarvoor plannen 
we opendeurdagen en ouderavonden. U kan er kennis maken met de 
leraar van uw kind en met de manier van werken. We willen u op 
geregelde tijden informeren over de evolutie van uw kind. Dat doen we 
schriftelijk via de schoolagenda of via het leerlingenschriftje. We 
organiseren ook geregeld individuele oudercontacten. Bij het begin van elk 
schooljaar laten we u weten op welke data die doorgaan. 

Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak dan 
kan u op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de leraar van uw 
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kind. Wij verwachten dat u met ons contact opneemt bij vragen of 
zorgen t.a.v. uw kind. Wij verwachten dat u zich als ouder samen met 
ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van uw 
kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact. Wij 
engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen 
over de evolutie van uw kind.  

Aanwezig zijn op school en op tijd komen. 

We vinden de aanwezigheid van uw kind op school belangrijk. We 
verwachten dat uw kind regelmatig en op tijd naar school komt. De 
voldoende aanwezigheid van uw kind draagt bij tot een succesvolle 
schoolloopbaan van uw kind. We verwittigen u als de afwezigheid van uw 
kind niet gewettigd is. Indien nodig nemen we gewettigde maatregelen. 
De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen 
en behouden van de schooltoeslag en voor de toelating tot het lager 
onderwijs en voor het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs. 

Daartoe moeten wij de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het 
departement onderwijs en aan het CLB. Te laat komen kan niet! De school 
begint ’s morgens om 8.30 u. en ’s middags om 13.15 uur. De school is 
gedaan ’s middags om 11.35 uur en ’s namiddags om 16.00 u. Wij 
verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school is, dit zowel in 
het kleuteronderwijs als in het lager onderwijs. Kinderen die te laat 
komen melden zich aan bij het secretariaat. Wij verwachten dat u ons voor 
8.30 uur verwittigt bij afwezigheid van uw kind. Het CLB waarmee wij 
samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische 
afwezigheden. De begeleiding is verplicht. als je niet ingaat op die 
begeleiding, melden we dit aan de overheid. 
 U kan steeds bij ons terecht bij problemen. We zullen samen naar de 
meest geschikte aanpak zoeken.  

Individuele leerlingenbegeleiding. 

Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt ondermeer in dat we gericht 
de evolutie van uw kind volgen. Dit doen we door het werken met een 
leerlingvolgsysteem (KVS). Sommige kinderen hebben op bepaalde 
momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen 
hebben constant nood aan individuele zorg.  

Als uw kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kan u dit melden aan de 
directie. We gaan dan samen met jou na welke aanpassingen nodig zijn. 
De school kan ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van de 
vaststellingen in de loop van het schooljaar. Welke maatregelen aan de 
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orde zijn, zal afhangen van wat uw kind nodig heeft en wat wij als school 
kunnen organiseren. 

We zullen in overleg met u als ouder vastleggen hoe de individuele 
begeleiding van uw kind georganiseerd zal worden. Daarbij zullen we 
aangeven wat u van de school kan verwachten en wat wij van u als ouder 
verwachten. Wij verwachten dat u ingaat op onze vraag tot overleg en 
de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft.  

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal. 

Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun 
kind op in het Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat 
moeilijker heeft bij het leren. Wij als school engageren er ons toe alle 
kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling. Wij 
verwachten van de ouders dat ze positief staan ten aanzien van extra 
initiatieven en maatregelen (taaltraject en/of taalbad) die de school 
neemt om de taalachterstand van hun kind weg te werken en dat ze er 
alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het 
leren van Nederlands. Dit kan ondermeer door:  
• zelf Nederlandse lessen te volgen en/of uw kind naschools extra 
Nederlandse lessen te laten volgen; 
• te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van uw kind bij het 
maken van zijn huistaak, bij het leren van zijn lessen,… (bv. een 
Nederlandstalige huiswerkbegeleidingsdienst zoeken,…) 
• bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te 
zorgen dat er een tolk is; 
• uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging, 
sportclub, cultuurgroep, academie, vakantieactiviteiten, taalkamp,...; 
• uw kind dagelijks naar Nederlandstalige tv/radio-programma’s te laten 
kijken en er samen met hem over te praten;  
• uw kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen; voor te 
lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek,… 
• Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en er uit voor te 
lezen of ze uw kind zelf te laten lezen. ; 
• binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten 
met uw kind, met andere kinderen, met het schoolpersoneel en met 
andere ouders; 
• uw kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn 
Nederlandstalige vriendjes 
 
22. Klachtenregeling 
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Wanneer u ontevreden bent  met beslissingen, handelingen of 
gedragingen van ons schoolbestuur of zijn personeelsleden, of met het 
ontbreken van bepaalde beslissingen of handelingen kan u contact 
opnemen met de directie of de voorzitter van het schoolbestuur. 
Samen met u 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 u 
volstaat, kan u uw klacht in een volgende fase voorleggen aan de 
Klachtencommissie. Deze commissie is door Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen aangesteld om klachten van leerlingen en ouders over 
gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het 
niet nemen van beslissingen van/door hun schoolbestuur, formeel te 
behandelen. Voor het indienen van een klacht moet je een brief sturen 
naar het secretariaat van de Klachtencommissie. Het 
correspondentieadres is: 
Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 
t.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie 
Guimardstraat 1 
1040 Brussel 
Je klacht kan tevens worden ingediend per e-mail via 
klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen  of via het daartoe voorziene 
contactformulier op de website van de Klachtencommissie 
http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen   
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. Omdat de klachtencommissie een 
klacht steeds onbevooroordeeld en objectief behandelt, betrekt ze 
alle partijen, dus ook het schoolbestuur. 

● 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: 
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o klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een 
gerechtelijke procedure (bv. die betrekking hebben over een 
misdrijf); 

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

o 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; 

o 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 
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. 
 

 
 


