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Beste ouder, 

 

Eerst en vooral willen we je danken voor het vertouwen dat je stelt in onze school. Je staat een 

deel van de opvoeding van uw kind af aan ons leerkrachtenteam. Dank hiervoor! 

 

Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen.  

Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt 

genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan.  

In het tweede deel vind je het pedagogisch project van onze school en de 

engagementsverklaring van het katholiek onderwijs.  

In het derde deel vind je het eigenlijke reglement dat o.a. bestaat uit de engagementsverklaring 

tussen school en ouders, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van de 

leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, onderwijs aan huis, de bijdrageregeling, 

vrijwilligers, welzijnsbeleid, afspraken en leefregels, leerlingenevaluatie, beleid op 

leerlingenbegeleiding, revalidatie en privacy. 

 

De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat je akkoord gaat met het volledige 

schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan het 

eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord 

nodig van de ouders.  

Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden opnieuw ter 

akkoord aan je voorgelegd. 

 

Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken.  

 

 

Wij hopen op een goede samenwerking! 

 

Mieke Dhoore en het Speelfontein-team 
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Informatie 
  
Dit deel is meer van informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit 

van het schoolreglement. Wanneer dat nodig is, kunnen we de informatie in dit 

deel in de loop van het schooljaar wijzigen, eventueel na overleg in de schoolraad. 

1.Contact met de school 
 

We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vind je onze 

contactgegevens. 

Aarzel niet om ons te contacteren. 

Kleuterschool De Speelfontein 

Kasteellaan 9 

9921 LIEVEGEM 

 
Telefoon 
09 226 96 40 

Website 

http://www.kleuterschoolvinderhoute.be/ 

Directeur 

Mieke Dhoore 

Ledelaan 39 

9940 SLEIDINGE 

09 226 96 40  

0478 67 48 01 

directie@kleuterschoolvinderhoute.be 

 

Secretariaat 

Mevr. Kristel De Block 

secretariaat@kleuterschoolvinderhoute.be 

 

 

1 
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Personeel 

Julesklas Juf Stefanie Meulewaeter 

julesklas@kleuterschoolvinderhoute.be 

Tweede kleuterklas Juf Evelien Meirlaen 

k2@kleuterschoolvinderhoute.be  

Derde kleuterklas  Juf Laura Hofman en  

Juf Isabelle De Walsche 

k3@kleuterschoolvinderhoute.be  

Zorg 

 

Juf Mieke Dhoore en  

Juf Lore De Caigny 

Leermeester kleuterturnen 

 

Kim Carrette 

Zorgcoördinator Lore De Caigny 

speelfontein@kleuterschoolvinderhoute.be  

Kinderverzorgster Elise De Koninck  

 

Preventieadviseur 

 

Hildegard Termont 

ICT-coördinator 

 

David Braet 

Administratief medewerkster Kristel De Block 

secretariaat@kleuterschoolvinderhoute.be  

Poetshulp Vjollca Ajazaj  

Bari Ujka 
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HET SCHOOLBESTUUR 

Schoolbestuur 

vzw Vrij Katholiek Kleuter- en Basisonderwijs Schipdonck  

(vzw V.K.K.B.O.S.)  

Administratieve zetel 

Molendreef 16 

9920 LIEVEGEM 

Voorzitter 

Dhr. Jos Decleer 

 

Leden 

dhr. Koen De Rycke  

dhr. Dirk De Roose 

 

Bijkomende leden van de Algemene Vergadering 

E.H. Daniël Mollet 

dhr. Jozef Van Vlierberghe 

dhr. Martin De Decker 

E.Z. Monica Van Kerrebroeck 

 

SCHOLENGEMEENSCHAP 
 

Scholengemeenschap Kaprijke-Lievegem 

Administratieve zetel: 

Dreef 47 

9930 LIEVEGEM 

Coördinerend directeur: 

dhr. Bart Mattheeuws 

Tot deze scholengemeenschap behoren de volgende scholen: 

- Kleuterschool De Speelfontein, Kasteellaan 9, 9921 LIEVEGEM 

- Basisscholen Martinus 1 en 2, Dreef 47, 9930 LIEVEGEM 

- Basisschool Twinkel, Veldhoek 4, 9931 LIEVEGEM 

- Basisschool Beke, Oude Staatsbaan 64, 9930 LIEVEGEM 

- Basisscholen De Bron 1 & 2, Molendreef 16, 9920 LIEVEGEM 

- Kleuterschool ‘t Kersenpitje, Toekomststraat 14, 9950 LIEVEGEM 

- Lagere school De Lieve, Toekomststraat 15, 9950 LIEVEGEM 

- Basisschool De Hei(r)akker, Heihoekse Kerkwegel 9, 9971 LEMBEKE 

- Basisschool De Kap(r)oenen, A. De Taeyestraat 40 A, 9970 KAPRIJKE 

- Buitengewoon Basis De Triangel en De Eik, Molendreef 16C, 9920 LIEVEGEM 
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2.Organisatie van de school 
Hier vind je praktische informatie over onze school. 

 

SCHOOLUREN 

Voormiddag 

van 08.30 uur tot 12.05 uur 

Namiddag 

van 13.15 uur tot 15.00 uur 

De school voorziet gratis opvang van 8u15 tot 8u30 en van 15u tot 15u30. 

Voor 08u15 en na 15u30 kan uw kind in de buitenschoolse opvang terecht.  De 

leerlingen hebben voor en na die uren geen toelating om zonder toezicht op de 

speelplaats te zijn. 

Om de activiteiten in de klas niet te storen vragen we om uw kind op tijd naar 

school te brengen. 

Middagopvang: Voor de middagopvang (van 12u05 tot 13u15) wordt een bijdrage 

aangerekend van €0,75 per middag. 

Te laat komen: Elke schooldag begint in de klas met een onthaalmoment.  Dit is 

één van de belangrijkste activiteiten van de dag waarbij de leid(st)er en de 

kleuters liefst niet gestoord worden. 

Breng daarom uw kleuter tijdig naar school. 

Te vroeg afhalen:Uitzonderlijk kan een kind eens te vroeg afgehaald worden. 

U meldt dit eerst bij de directie. 

In de klas van uw kind zal een documentje ter ondertekening voorgelegd worden 

zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan in geval van een ongeval na school 

en er een beroep zou moeten gedaan worden op de ongevallenverzekering. 

We vragen om kleuters die uitzonderlijk te laat worden gebracht, of te vroeg 

worden opgehaald, te brengen/af te halen tijdens de pauzes van 10u10 tot 10u30 

of van 13u tot 13u15. 

SPEELTIJDEN 

Van 10u10 tot 10u30. 

Tijdens de speeltijden is er steeds toezicht op de speelplaats. 

Om ruzie te vermijden vragen we om geen speelgoed van thuis mee te brengen. 

Speelgoed blijft thuis, tenzij de school uitdrukkelijk vraagt om iets mee te 

brengen. Nieuwe peuters/kleuters kunnen in het begin wel iets vertrouwds van 

thuis meebrengen. 
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DE VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG 

De voor- en naschoolse opvang wordt georganiseerd door het gemeentebestuur. 

Voor inschrijvingen of bij problemen kan u zich steeds wenden tot de 

opvangbegeleider of tot de coördinator. 

Uren:  

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:  

Van 07u00 tot 08u15 

Van 15u30 tot 19u00 

Op woensdag: 

Van 12u05 tot 19u00 

Plaats: 

Gemeentelijke Basisschool Lievegem  

Bergstraat 21 

9921 LIEVEGEM 

Op woensdagnamiddag gaat de opvang voor alle Lovendegemse scholen door in:

  

De Speelboom 

Kerkstraat 48 

9920 LIEVEGEM 

 

Kinderen die hiervan gebruik maken worden ’s middags met een bus aan de school 

opgehaald en naar ‘De Speelboom’ gebracht. 

 

Vergoeding: 

 - per begonnen half uur: € 1,10 

- zie  https://www.lievegem.be/burger-en-welzijn/kinderopvang/algemeen 

 

Verantwoordelijke: 

Mevr. Bo De Smet 

09 396 23 03 

bko@lievegem.be 

 

VAKANTIES 

Herfstvakantie: maandag 2 november t.e.m. zondag 8 november 2020               

Kerstvakantie: maandag 21 december 2020 t.e.m. zondag 3 januari 2021     

Krokusvakantie: maandag 15 februari 2021 t.e.m. zondag 21 februari 2021                   

Paasvakantie: maandag 5 april 2021 t.e.m. zondag 18 april 2021    

Hemelvaart: donderdag 13 mei 2021 

Brugdag: vrijdag 14 mei 2021 

Pinkstermaandag: maandag 24 mei 2021 

Zomervakantie: donderdag 1 juli 2021 t.e.m. dinsdag 31 augustus 2021 

 

https://www.lievegem.be/burger-en-welzijn/kinderopvang/algemeen
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VRIJE DAGEN 

Maandag 5 oktober 2020     

Maandag 31 mei 2021 

 

PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN 

Woensdag 14 oktober 2020 

Woensdag 2 december 2020 

Woensdag 10 maart 2021 

 

3.Samenwerking 

3.1 MET DE OUDERS 

Je bent onze partner in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij 

cruciaal. Je kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan 

een afspraak maken met de directeur of met de klasleraar. We organiseren ook 

oudercontacten (zie ook engagementverklaring tussen school en ouders). Ook bij 

de leden van onze schoolraad kan je steeds terecht. 

In de laatste week van augustus organiseren we een opendeur-uur, tussen 16.00 

uur en 17.00 uur. Tijdens dit moment kan u kennismaken met de leerkracht en de 

klas van uw kleuter. 

In het begin van de maand september hebben we een ouderavond waar 

de werking van elke klas uiteengezet wordt. 

We organiseren jaarlijks een schoolfeest of grootoudersfeest, een 

sinterklaasfeest, een kerstfeest …. voor ouders, grootouders, familie … 

In het eerste en derde trimester hebben we voor alle ouders individuele 

oudercontacten in de verschillende klassen. 

Ouders worden op geregelde tijdstippen uitgenodigd op deel te nemen aan 

bepaalde activiteiten met hun kleuters.  (speelouders, projecten, voorleesouders 

…). 

Het einde van het schooljaar sluiten we jaarlijks af met een receptie voor de 

ouders, familie, vrijwilligers en kleuters. 

Mocht u tussendoor toch nog een probleem hebben, aarzel dan niet om 

contact op te nemen met de leerkracht of directeur.  

 

 
3.2 MET DE 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. 
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De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe 

leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.  

 

Voorzitter 

Mevr. Lotte Lammertyn  (mama van Kasper en Minne Demey) 

 

Afgevaardigde van het schoolbestuur 

Mevr. Mieke Dhoore 

 

Afgevaardigden van het personeel 

Mevr. Stefanie Meulewaeter 

Mevr. Laura Hofman 

 

Afgevaardigden van de ouders 

Mevr. Frauke Vanden Meerschaut (mama van Maren en Lasse Schelfaut)  

Mevr. Lotte Lammertyn  (mama van Kasper en Minne Demey) 

Afgevaardigden van de lokale gemeenschap 

Mevr. Ellen De Grave  

Dhr. Piet Buyse 

 

3.3 MET HET OUDERCOMITE 

De oudervereniging Vinderhoutse Scholen is zowel actief in de gemeentelijke 

lagere school als in de kleuterschool De Speelfontein. 

Het oudercomité bestaat uit een aantal ouders die alle ouders van de scholen 

vertegenwoordigen. Het oudercomité bevordert de sociale contacten tussen de 

ouders en de scholen door de organisatie van verschillende activiteiten. Over de 

activiteiten wordt u via de scholen geïnformeerd. De opbrengst van deze 

activiteiten komt de kinderen ten goede via het bekostigen van uitstappen, de 

aankoop van didactisch materiaal, … 

 
3.4 MET EXTERNEN 
 

Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB) 
Elke school werkt samen met een CLB.  

 

Voor onze school is dit: 

Vrij CLB Meetjesland 

Visstraat 14 – 9900 Eeklo 

09 376 70 50 

info@vclbmeetjesland.be  

www.vclbmeetjesland.be  

Open ? 

- Elke werkdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u30 (op maandag tot 17u).  

- Afspraken buiten de openingsuren kunnen enkel na afspraak. Buiten de 

openingsuren kan je een boodschap inspreken op het antwoordapparaat. 

- De CLB-contactpersoon is regelmatig aanwezig op de school. Meer info over de 

mailto:info@vclbmeetjesland.be
http://www.vclbmeetjesland.be/
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aanwezigheid van het CLB kan je navragen bij de school.  

Gesloten ? 

- Op zaterdagen en zondagen 

- Op wettelijke en decretale feestdagen (te raadplegen op 

https://www.feestdagen-belgie.be/) 

- Van 15 juli tot en met 15 augustus 

- Tijdens de kerstvakantie en paasvakantie: beperkte openingsdagen worden in 

overleg met andere CLB’s bepaald (te raadplegen op www.vclbmeetjesland.be en 

via affichage aan gebouw) 

 

Op www.clbchat.be kan je een anoniem chatgesprek hebben met een CLB-

medewerker: bij CLBch@t kan je met elke vraag terecht en wordt er verder met 

jou bekeken hoe je best geholpen wordt. 

 

Voor vragen over een studierichting kan je ook al eens kijken op 

www.onderwijskiezer.be. 

1. Wat doet jouw CLB ? 

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht om leerlingen 

te begeleiden in hun functioneren op school en in de maatschappij. Die 

begeleiding van leerlingen situeert zich op vier domeinen:  

Je kan bij het CLB terecht voor vragen over: 

- Leren en studeren: bv. problemen met aandacht of werkhouding, hardnekkige 

leerproblemen,… 

- Onderwijsloopbaan: bv. studiekeuze, info over het onderwijslandschap,…   

- Gezondheid: bv. het toedienen van vaccinaties, vragen over relaties en 

seksualiteit,… 

- Welbevinden: bv. omgaan met verlies, faalangst, depressieve gevoelens, moeilijk 

gedrag, vragen over zelfbeeld,…  

Een CLB-medewerker zal de hulpvraag beluisteren en analyseren om daarna 

samen met jullie na te gaan welke stappen gezet kunnen worden. Dit kan een 

gesprek zijn, een onderzoek, het afnemen van een vragenlijst, enz. 

Onze school wordt begeleid door Vrij CLB Meetjesland. Samen met het CLB 

heeft de school afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding 

vastgelegd. Jij en je ouders kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met het 

CLB om hulp te vragen. Het CLB werkt gratis en discreet.  

Het CLB werkt vraaggestuurd vertrekkende van vastgestelde noden, vragen van 

jou, je ouders of de school. Als de school aan het CLB vraagt om je te 

begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Die begeleiding zal enkel 

starten als jij daarmee instemt. Vanaf de leeftijd van 12 jaar geldt dat je in 

principe voldoende in staat bent om dit soort beslissingen zelfstandig te nemen 

https://www.feestdagen-belgie.be/
http://www.vclbmeetjesland.be/
http://www.clbchat.be/
http://www.onderwijskiezer.be/
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(je wordt dan met andere woorden bekwaam geacht). Is dat niet het geval, dan is 

de instemming van je ouders nodig. Jij en je ouders worden in elk geval zo veel 

mogelijk betrokken bij de verschillende stappen van de begeleiding. 

Onze school heeft recht op begeleiding door het CLB. Het CLB kan bepaalde 

problemen of onregelmatigheden in het beleid van de school signaleren en de 

school op de hoogte brengen van bepaalde behoeften van de leerlingen. 

Daarnaast biedt het CLB versterking aan onze school bij problemen van 

individuele leerlingen of een groep leerlingen. 

2. Jouw CLB-dossier 

Het CLB maakt voor elke leerling één multidisciplinair dossier (= CLB-dossier) aan 

van zodra een leerling een eerste keer is ingeschreven in een school. Daarin 

wordt de essentie van de tussenkomsten en begeleidingen opgenomen. Bij het 

hanteren van dit dossier wordt rekening gehouden met de regels over het 

beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer. Inzage in het dossier is steeds mogelijk. Vraag aan je CLB-

medewerker of aan de CLB-directie hoe dit kan. 

Als je komt van een school die samenwerkt met een ander CLB, zal het CLB-

dossier 10 werkdagen na de inschrijving bezorgd worden aan Vrij CLB 

Meetjesland. Jij of je ouders hoeven daar zelf niets voor te doen. Bij een 

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

overgedragen.  

Als je niet wil dat je dossier wordt overgedragen, moeten jij of je ouders dat 

binnen een termijn van 10 werkdagen na de inschrijving schriftelijk laten weten 

aan je vorige CLB. Je kan het adres van dat CLB bekomen bij Vrij CLB 

Meetjesland, Visstraat 14 te Eeklo. Je kan je echter niet verzetten tegen het 

overdragen van identificatiegegevens, (indien van toepassing) een kopie van het 

gemotiveerd verslag, (indien van toepassing) een verslag dat toegang geeft tot 

het buitengewoon onderwijs en gegevens in het kader van de verplichte 

begeleiding van leerlingen met leerplichtproblemen en gegevens in het kader van 

de systematische contacten. 

3. Samenwerking met leerling, ouders en scholen 

Het CLB staat in voor kwaliteitsvolle leerlingbegeleiding waarbij leerlingen en 

ouders steun ervaren, zich gewaardeerd voelen en betrokken worden. De CLB-

begeleiding wordt beschermd door het beroepsgeheim. 

Het CLB-team dat met jou en onze school samenwerkt, bestaat uit een 

contactpersoon en trajectbegeleiders. 

- De contactpersoon is het aanspreekpunt voor de leerlingen, ouders en scholen. 

Hij/zij beluistert jouw vraag en biedt ondersteuning waar mogelijk.  

- Indien er meer hulp gewenst is, kan de contactpersoon je voorstellen om samen 
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te werken met een trajectbegeleider van het CLB of je toeleiden naar een 

andere hulpverlener. De trajectbegeleiders bieden een begeleiding aan op maat 

en/of een diagnostisch traject. Trajectbegeleiders kunnen een arts, 

maatschappelijk werker, psycholoog/pedagoog of verpleegkundige zijn. Jouw 

CLB-team bekijkt steeds wie het best jouw vragen om ondersteuning kan 

beantwoorden. 

Zoals reeds gezegd, kan de school voorstellen dat het CLB jou verder begeleidt. 

De school bespreekt dit in principe vooraf met jullie. Als dit om een of andere 

reden niet gebeurde, zal de CLB-medewerker in een eerste gesprek dit met jou 

bespreken en beslissen jullie ook hier samen of er nog verdere gesprekken 

volgen. In verontrustende situaties, kan de school het CLB rechtstreeks vragen 

om tussen te komen.  Jij en je ouders kunnen je ook niet verzetten tegen:  

- de begeleiding van spijbelgedrag;  

- systematische contactmomenten of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. 

besmettelijke ziekten. 

- de hoger vermelde signaalfunctie en de ondersteuning van het CLB aan de 

leerkrachten op school bij problemen van individuele leerlingen of een groep 

leerlingen. 

Jouw CLB beschikt over een team van artsen en verpleegkundigen die 

gespecialiseerd zijn in preventieve gezondheidszorg. Zij verzorgen de 

systematische contactmomenten i.v.m. je gezondheid. (Men noemt dit ook soms 

“medisch onderzoek”). Ze nemen ook vragen op over besmettelijke ziekten. 

Deelname aan de systematische contactmomenten en de preventieve maatregelen 

in kader van besmettelijke ziekten is verplicht. 

Als je ouders of jijzelf (in principe vanaf je twaalf jaar) bij dit verplicht 

medisch onderzoek bezwaar hebben tegen een bepaalde medewerker van het 

CLB, kan je een aangetekende brief sturen naar de directeur van het CLB. Je 

moet dan wel binnen een termijn van negentig dagen dat medisch onderzoek laten 

uitvoeren door een andere CLB-medewerker of door een andere arts. In dat 

laatste geval zullen je ouders wel zelf de kosten moeten betalen. Jij of je ouders 

bezorgen binnen vijftien dagen na de datum van het onderzoek hiervan een 

verslag aan de bevoegde CLB-arts van het CLB dat onze school begeleidt. 

Tot slot heeft je CLB nog een team van 4 medewerkers die verantwoordelijk zijn 

voor infoavonden en infomomenten over de studiekeuzes die moeten gemaakt 

worden gedurende schoolloopbaan. 

4. Klachten over of suggesties voor het CLB ? 

Ondanks de goede intenties en de kwaliteitszorg van het CLB, heb je misschien 

toch suggesties voor verbetering of liep de samenwerking met het CLB fout. Het 

CLB vindt het belangrijk dat je hun dat laat weten, zodat ze daar in de toekomst 
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kunnen aan werken of een betere oplossing voor jullie kan vinden. Aarzel dus niet 

jouw CLB-medewerker of de CLB-directie te contacteren. Zij zullen je ook 

informeren over de klachtenprocedure. Deze vind je ook terug op 

www.vclbmeetjesland.be  en vervolgens klikken op “Over het CLB” en doorklikken 

naar “Klachten en suggesties”. 

De CLB-directeur is dhr. Tom Walgraeve. Hij is bereikbaar op volgend adres: 

Dhr. T. Walgraeve, directeur 

Vzw Vrije CLB Archipel  

P/a Vrij CLB Meetjesland 

Visstraat 14  - 9900 Eeklo 

Tel: 09 376 70 50 

tom.walgraeve@vclbmeetjesland.be  

 

Ondersteuningsnetwerk 

Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk: 

Neon+ (Netwerk expertisedeling en ondersteuning) 

Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over de 

ondersteuning van je kind kan je terecht bij volgend aanspreekpunt voor ouders: 

Coördinator Neon+:   

Ellen Robrecht 

Regio Deinze – Meetjesland 

0479/90.11.58 

info@neonnetwerk.be 

 

 

3.5 NUTTIGE ADRESSEN 
Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

Guimardstraat 1 

1040 Brussel 

02 507 08 72 

klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen 

 

Commissie inzake Leerlingenrechten 

Vlaamse Overheid 

Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi 

Secretariaat commissie inzake Leerlingenrechten 

t.a.v. Ingrid Hugelier (Basisonderwijs) 

H. Consciencegebouw  

Koning Albert-II laan 15 

1210 Brussel 

02 553 93 83 

commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be 

http://www.vclbmeetjesland.be/
mailto:tom.walgraeve@vclbmeetjesland.be
mailto:info@neonnetwerk.be
mailto:klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen
mailto:commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be
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Commissie Zorgvuldig Bestuur 

Vlaamse Overheid 

Agentschap voor onderwijsdiensten – AgODi 

Afdeling Advies en Ondersteuning onderwijsPersoneel (AOP) 

Commissie zorgvuldig bestuur 

Koning Albert II-laan 15 

1210 Brussel 

02 553 65 98 

zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be
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PEDAGOGISCH 

PROJECT 

 
Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de 

katholieke dialoogschool. Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van 

welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Als katholieke 

dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding 

en vorming die de school hun kinderen verstrekt. Kiezen voor een katholieke 

dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders van 

de school verwachten dat ze hen zoveel mogelijk betrekken in het samen school 

maken. Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een leer-en 

leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven. Ouders 

die kiezen voor een katholieke dialoogschool geven aan dat ze vertouwen stellen 

in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het 

project van de katholieke dialoogschool. 

De volledige tekst van de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs 

vind je terug op de website: 

https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/engagementsverklaring 

 

 
 
 

 

VISIE VAN ONZE SCHOOL:  

De 7 ankerpunten voor onze school van morgen 

 SOLIDARITEIT 

 OPENHEID 

   KWALITEIT 

 EVENWAARDIGHEID 

 

 SOBERHEID 

 INNOVATIE 

 GASTVRIJHEID 

Dit zijn de basiswaarden die: 

- ons handelen richten 

- onze cultuur kleuren 

- ons beleid inspireren 

  

Deze basiswaarden delen we met alle ‘TABOR’-organisaties. 

2 
 

 

https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/engagementsverklaring
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 Gegroeid uit de ‘Zusters van Liefde van Jezus en Maria’. 

Pieter Jozef Triest, stichter van de congregatie, bracht 

     ons de boodschap: 

‘Deus caritas est – God is liefde’ 

Deze boodschap is onze drijfveer in onze inzet voor mensen. 
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HET SCHOOLREGLEMENT 

 
1.Engagementsverklaring tussen school en ouders 

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en de 

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. Deze afspraken gelden voor de 

hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven. 

Op afgesproken momenten evalueren we samen de engagementen en het effect 

ervan. 

 

OUDERCONTACTEN. 

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders. 

Als ouder ben je samen met onze school partner in de opvoeding van uw kind. Het 

is goed dat u zicht hebt op de werking van de school. Daarvoor plannen we 

bijvoorbeeld bij het begin van elk schooljaar een ouderavond in de klas van uw 

kind. U kan er kennis maken met de leerkracht van uw kind en de manier van 

werken. 

We willen je op geregelde tijden informeren over de evolutie van je kind. We 

organiseren daarom individuele oudercontacten. Dit is in de maand november en 

april.  

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 je niet op de geplande oudercontacten kan aanwezig zijn. 

Als je je zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak dan kan je op 

elk moment zelf een gesprek aanvragen met de leraar van je kind. 

We verwachten dat je met ons contact opneemt bij vragen of zorgen ten aanzien 

van je kind. 

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. 

3 
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We engageren ons om met je in gesprek te gaan over je zorgen en vragen ten 

aanzien van de evolutie van je kind. 

 

AANWEZIG ZIJN OP SCHOOL EN OP TIJD KOMEN. 

We vinden de aanwezigheid van je kind op school belangrijk. We verwachten dat 

je kind regelmatig en op tijd naar school komt. De voldoende aanwezigheid van je 

kind op school draagt bij tot een succesvolle schoolloopbaan van je kind. 

 

We verwittigen jou als de afwezigheid van je kind niet gewettigd is. Indien nodig 

nemen we begeleidende maatregelen. De aanwezigheid van je kind op school 

heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de kleuter- en/of 

schooltoeslag, voor de toelating tot het lager onderwijs en voor het uitreiken van 

het getuigschrift basisonderwijs. 

 

Daartoe moeten we de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het departement 

onderwijs en aan het CLB. 

 

We vragen je als ouder te engageren je kind op tijd naar school te brengen.  

De school begint om 8u30 en eindigt om 15u00. 

Kinderen die te laat toekomen melden zich aan bij de directie. 

 

Het CLB waarmee we samenwerken staat in voor de begeleiding bij 

problematische afwezigheden. Die begeleiding is verplicht. Als je niet ingaat op 

die begeleiding, melden we dit aan de overheid. 

 

Je kan steeds bij ons terecht in geval van problemen. We zullen samen naar de 

meest geschikte aanpak zoeken. 

 

INDIVIDUELE LEERLINGENBEGELEIDING 

Onze school voert een beleid op leerlingenbegeleiding. Dit houdt ondermeer in 

dat we gericht de evolutie van uw kind volgen. Dit doen we door het werken met 

een kindvolgsysteem (KVS). 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. We 

kunnen ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop 

van het schooljaar. Ook dan gaan we steeds eerst in overleg met jou. Welke 

maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je kind nodig heeft en wat wij 

als school kunnen organiseren. Als school zijn we verplicht om redelijke 

aanpassingen te voorzien als jouw kind daar nood aan heeft. Het is niet mogelijk 
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om hier als ouder verzet tegen aan te tekenen. 

We zullen in overleg met jou als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding 

van uw kind zal georganiseerd worden. Daarbij zullen we aangeven wat je van 

school kan verwachten en wat wij 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. 

 

POSITIEF ENGAGEMENT TEN AANZIEN VAN DE ONDERWIJSTAAL 

Onze school is een Nederlandstalige school. 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. 

 

2.Inschrijvingen van kinderen 
VANAF WANNEER INSTAPPEN 

Kleuters worden pas toegelaten op school vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 

maanden oud zijn. Kinderen tussen 2 jaar en 6 maanden en 3 jaar mogen 

instappen op de volgende instapdata:  

 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 O.L.H. Hemelvaart. 

 

INSCHRIJVINGSPERIODEN 

Een kleuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden vanaf 

de eerste werkdag van september van het voorafgaande schooljaar. 

 

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 van je kind kan enkel stoppen in de gevallen 

die wettelijk zijn opgesomd. 
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De inschrijving van je kind eindigt wanneer je beslist om je kind van school te 

veranderen of wanneer je kind bij wijze van tuchtmaatregel definitief werd 

uitgesloten.  

 

Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor je 

kind wijzigt, kan het zijn dat de vastgelegde onderwijsbehoeften van die aard 

zijn dat ofwel een verslag nodig is, 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. 

Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we opnieuw jouw schriftelijk 

akkoord vragen. Indien je niet akkoord gaat met de wijziging, dan wordt de 

inschrijving van je kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.  

 

DOCUMENTEN BIJ INSCHRIJVEN 

Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de 

identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont. 

 

WEIGEREN VAN KLEUTERS 

Kinderen kunnen specifieke noden hebben.  

Van ouders wordt verwacht dat zij dit meedelen aan de school. De school zal 

onderzoeken of haar draagkracht voldoende groot is om het kind de nodige 

ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. Indien 

de ouders, bij de inschrijving, nalaten om mee te delen dat hun kind een attest 

buitengewoon onderwijs heeft, en er de eerste weken na de inschrijving een 

vermoeden is van specifieke noden, zal de school haar draagkracht alsnog 

onderzoeken. 

Wanneer je kind beschikt over een verslag schrijft de school in onder 

ontbindende voorwaarden. Vervolgens organiseert de school overleg met de 

ouders en het CLB , over de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te 

nemen in het gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoortgang te 

laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum. 

Indien na het overleg de school disproportionaliteit van de aanpassingen 

bevestigt, wordt de inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in 

een andere school is ingeschreven en uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet 

inbegrepen, na de kennisgeving van de bevestiging van disproportionaliteit. 
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TOELATINGSVOORWAARDEN LAGER ONDERWIJS 

Je kind kan pas instappen in het lager onderwijs als het aan de wettelijke 

toelatingsvoorwaarden voldoet. In de infobrochure onderwijsregelgeving kom je 

onder punt 3.1.2 meer te weten over die voorwaarden. 

 

3.Ouderlijk gezag 

ZORG EN AANDACHT VOOR HET KIND 

Als school bieden we een luisterend oor aan voor al onze leerlingen. Ook voor 

kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, 

openheid, begrip en extra aandacht bieden. 

NEUTRALE HOUDING TEGENOVER DE OUDERS 

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, 

samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun 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. 

 

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, …; 

- Afspraken in verband met oudercontact. 

 

CO-SCHOOLSCHAP 

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. 

De school moet de inschrijving van een leerling weigeren als de ouders hun kind 

tijdens het schooljaar afwisselend in verschillende scholen in- en uitschrijven. 

 

4.Afwezigheden 
Voor leerlingen in het lager onderwijs (ook de 5-jarigen die vervroegd zijn 

ingestapt) en voor 6- en 7-jarigen in het kleuteronderwijs is de leerplicht 

voltijds. Zij zijn altijd aanwezig, behalve bij gewettigde afwezigheid. Voor 5-

jarigen in het kleuteronderwijs geldt een leerplicht van minstens 275 halve 

dagen aanwezigheid. Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen 
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niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze niet steeds op school moeten zijn. Ze 

zijn niet onderworpen aan de leerplicht. 

De directeur kan beslissen of een afwezigheid van een 5-jarige kleuter als 

aanvaardbaar beschouwd wordt. Als de afwezigheid volgens de directeur 

aanvaardbaar is, dan telt die mee voor het bereiken van de 275 halve dagen 

aanwezigheid. 

Het is belangrijk dat kleuters (leerplichtig of niet) regelmatig naar school 

komen. 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. 

De afwezigheidsgegevens van je kind worden doorgegeven aan de overheid. 

Kleuters die onvoldoende dagen naar school komen, kunnen hun kleuter- en/of 

schooltoeslag verliezen en ook de toegang tot het lager onderwijs is afhankelijk 

van het aantal dagen dat je kind kleuteronderwijs volgde. 

We verwachten dan ook dat je de afwezigheid van je kleuter onmiddellijk aan ons 

meldt, liefst voor 9u. Ook als je eens door omstandigheden je kind niet op tijd 

kan afzetten, laat je dit zo snel mogelijk weten. Je meldt je dan aan bij de 

directie. Komt je kind meermaals te laat of is je kind al vaak afwezig geweest, 

dan kunnen we samen nagaan hoe we de participatie van je kleuter kunnen 

verhogen. 

4.1 GEWETTIGDE AFWEZIGHEDEN 

Voor leerlingen  in het lager onderwijs en voor 6- en 7- jarigen in het 

kleuteronderwijs gelden volgende gewettigde afwezigheden: 

4.1.1 WEGENS ZIEKTE 

- Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch 

attest verplicht. 

- 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. 

- Is je 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 plaats vinden. 

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het ziektebriefje 

aan de leerkracht. 

De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest. 
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4.1.2 ANDERE VAN RECHTSWEGE GEWETTIGDE AFWEZIGHEDEN 

De afwezigheid van je kind kan in een aantal situaties gewettigd zijn. Voor deze 

afwezigheden is geen toestemming van de directeur nodig. Je verwittigt de school 

wel vooraf van deze afwezigheid. Je 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- 

en aanverwant; 

- de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank; 

- het vieren van een feestdag dat hoort bij je geloof (anglicaanse, islamitische, 

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

- … 

 

4.1.3 AFWEZIGHEDEN WAARVOOR DE TOESTEMMING VAN DE DIRECTEUR 

NODIG IS: 

Soms kan je kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op 

voorhand met de directie. Het betreft hier de afwezigheid 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 

- school-externe interventies; 

- de 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. 
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4.2 PROBLEMATISCHE AFWEZIGHEDEN 

Alle afwezigheden die niet van rechtswege of door de school zijn gewettigd, zijn 

te beschouwen als problematische afwezigheden. De school zal je onmiddellijk 

contacteren bij elke problematische afwezigheid van je kind. 

Vanaf vijf halve dagen problematische afwezigheid contacteert de school het 

CLB. Samen werken ze rond de begeleiding van je kind. Je wordt in dat geval 

uitgenodigd voor een gesprek. 

 

5. Onderwijs aan huis 

Als je kind wegens (chronische) ziekte of langdurige 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. Heeft je kind een 

niet-chronische ziekte, dan voeg je een medisch attest toe waaruit blijkt dat je 

kind onmogelijk naar school kan gaan, maar wel onderwijs kan krijgen. Heeft je 

kind een chronische ziekte, dan heb je een medisch attest van een geneesheer-

specialist nodig dat het chronisch ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat je 

kind onderwijs mag 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 de ziekteperiode van je kind noodgedwongen wordt verlengd of als je kind na 

een periode van tijdelijk onderwijs aan huis binnen 3 maanden hervalt, moet je 

kind geen wachttijd van 21 opeenvolgende kalenderdagen meer doorlopen om 

opnieuw tijdelijk onderwijs aan huis te krijgen. Je hoeft ook niet opnieuw een 

aanvraag in te dienen. Om de nieuwe afwezigheid te wettigen, is er wel een nieuw 

medisch attest nodig.  

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. 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 geldig voor de hele 

schoolloopbaan van je kind op onze school. Je hoeft  dit dus maar één keer aan 

onze school te bezorgen.  

Je kind moet daarnaast op 10 km of minder van de school verblijven. Als je kind 
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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. 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 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. 

 

6. Bijdrageregeling 

Hieronder vind je een lijst met de schoolkosten. Op die lijst staan zowel 

verplichte als niet-verplichte uitgaven. 

De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad. 

De bijdrage voor schooluitstappen, toneel, sport, theater,… bedragen jaarlijks 

niet meer dan 45 euro (maximumfactuur). 

Het streefdoel is dat alle kleuters deelnemen aan de activiteiten. 

Bij eendaagse uitstappen geldt de ondertekening van dit schoolreglement als 

principiële toestemming voor deelname aan de ééndaagse uitstappen.  Indien de 

ouders de toestemming voor een ééndaagse activiteit weigeren, dienen zij dat 

vooraf aan de school te melden.  

Leerplichtige kinderen die niet deelnemen aan eendaagse uitstappen moeten wel 

degelijk aanwezig zijn op school. 

MAALTIJDEN en TUSSENDOORTJES 

De kinderen kunnen ’s middags op school blijven eten. 

De warme maaltijden worden door een traiteur ter plaatse gebracht. 

Boterhammen kunnen ook meegebracht worden.  De kinderen kunnen dan soep of 
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water nuttigen bij de boterhammen. 

Vanaf 1 januari 2020 wordt het contributiereglement van de gemeente Lievegem 

gewijzigd en zullen alle scholen genoodzaakt zijn een bijdrage te vragen van 

€0.75 per middag om het middagtoezicht te kunnen bekostigen, ongeacht de 

kinderen warme maaltijd nuttigen of boterhammen meebrengen. Deze bijdrage is 

fiscaal aftrekbaar voor de ouders. 

Prijs van een warme maaltijd:    3,00 euro. 

Prijs van de soep:  0,50 euro 

 

Prijs van fruit (elke VM):           0,40 euro 

 

VRIJBLIJVENDE UITGAVEN 

De school biedt ook een heel aantal vrijblijvende diensten/goederen/activiteiten 

aan. We vermelden ze met hun kostprijs: 

Tijdschriften: vrijblijvend aanbod: 

Doremini (peuters + 1ste kleuterklas)              €35,00 

Doremix (2de kleuterklas)     €35,00 

Doremi (3de kleuterklas)     €35,00 

Boektoppers kleuters      €20,00 

Boektoppers kleuters abonnement    €32,00 

Kerstboek - Paasboek – Vakantieboek                  € 6,00 

 

WIJZE VAN BETALEN 

De schoolrekeningen worden u maandelijks elektronisch bezorgd. We verwachten 

dat die rekening op tijd en volledig wordt betaald. Dat betekent binnen de 14 

dagen na afgifte. 

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. 
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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 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. 

 

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. 

 

7. Geldelijke en niet-geldelijke 

ondersteuning 
(zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 9) 

Personen en bedrijven die de school sponsoren worden vermeld tijdens het 

jaarlijks schoolfeest. 

   

8.Vrijwilligers 

Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van 

vrijwilligers. De vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een 

aantal punten te informeren. De school doet dit via onderstaande bepalingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schoolbrochure Kleuterschool De Speelfontein versie september 2020 

Kleuterschool De Speelfontein – Kasteellaan 9 – 9921 Lievegem 

vzw VKKBOS – Molendreef  16 – 9920 Lovendegem – 0417.430.788 – RPR Gent 

 

29 

 

 

ORGANISATIE 

VZW VKKBOS 

De organisatie 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 Marsh. 

Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien. 

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. 

 

9. Welzijnsbeleid 

GEZONDHEID 

Onze school werkt reeds enkele jaren aan ‘gezonde voeding’.  

In de voormiddag krijgen alle kleuters fruit als tussendoortje.  

Het fruit wordt aangerekend op de schoolrekening van uw kleuter. Ouders die dit 

wensen, kunnen het fruit van thuis meegeven. Zij moeten dit wel melden aan de 

leerkracht van hun kleuter. In de klas zal hiervoor een briefje ter ondertekening 

voorgelegd worden. 

Ook het drinken van water wordt gestimuleerd als gezonde drank. De kleuters 

brengen hun eigen drankfles met water mee van thuis. 

Tijdens het middagmaal voorzien we soep of water. 

 

Snoep, kauwgom, chips zijn verboden op school. 

 

MEDICATIE 

Zieke kleuters of kinderen met koorts horen niet thuis op school.  

Wanneer je kind 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 je kind op te 

halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken. 
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Als school stellen we geen medische handelingen en stellen wij in geen geval 

medicatie ter beschikking, ook geen pijnstillers.  

In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe 

te dienen aan een kind. Deze vraag moet bevestigd worden met het 

aanvraagformulier ‘Mijn kind moet op school medicijnen gebruiken op 

doktersvoorschrift’ dat vooraf wordt ingevuld door de ouders, de school en de 

arts. Dit document is terug te vinden op onze website. 

Zonder dit document worden er geen medicijnen toegediend op school. 

De leerkracht kan op geen enkele ogenblik verantwoordelijk gesteld worden voor 

neveneffecten die bij het kind optreden naar aanleiding van het toedienen van 

deze medicatie. 

 

Wij kunnen niet ingaan op vragen naar medische bijstand voor andere gevallen 

dan medicatiegebruik. Samen met jou zoeken we naar een samenwerking met 

verpleegkundigen, zoals de diensten van het Wit-Gele Kruis. 

 

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 

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. 

 

10. Afspraken en leefregels 

PARKEREN 

Er worden geen auto’s geparkeerd of gestationeerd vóór het schoolhek.  Om de 

veiligheid aan het hek te bevorderen, zullen de kleuters na schooltijd steeds 

plaatsnemen op de bank onder het afdak.  De ouders worden verzocht daar hun 

kinderen te komen ophalen. 

KLEDING 

Alle kledij die uitgedaan kan worden, zoals: jas, muts, handschoenen,… worden 

liefst gemerkt met de naam van uw kind, evenals de boekentas.  Iedere kleuter 

heeft steeds een zakdoek bij zich. In de boekentas van een peuter en 3-jarige 

kleuter hoort een reservebroekje. 

SPEELGOED 

Speelgoed blijft thuis, tenzij de school uitdrukkelijk vraagt om iets mee te 
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brengen. Nieuwe kleuters kunnen in het begin wel iets vertrouwds van thuis 

meebrengen. 

VERJAARDAGEN 

De verjaardagen zijn heel belangrijk voor uw kind.  Bij elke nieuwe maand worden 

de jarigen op de rode loper verwacht. We maken van een verjaardag een mooie 

dag.  Een verjaardag op school vieren we met een lied, een wens en voor de 

kleuters een hoedje met verjaardagskoffer of met ‘Jules’.  De jarige mag de 

klasgenootjes die dag even verwennen met iets van thuis.  

ONGEVALLEN EN SCHOOLVERZEKERING 

Elk kind is verzekerd tijdens de schooluren.  Ongevallen moeten zo spoedig 

mogelijk gemeld worden aan de directie zodat het nodige aangifteformulier kan 

ingevuld worden. 

Uurwerken, kledingstukken … zijn niet verzekerd. 

AFSPRAKEN ROND PESTEN 

Onze school staat in voor de opvoeding en de (talent)ontwikkeling van de leerlingen 

die ons zijn toevertrouwd. De zorg voor optimale leercondities en een veilig en 

positief leefklimaat maken deel uit van die verantwoordelijkheid. Het voorkomen en 

aanpakken van pestgedrag en geweld op school maakt eveneens deel uit van het 

takenpakket van onze school. Het is daarom belangrijk dat pestproblemen snel en 

efficiënt worden aangepakt. 

Wanneer pestgedrag gesteld wordt, is het vooral van belang dat hier snel een eind 

aan wordt gesteld. Onze school en de CLB-medewerkers vervullen hier elk een 

belangrijke rol. Het is dan ook heel belangrijk dat leerlingen en ouders zich 

rechtstreeks tot de leerkrachten en CLB-medewerkers richten wanneer zich een 

probleem stelt inzake pesten, geweld, ongewenst gedrag o andere problemen op 

school. Pesten wordt immers niet getolereerd op onze school. Wanneer pestgedrag 

wordt vastgesteld, probeert de school dan ook consequent met de pester en de 

gepeste rond de tafel te zitten. 

 

ECHTSCHEIDING 

Soms kiezen ouders om uit elkaar te gaan. Als school kiezen we altijd  

voor het belang van het kind.  De school kan niet optreden als vrederechter. Het 

is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van 

de ouders om de opvoeding van hun kinderen te organiseren, daarover onderlinge 

afspraken te maken en een goede communicatie te onderhouden. Sereniteit en 

zoeken naar oplossingen helpt iedereen vooruit. Dit is in het belang van het kind. 

a. inschrijvingen 

Als één ouder een kind komt inschrijven verklaart de inschrijvende ouder t.a.v. 
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de school te handelen met de instemming van de andere ouder. 

b. informatie 

Elke ouder heeft recht op informatie tenzij een rechtbank daar anders over 

oordeelt. Dit gaat over begeleidingsactiviteiten, oudercontacten, 

informatievergaderingen, CLB, schoolfeesten … 

De brieven worden meegegeven met de kleuter.  Als de andere ouder daarom 

vraagt sturen we deze op naar het thuisadres. 

c. rekeningen 

De rekeningen worden niet gesplitst, tenzij een rechtbank of beide ouders samen 

daar anders over beslissen.  Dit kan nooit gebeuren op vraag van één ouder. 

d. afhalen 

Indien uw kleuter niet altijd door dezelfde ouder wordt afgehaald, geef dan een 

overzicht mee met data.  De rechtbank kan de school verplichten om in 

bovenstaande gevallen anders te reageren.  Het is aan de ouders om dit vonnis 

voor te leggen. 

Zolang er geen vonnis is 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. 

 

11. Leerlingenbegeleiding 

Als school hebben wij de opdracht om voor elke leerling in kwaliteitsvolle 

leerlingenbegeleiding te voorzien. Dit doen wij door de leerlingen te begeleiden 

op volgende vier domeinen: 

- het leren studeren: dit heeft tot doel het leren van de leerling te 

optimaliseren en het leerproces te bevorderen door voorschoolse 

vaardigheden op de kleuterschool te ondersteunen en te ontwikkelen. 

Hierdoor streven wij ernaar om de ontwikkeling van uw kind optimaal te 

ondersteunen. 

- de onderwijsloopbaan: dit heeft tot doel de leerling te ondersteunen om 

voldoende zelfkennis te ontwikkelen, om inzicht te verwerven in de structuur 

van en de mogelijkheden binnen onderwijs, opleiding en arbeidsmarkt en om 

adequate keuzes te leren maken op school en daarbuiten. 

- de preventieve gezondheidszorg: dit heeft tot doel de gezondheid, groei en 

ontwikkeling van leerlingen te bevorderen en te beschermen, het groei- en 

ontwikkelingsproces op te volgen en tijdig risicofactoren, signalen, 

symptomen van gezondheids- en ontwikkelproblemen te detecteren. 

- het psychische en sociaal functioneren: dit heeft tot doel het welbevinden 

van de leerling te bewaken, te beschermen en te bevorderen waardoor de 

leerling op een spontane en vitale manier tot leren kan komen en zich kan 

ontwikkelen tot een veerkrachtige volwassene. 
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12. Revalidatie/logopedie tijdens de 

lestijden  

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); 

- revalidatie voor kinderen met een specifieke onderwijsgerelateerde behoefte 

waarvoor een handelingsgericht advies is gegeven (max. 150 minuten per week, 

verplaatsingen inbegrepen). 

Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind revalidatie te 

laten volgen tijdens de lestijden.  

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie na ziekte of ongeval toe te 

staan, moet de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende 

elementen bevat: 

- een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de 

lestijden moet plaatsvinden; 

- een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van 

de revalidatie blijkt; 

- een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met 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 toe te staan voor de leerling 

met een specifieke onderwijsgerelateerde behoefte waarvoor een 

handelingsgericht advies is gegeven, moet de school over een dossier beschikken 

dat minstens de volgende elementen bevat: 

- een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de 

lestijden moet plaatsvinden; 

- een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders. 

Dat advies moet motiveren waarom de problematiek van de leerling van die aard 

is dat het wettelijk voorziene zorgbeleid van een school daarop geen antwoord 

kan geven en dat de revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als 

schoolgebonden aanbod. Indien er op het moment van de aanvraag tot 

afwezigheid nog geen handelingsgericht advies werd gegeven voor de leerling, 

kunnen het handelingsgericht advies en dit advies van het CLB gelijktijdig 
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afgeleverd worden; 

- een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker 

over de manier waarop de revalidatie het onderwijs voor de leerling in kwestie 

zal aanvullen en de manier waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen. De 

revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk schooljaar een 

evaluatieverslag aan de directie van de school en van het CLB, met inachtneming 

van de privacywetgeving waaraan hij onderworpen is; 

- een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet 

worden, rekening houdend met het 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. 

 

13. Privacy 

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. De gegevens die nodig zijn voor de 

begeleiding van je kind verzamelen we in het kader van ons beleid op 

leerlingenbegeleiding.  

De gegevens van je kind verwerken we hierbij 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 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 ons aanspreekpunt informatieveiligheid, mevr. Hildegard Termont. 
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2.OVERDRACHT VAN LEERLINGENGEGEVENS BIJ SCHOOLVERANDERING 

Als je kind van school verandert, worden een aantal gegevens overgedragen aan 

de nieuwe school onder de volgende voorwaarden: 

- de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspeciefieke 

onderwijsloopbaan. Het gaat om de essentiële gegevens die de studieresultaten 

en studievooruitgang van je kind bevorderen, monitoren, evalueren en attesteren; 

- de overdracht gebeurt enkel in het belang van het kind. 

 

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 stelt. Je brengt de directeur 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 aan de nieuwe school door te geven. 

3.PUBLICATIE 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 de schoolloopbaan van je kind vragen wij jou om toestemming 

voor het maken en publiceren van deze beeld- of geluidsopnames. Jouw 

toestemming die we via een toestemmingsformulier vragen, blijft in principe voor 

de hele schoolloopbaan van je kind gelden. Enkel indien we de beeld – of 

geluidsopnames voor een ander doel gebruiken dan we eerder aan jou hebben 

gevraagd, vragen we opnieuw jouw toestemming. Ook al heb je toestemming 

gegeven, je kan altijd je toestemming nog intrekken. Je kan hiervoor contact 

opnemen met de directie. 

We wijzen erop dat deze privacyregels 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. 

4.RECHT OP INZAGE, TOELICHTING EN 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 
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vragen. Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de directeur. We 

kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op anderen, zoals 

medeleerlingen. De kosten die hiervoor gevraagd worden, zijn terug te vinden in 

de bijdrageregeling. 

 

14. Infobrochure onderwijsregelgeving 

De school stelt jou als ouder bij inschrijving in kennis van de ‘infobrochure 

onderwijsregelgeving’. Dat document biedt een overzicht van de relevante 

regelgeving met betrekking tot de items die opgenomen zijn in dit 

schoolreglement. 

De actuele digitale versie van het document is beschikbaar op de website van de 

school. De inhoud van de infobundel kan te allen tijde gewijzigd worden zonder je 

instemming. Bij elke wijziging van de inhoud van de bundel, verwittigt de school 

jou via mail. 

Op jou verzoek ontvang je een papieren versie van het document. 

 

15. Klachtenregeling 

Wanneer je ontevreden bent met beslissingen, handelingen of gedragingen van 

ons schoolbestuur of zijn personeelsleden, of met het ontbreken van bepaalde 

beslissingen of handelingen, dan kan je contact opnemen met de directeur of 

voorzitter van het schoolbestuur. 

Samen met jou 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 jou volstaat, 

dan kan je je 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: 
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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 of via het daartoe voorziene 

contactformulier op de website van de Klachtencommissie. 

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: 

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. 

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 

mailto:klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen
http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/
http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/
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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. 
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