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WELKOM IN REGINA PACIS 2 
 

Wij zijn blij dat u voor onze school gekozen heeft. We beschouwen dat als een blijk van groot 
vertrouwen: we zien het als een voorrecht dat we mee mogen helpen bij de opvoeding van uw 
kind. 
 
We zullen uw kind goed onthalen. U mag erop rekenen dat we als schoolbestuur en schoolteam 
ons ten volle zullen inzetten om uw kind een eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs te geven. 
 
Vanzelfsprekend hopen we dat u uw kind zal aanmoedigen om met ons mee te werken en dat we 
fijn kunnen samenwerken bij de opvoeding van uw kind. Aarzel ook niet met ons contact op te 
nemen indien er problemen zijn. We staan klaar om samen naar een oplossing te zoeken. 
 
Deze brochure bieden we aan als een basis voor een goede samenwerking tussen u en onze 
school. 
 
In het eerste deel schetsen we een klein portret van onze lokale school. Onder de titel "Wie is 
wie" stellen we u voor wie allemaal meewerkt aan de boeiende uitdaging uw kind op te voeden in 
onze school. We presenteren tevens ook heel wat wetenswaardigheden over onze school. Het is 
prettig dat u een kijk krijgt op een doorsnee schooldag voor uw kind. Bovendien bieden we u in dit 
deel ook heel wat praktische informatie en maken we een paar concrete afspraken voor een vlotte 
samenwerking. 
 
In het tweede deel vind u het pedagogisch project van onze school en de engagementsverklaring 
van het katholiek onderwijs. We vragen vooral uw aandacht voor ons opvoedingsproject. Dit is het 
kerndocument voor onze school: het verwoordt vanuit welke inspiratie en bewogenheid wij uw 
kind willen opvoeden en onderwijzen. Wij vragen u dit project te onderschrijven: dit is erg 
belangrijk. Natuurlijk hebben we ook de medewerking en de inzet van uw kind nodig. We zullen 
daar speels en tof, maar ook duidelijk en ernstig toe uitnodigen, vandaar onze: "Onze oproep 
aan de kinderen". 
 
In het derde deel leest u 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, het getuigschrift op het einde van het 
basisonderwijs, onderwijs aan huis, herstel- en sanctioneringsbeleid, 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! 
 
 
 
Het bestuur en het schoolteam. 
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DEEL 1  
ONZE SCHOOL  
 

PORTRET VAN ONZE SCHOOL 

 
Gegroeid uit de meisjesschool aan de Mortselsesteenweg (nu Regina Pacis 1 genaamd) werd onze 
school op 1 september 1986 een autonome school. 
 
Via tal van initiatieven willen we ons profileren als een jonge, dynamische school met stevige 
wortels, kenmerkend voor de Regina Pacis-gemeenschap Hove. 
 
Wij proberen "graag naar school komen" te combineren met ernstig (studie)werk. Als we dan 
kijken naar onze kleuters en kinderen van de lagere school, hebben we het gevoel dat we hierin 
lukken. 
 
Onze school bruist van leven, omringd door een enthousiaste ouderploeg. We vinden het erg 
belangrijk dat elk kind zich thuis voelt, en maken daar graag de nodige tijd voor. 
 
Laat ons ook dit schooljaar er samen WERK van maken. 
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1. WIE IS WIE? 

 

Onze school is de BASISSCHOOL REGINA PACIS 2 
J. Mattheessensstraat 62 
2540 Hove 
Tel. 03/455 07 99  
e-mail: directie@rp2.be 
  secretariaat@rp2.be 
Website : www.rp2.be 
De directie staat in voor de dagelijkse leiding van de school. 
De directeur is Wencke Vervecken. 
Buiten de schooluren is de directeur ook te bereiken: 0494/14 86 98 
 
Ons schoolbestuur is de eigenlijke organisator in onze school. Het is verantwoordelijk voor het 
beleid, de beleidsvorming en de inhoud. Het schept de noodzakelijke voorwaarden voor het goed 
verloop van het onderwijs. Het schoolbestuur van Regina Pacis 2 is de v.z.w. Onderwijsinrichtingen 
Zusters der Christelijke Scholen Regio Zuid-Antwerpen. De zetel is gevestigd op het Gemeenteplein 
8 te 2550 Kontich. Voorzitter van het schoolbestuur is de heer P. Michielsen. Ons schoolbestuur 
heeft nauwe banden met de stichtende congregatie van Vorselaar. 

 
De afgevaardigde bestuurder namens het schoolbestuur en voor onze school is de heer Erwin Van 
Wassenhove. De namenlijst van de andere leden van het schoolbestuur is ter inzage bij de 
directie. 

 
Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke van het schoolgebeuren. Onze school bouwt haar 
werking uit mede dankzij de goede begeleiding die het schoolbestuur organiseert voor haar 
scholen. 

 
1.1. HET PERSONEEL 

 
De leraren, de directeur, het administratief-en onderhoudspersoneel vormen samen ons 
schoolteam. 
Het onderwijzend personeel is volgens de opdracht opgesplitst in kleuter- en lager onderwijs. Deze 
groepen werken wel intens samen. 
De namen van het personeel worden bekendgemaakt in het schoolkrantje "RP-t-Weetje". 

 
1.2. DE KLASSENRAAD 

 
Regelmatig komt de directeur samen met een team van personeelsleden – klasleraar – 
zorgcoördinator – afgevaardigde van het CLB – kinesiste – logopediste – eventuele externe 
hulpverleners – om individuele leerlingen of een leerlingengroep te bespreken. 
 
De klassenraad beslist of een leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. 
Het is de klassenraad die beslist in welke leerlingengroep een leerling die in de loop van zijn 
schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. 
 
Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. 
(bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum). 
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1.3. SAMENWERKING MET DIENSTEN EN SPECIALISTEN  

 
Centrum Leerlingenbegeleiding CLB 
Het  Vrije CLB-centrum – Sint Benedictusstraat 14b te 2640 Mortsel – Tel: 03/443.90.20 begeleidt 
onze school.  
 
Hun samenwerking met de school  bestaat in: 

• deelname aan klassenraad en bespreking van de leerlingen 
• onderzoeken in verband met ontwikkeling van kleuters en evolutie van leerlingen 
• bijzondere testen en onderzoeken op aanvraag 
• medisch schooltoezicht 
• medische preventie onderzoeken en toezicht op besmettelijke ziekten. 

 
De CLB-dienst voert deze onderzoeken kosteloos uit. 

 
1.4. DE OUDERRAAD 

 
Wanneer u uw kind in Regina Pacis 2 liet inschrijven, werd u meteen lid van de ouderraad. 
 
De eerste en voornaamste taak van de ouderraad is het voeren van een opbouwende dialoog 
tussen school en gezin, waarbij niet enkel de belangen van de kinderen en hun ouders aan bod 
komen, maar waar tevens de oudergemeenschap geconfronteerd wordt met de belangen en de 
zienswijzen van de schoolgemeenschap. 
De ouderraad vormt aldus een brug tussen school en gezin. Het steunt alle pedagogische 
activiteiten en vernieuwingen die in een school groeien. De ouderraad organiseert eigen 
activiteiten. U ziet dat in onze schoolgemeenschap de ouders ook hun rol kunnen spelen, en dat 
zulks doen via hun ouderraad. 
 
Voorzitter van de ouderraad: Christophe Vanden Eede,  0477/27.60.70, 
christophe.vanden.eede@telenet.be 

 
1.5. SCHOOLRAAD 

 
Ook in onze school werkt de schoolraad. De raad wil een platform zijn voor alle geledingen die 
betrokken zijn bij het schoolgebeuren. Voor de samenstelling van de schoolraad verwijzen wij u 
naar de directie. 
 
Voorzitter van de schoolraad: Lore Somers 
Oudergeleding: Christophe Vanden Eede, Katrin Verdurme 
Personeelsgeleding: Lore Somers, Nico Lefebvre 
Lokale gemeenschap: Rita Daems, Ilse Ceulemans 
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1.6. HET ORGANIGRAM VAN DE SCHOOL 
 

 
 
 
 
 
 
 

Onderwijzend personeel 
Kleuter 

Onderwijzend personeel 
Lager 

Administratief personeel 

Zonnetjes: Tina Delanghe                1A: Lore Somers / Ann. Gauquie     Isabelle De Meese 
Wolkjes:    Inge Herweyers 2A: Dirk Ceulemans Arbeidspersoneel 

Sterretjes: Karine Lenaerts                3A: Ilse Godenir Ria De Keuster 
Maantjes:  Hilde Van Tricht 
                (Dorien Vos) 

4A: Chris Kempenaers/Nico 
Lefebvre 

Jan Scheldeman 

 5A: Nik Wuyts Nabewaking 

 6A: Chloé Leysen  Jeannine Wouters 
   
   
Turnleraar: Jan Van Gompel Turnleraar: Jan Van Gompel  

Pedagogische omkadering Pedagogische omkadering  

Kinderverzorgster: Ann Keyenberg Zorgverbreding: Ben Meeuwissen  
Zorgverbreding: Ben Meeuwissen Preventie en ICT: Luc Coenen  
 Beleidsondersteuning: Nico 

Lefebvre 
 

 

 
 

Schoolraad           Ouderraad 

 
Klachtencommissie 
Katholiek Onderwijs 

Vlaanderen 

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

Commissie inzake 
Leerlingenrechten 

Vlaamse Overheid 
Agentschap voor onderwijsdiensten – AgODi 
Secretariaat commissie inzake Leerlingenrechten 
t.a.v. Ingrid Hugelier (Basisonderwijs) 
H. Consciencegebouw  
Koning Albert-II laan 15 
1210 Brussel 
02 553 93 83 
commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be 

Commissie Zorgvuldig 

Bestuur 

Vlaamse Overheid 
Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi 
t.a.v Marleen Broucke 
Koning Albert II-laan 15 
1210 Brussel 
02 553 65 56 
zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be 

VZW onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke Scholen Zuid-Antwerpen 

Gemeenteplein 8    2550 Kontich 

Afgevaardigd beheerder: Erwin Van Wassenhove 

Directie: Wencke Vervecken 

Inspraakorganen 
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2.   ORGANISATIE VAN DE SCHOOL 

 
2.1. DAG- EN WEEKVERLOOP IN REGINA PACIS 2 
 
SCHOOLUREN 

Opening school (met toezicht) 8.00 u. 

Begin activiteit/lessen 8.40 u. 

Speeltijd 10.20 u. – 10.35 u. 

Einde activiteit/lessen 12.15 u.  

Middagpauze (enkel voor middagblijvers) 12.15 u. – 13.25 u. 

Begin activiteit/lessen 13.25 u. 

Speeltijd 14.15 u. – 14.30 u. 

Einde activiteit/lessen 15.25 u. 

 

TOEZICHT  

Woensdagmiddag tot 12.30 u. 
’s Avonds tot 15.45 u. 
 

 

NABEWAKING 
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.45 u. tot 18.00 u. enkel voor die leerlingen 
waarvoor geen opvang kan voorzien worden. Voor de leerlingen die na 16.30 u. op school blijven 
is er een vieruurtje voorzien. Kinderen kunnen hun huiswerk maken en lessen leren. Voor de 
opvang van meerdere kinderen uit één gezin wordt een korting verleend van 25% op de 
ouderbijdrage.  De verrekening gebeurt per overschrijving in oktober, december, maart en juni. 
Voor langere opvang, d.w.z. na 18.00 uur, vragen wij u om met de school contact op te nemen. 
Ouders moeten zich bij de toezichter melden wanneer zij hun kind(eren) afhalen. 
 

 

AFWEZIGHEDEN – TE LAAT KOMEN 
Mogen we u vragen ons zo vlug mogelijk in te lichten omtrent elke afwezigheid 
van uw kind. U kunt ons telefoneren:  03/455.07.99,  e-mailen: 
secretariaat@rp2.be, directie@rp2.be of persoonlijk verwittigen. 
 

Is een kind méér dan 3 opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch 
attest verplicht. 
Is een kind minder dan 3 opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders 
voldoende (max 4x per schooljaar (zie ook praktisch deel)).  
Is het kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB. 

 
Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan tandarts of oogarts) moeten zo veel mogelijk 
buiten de schooluren plaatsvinden. 
Soms moet een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met 
de directie. 
 

We houden er echter aan dat alle kinderen (ook kleuters) stipt op tijd komen. Telaatkomers storen 
de les en missen een deel ervan. 
 
Wie de titularis wenst te spreken doet dit vóór of na de lessen. 
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MIDDAGPAUZE-DRANK-SNOEP 
De kinderen die 's middags niet naar huis kunnen, hebben de 
mogelijkheid in de school hun boterhammen op te eten. Ze brengen 
water mee als drank.  
 
Wij vragen reftergeld per kind, per dag (zoals in alle Hovese scholen). De 
verrekening gebeurt in oktober, december, maart en juni per 
overschrijving. 
 

Het eten van fruit moedigen we aan. Woensdag = fruitdag. We stellen de 
kinderen ook een “fruitabonnement” voor. Hiervoor krijgt uw kind wekelijks 
op woensdag een stuk fruit of groente.  
We werken samen met Colruyt. Elke week kan het dus iets anders zijn 
afhankelijk van het seizoensaanbod. 
 

Chocolade en snoep zijn in onze school verboden. Tandbederf en slechte eetlust zijn er de 
overbekende gevolgen van. Een droog koekje of een stuk fruit of groente zijn wel toegelaten. 
 
Kleuters en leerlingen vieren intens allerlei feesten zoals o.a. verjaardagen 
van hun vriendjes. De leraren laten die gelegenheid zeker niet onopgemerkt 
voorbijgaan. Een kleine traktatie mag wel meegebracht worden (moet niet): 
fruit, een droge koek, iets zelfgemaakt, 'n boekje of speelgoedje voor de klas. 
Indien toch snoep wordt meegegeven, wordt dit onmiddellijk in de boekentas 
opgeborgen. 
We vragen jullie ook om geen aparte cadeautjes te geven.  
Bij uitnodigingen voor een feestje: als u alle kinderen van de klas uitnodigt, 
mag de uitnodiging in de klas gegeven worden. Nodigt u maar een paar leerlingen uit de klas, 
bezorgt u zelf de uitnodiging aan de betrokken persoon.  
 

 

2.2.   VERKEERSVEILIGHEID KRIJGT VEEL AANDACHT 

 

SCHOOLRIJEN 
Tot voorbij de drukste plaatsen rond de school begeleiden we twee rijen. De kinderen zijn 
VERPLICHT gebruik te maken van de schoolrijen als ze niet worden afgehaald (ook de oudste 
leerlingen!). 
Rij 1  
Langs de J. Mattheessensstraat tot aan het verkeerspunt aan de "brug". 
Rij 2 
Langs de Rodenbachstraat tot aan de Beekhoekstraat. 
 

KINDEREN DIE WACHTEN OP HUN OUDERS, BLIJVEN ONDER TOEZICHT, ONDER DE 
LUIFEL AAN DE KLEUTERREFTER OP DE SPEELPLAATS. 
 

 

 



 8

FIETSEN 
Verkeersopleiding krijgt in onze school veel aandacht. Om de leerlingen de kans te geven zich te 
leren gedragen in het verkeer mogen zij met de fiets naar school komen. Op de speelplaats mag 
er echter niet gefietst worden. 
 

Veilige fietsen moeten aan welbepaalde voorwaarden voldoen: bel – remmen – 
reflectoren – lichten (wintertijd) – banden in goede staat en een fietshelm …! 
 
FIETSERS PLAATSEN HUN FIETSEN IN DE REKKEN. 
 
   
Van 1 november tot 1 maart is het dragen van een fluo hesje verplicht 
voor alle kinderen.  
Bij schooluitstappen te voet of met de fiets dragen we steeds een hesje 
en helm. 
 

 

 

 

2.3.   ONS WELZIJNSBELEID 

 
VERZEKERINGEN 
Onze kleuters en leerlingen zijn verzekerd voor ongevallen hun overkomen tijdens de schooluren, 
overal waar zij onder toezicht van het personeel staan en op weg naar school of naar huis indien 
zij de gewone weg gebruiken en deze afleggen binnen een normale tijdspanne (voor zover zij niet 
toevertrouwd zijn aan een verantwoordelijke van buiten de school: ouder, familielid, gebuur, …). 
 
Alleen  LICHAMELIJKE SCHADE is gedekt. Schade aan klederen, fietsen en andere  stoffelijke 
zaken is uitgesloten. 
 
Wat doen bij ongeval? 
• Een medisch attest van vaststelling laten invullen door de arts die de eerste zorgen toediende.  
• Alle rekeningen zelf vereffenen en uw ziekenfonds om terugbetaling verzoeken. Daar zal men 

het attest van tussenkomst invullen, waaruit dan het door u betaalde deel van de onkosten 
blijkt. 

• De documenten worden verzonden naar KBC verzekeringen.  
• Bij ernstige gevallen, waarbij de genezing langer dan twee maanden kan uitblijven én voor 

tandzorgen, moet de aangifte onmiddellijk na de eerste medische vaststelling ingezonden 
worden, via de school. 

 
Juwelen, armbanden, kettinkjes e.d. beter thuislaten. Verlies ervan wordt nooit vergoed. 
 
MEDICATIE 
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. 

In uitzonderlijke gevallen kan de ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan je 
kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste 
dosering en toedieningswijze bevat. (Zie formulier in ons groen  boekje praktisch) 
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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.  
 
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. 
 
ECHTSCHEIDING 
Scheiden is een emotioneel proces. Voor kinderen die deze ‘verliessituatie’ moeten verwerken, wil 
de school een luisterend oor, openheid en wat extra aandacht bieden.  
 
De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan 
gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. 
Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de 
wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop de beslissingen over het kind genomen 
worden. 
 
Oudergesprekken: Het belang van het kind staat hier centraal. Het is dus aangewezen dat beide 
ouders aanwezig zouden zijn bij een oudergesprek.  
 
Brieven en rapporten: Bij aanvraag (RP-t-Weetje begin schooljaar) zal u kunnen aangeven of u 
alle documenten in 2-voud wenst. Wij rekenen op uw medewerking om deze aan de andere ouder 
over te maken. 
 
 

2.4.   WETENSWAARDIGHEDEN  OVER LESSEN EN PEDAGOGISCHE 
      ACTIVITEITEN 

 

LICHAMELIJKE OPVOEDING 

 
Regina Pacis 2 is een sportieve school. De gymlessen worden gegeven door  
een  leraar lichamelijke opvoeding. Het gymuniform bestaat uit een 
limoengroen t-shirt en blauw broekje. 
 
De gymkleding wordt opgeborgen in een zakje dat, in de school wordt 
bewaard. Gerief duidelijk naamtekenen a.u.b. 
In de school kan u steeds terecht voor het aanschaffen van het gymuniform, 
vanaf de eerste ouderavond. 

 
ZWEMMEN 
De oudste kleuters en de leerlingen lagere school gaan tweewekelijks zwemmen.  
Alle kinderen nemen deel aan de zwembeurt tenzij ze een doktersattest kunnen voorleggen. 
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OPENLUCHTKLASSEN 
 

De eerste graad trekt tweejaarlijks op kasteelklas. 
 
De tweede graad gaat tweejaarlijks op plattelandsklas. 
  

De derde graad gaat tweejaarlijks op zeeklas.  
 
De ondertekening van dit schoolreglement geldt als toestemming voor de deelname aan 
uitstappen (ééndaagse en meerdaagse). Indien de ouders de toestemming bij een activiteit 
weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden. Het streefdoel is dat alle leerlingen 
deelnemen aan de extra-muros activiteiten. Leerplichtige leerlingen die niet deelnemen aan extra-
muros activiteiten moeten aanwezig zijn op school. 

 
DACTYLO 
In samenwerking met privépartner organiseert de school dactylolessen aansluitend op de 
schooluren. 
 
KINDERVIERINGEN 
Bij kerkelijke feesten of belangrijke schoolse gebeurtenissen plannen we een 
kinderviering. De ouders zijn steeds welkom (8.40 u.) 
Data volgen in het RP-t-Weetje en op de agenda van onze website op 
www.rp2.be. 

  
 

2.5. TOELICHTINGEN BIJ ONZE PEDAGOGISCHE AANPAK 

 

KLEUTERS: KLEDIJ 
Om de kleuters zelfstandig te laten worden, vragen we u om ze gemakkelijke kledij aan te trekken. 
Zo kunnen ze zelf jas aan-en uittrekken, broek losmaken voor toiletbezoek, … 
Zorg er ook voor dat uw kind elke dag een stoffen of papieren zakdoekje bij zich heeft. Dit wordt 
dikwijls vergeten. Voor kleuters echter een noodzaak. 
 
Voor de bewegingslessen is het makkelijk dat uw kleuter gympantoffels zonder veters heeft, in een 
stoffen zakje en getekend.  
 
Voor de jongste kleuters is een reservebroekje (a.u.b. in een plastic zakje) soms ook handig. 
Verloren gerief wordt makkelijk teruggevonden als het getekend is (boekentas, 
brooddoos, drinkbus). 
Bij regenweer mag uw kleutertje LAARZEN dragen (plassen!) 
 
Zorg tevens voor een boekentas die de kleuter zelf open en dicht kan maken. 
 
LAGERE SCHOOL: DE SCHOOLKLEDIJ 
We houden ons aan het dragen van een eenvoudig, sober en keurige schoolkledij, passend bij 
onze levensstijl. Het dragen van de schoolkledij is op school altijd verplicht.  
 
Elke combinatie van effen blauw (marinekleur) en effen wit wordt toegelaten.  
Kousen of sokken, mutsen, sjaals: effen kleur d.w.z. wit, donkerblauw of grijs. 
Schoeisel: degelijk schoeisel in een sobere kleur 
Mantel – Anorak: effen donkerblauw zonder strepen of grote versieringen. 
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Gelieve alle kleding duidelijk te tekenen. 
 
Kapsel: verzorgd zonder opvallend te zijn. 
In het derde trimester kan men bij hevige zonneschijn een eenvoudige blauwe of witte pet dragen. 
 
Voor de lessen lichamelijke opvoeding: 
Een limoengroen T-shirt met logo van de school (Te verkrijgen vanaf de eerste ouderavond). 
Het broekje (zowel voor jongens als voor meisjes) moet donkerblauw zijn. Alles duidelijk tekenen 
a.u.b. 
 

2.6. ONZE EVALUATIEAANPAK EN HET RAPPORT 
 
De leerlingen worden via overhoringen, toetsen, taken en opdrachten geëvalueerd. Ook kleuters 
worden van nabij gevolgd. Attitudes en gedrag worden in de evaluatie opgenomen. Geregeld 
worden de ouders via het rapport op de hoogte gebracht van de resultaten van hun dochter/zoon. 
Dit rapport wordt ondertekend terugbezorgd bij de titularis. 
Uitslagen worden uitsluitend aan de wettige ouders of aan de personen die de wettelijke ouderlijke 
macht uitoefenen meegedeeld. De bespreking van de uitslagen kan ook uitsluitend met die 
personen gebeuren. De ouders worden geregeld uitgenodigd op school om samen met de directie 
en de leraren de vorderingen van hun dochter/zoon te bespreken. Het spreekt vanzelf dat steeds 
afspraken met de directie of een leraar kunnen gemaakt worden. 
 
Voorziene oudergesprekken: 
- begin schooljaar (kleuter- en lagere school) 
- bij het eerste rapport  
- bij het derde rapport ( 1ste lj en 6de lj, (studiekeuze)) 
- in mei (1ste -5de lj) 
- in december en in mei (kleuterschool) 
- eind juni 
In normale omstandigheden volstaat dit ruimschoots. Sommige kinderen hebben echter meer 
aandacht nodig wat leerproblemen, karakter enz. betreft. Dat praat je uiteraard niet in tien 
minuutjes uit. Leraren staan u graag te woord na een  afspraak voor of na de lessen. Dit kan 
echter niet ten koste van andere kinderen ! Mogen we daarom beleefd doch dringend vragen aan 
de ouders om prompt afscheid te nemen als de bel gaat. De leraren moeten dan ter beschikking 
staan van de kinderen! 
 

 
KINDEREN MET SPECIFIEKE NODEN : ZORGBREDE AANPAK  

Op onze school wordt zorg geboden aan elk kind met specifieke noden en 
mogelijkheden. Dit doen we in de eerste plaats door een leerrijke en 
leefrijke omgeving te creëren. Elk kind kan hier tot een maximale 
individuele ontwikkeling komen. 
 

Kinderen met specifieke noden 
Kinderen met specifieke noden worden gesignaleerd  door de titularis. Zij 

worden besproken in teamverband : de titularis, de zorgcoördinator, het CLB en de directie.  
Wij hanteren hierbij volgende strategie: 
 
SIGNALEREN: 1. Test rekenbegrip en toeter (= schoolrijpheidstest) 
   2. toetsen, werk en observatie in de klas 
   3. KVS (kindvolgsysteem) en LVS (leerlingvolgsysteem) 
HANDELEN:   Stap 1:  In de klas : aanpassingen naar inhoud, niveau,  
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     interesses en tijd (vb. in hoekenwerk,  
     contractwerk, …) 
   Stap 2:  Zorgklas: extra ondersteuning door de  
EVALUEREN    zorgleraar individueel of in kleine groep. 
   Stap 3:  Andere hulp: logopedie, kinesitherapie, 

psychologen, ontwikkelingscentra, GON- 
BIJSTUREN    begeleiding 
     Stap 4: Doorverwijzing 
 
Kinderen met leer-en ontwikkelingsvoorsprong 
Voor kinderen met een leer- en ontwikkelingsvoorsprong hebben we een ruim aanbod aan 
uitbreiding. Binnen de klas kan er voor deze leerlingen onder meer gewerkt worden met Plustaken, 
Somplex of Somplextra voor wiskunde en met Taalmeesters of Leeskrakers voor taal. 
 

 
2.7. NOG EEN PAAR GOEDE AFSPRAKEN 

 

BOEKEN – SCHRIFTEN – SCHOOLAGENDA-SCHRIJFGERIEF  
 

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.  

We vragen ook uw speciale aandacht voor de schoolagenda: taken, lessen en 
mededelingen worden hierin genoteerd (communicatiemiddel)! Gelieve de agenda van uw 
kind(eren) dagelijks na te kijken en minstens elke week te ondertekenen. Wij kiezen voor een 
stevige boekentas of rugzak. 
Kinderen moeten weten dat hun ouders de school belangrijk vinden. Praat daarom regelmatig met 
uw kind over wat het op school doet. Kijk ook al eens in de schoolboekjes, schriften, schoolagenda  
 
Kom met ons spreken als er iets niet duidelijk is. Problemen zijn er om opgelost te worden. 

 
JEUGDTIJDSCHRIFTEN 
Onze leerlingen krijgen de kans zich, langs de school om, te abonneren op onderstaande 
jeugdtijdschriften (zie praktisch deel van het schoolreglement). 
 
Om het “geldverkeer” in de school te beperken en de administratie te vereenvoudigen vragen wij 

voor een ganse jaargang te bestellen. De  verrekening zal gebeuren per overschrijving. 
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DEEL 2 
ONS OPVOEDINGSPROJECT 

 
1. ONS OPVOEDINGSPROJECT 
 
We leven in een unieke tijd want de tijd "kantelt". Daarom is dit bij uitstek een tijd om op te 
voeden.  
Iedereen is door deze "kentering" getekend: jong en oud. We staan dan ook voor de uitdaging – 
samen – te kiezen voor een nieuwe toekomst. Voor onze kinderen en voor onszelf. 
 
Vanuit de traditie van de Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar geloven we dat een 
opvoeding op maat van morgen opvoeders nodig heeft die getuigen van hoop en … leven vanuit 
het evangelie. 
 
Daarom zien we Jezus als de inspirerende 'pedagoog' en het  'fundament' voor ons project. 

 

1.1. ONZE OPVOEDING IS GERICHT OP HET LEVEN 

 
Uw kind is op zoek naar geluk. Met andere kinderen kijkt het uit naar mensen die de weg tonen 
naar het goede leven. 
 
Daarom willen wij als opvoeders – zoals u thuis doet – hen waarden voorleven waarin we zelf 
geloven. Zin voor waarheid en schoonheid, verantwoordelijkheidsbesef, solidariteit, 
verdraagzaamheid, vrede en rechtvaardigheid en vele andere waarden. 
 
We zullen hen evenwel ook helpen zelf waarden te ontdekken. Onze 
kinderen moeten immers voelen dat we samen op zoek zijn naar waarden 
waar onze toekomst nood aan heeft. 

 
 
 
 
 
 
 
1.2. ONZE OPVOEDING STREEFT NAAR TOTALE PERSOONSVORMING 

 
Om gelukkig te worden heeft uw kind 'hoofd, hart en handen' nodig. We streven er dus naar alle 
talenten van uw kind te ontdekken en te ontwikkelen. 
 
We zetten ons sterk in om onze kleuters veel te leren, maar we proberen ze vooral ook te leren 
hoe ze zelfstandig  nu en later problemen kunnen aanpakken. We wensen ze ook te leren leven: 
zowel in de kleine kring als in de grote maatschappij. We hopen ze opA weg te zetten naar 
persoonlijk geluk – we wensen ze ook uit te nodigen en voor te bereiden om straks als 'jonge 
burger' mee te werken aan een meer rechtvaardige samenleving. We beginnen daar mee op het 
kleine oefenveld van de school. 
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We hopen eveneens bij uw kind en de leeftijdsgenootjes de verwondering te wekken voor wat 
schuilt achter de zichtbare kant van de dingen zodat ze leren aanvoelen welke 'Goedheid' het 
leven draagt en ons veel vertrouwen kan schenken. 

 
1.3. ONZE OPVOEDING GETUIGT VAN EEN VOORKEURLIEFDE VOOR DE 
ZWAKSTEN 

 
Alle kinderen zonder onderscheid van rang of stand, kleur of ras 
zijn bij ons welkom. We proberen oog te hebben voor wat elk 
kind nodig heeft. Voor kinderen die dat nodig hebben zoeken 
we naar een aangepaste opvang. Natuurlijk rekenen we ook op 
een oprechte inzet van elk kind zelf. 
 
We merken ook  dat kinderen soms lijden aan een vorm van 
'moderne armoede': zij zijn arm aan relatiewarmte, arm aan 
cultuur, arm aan hoop  of geluk. Voor deze 'armoede' proberen 
we ook aandacht te hebben. 
Als opvoeders met een voorkeurliefde voor de zwaksten hebben 
we ook veel oog voor leerzwakke en leervertraagde leerlingen. 
Voor deze groep zoeken we naar aangepaste leerhulp en 

begeleiding, zonder onze sterke meisjes en jongens te vergeten. 
We pogen de ‘armen’ in de eigen kring van de school te helpen. Tegelijk nodigen we uit oog te 
hebben voor de weerlozen, de meest kwetsbaren in de maatschappij en pakken we de uitdaging 
aan om onze kinderen vanuit het evangelie te helpen opkomen voor een eerlijke wereld. 

 
 
1.4. ONZE OPVOEDING STEUNT OP EEN PERSOONSBEVORDERENDE RELATIE 

 
Om uw kind te helpen groeien  willen we nabij zijn, het warmte en aandacht bieden. Daarom 
kiezen we voor een relatiestijl die vrij is van overbodige macht en sterkte. 
We spreken een omkeerbare taal zodat de kinderen die ons nadoen hoffelijk en tactvol zijn. 
We geloven sterk in de kracht van de hartelijkheid: kinderen moeten voelen dat we van 'harte' les 
geven en moeten aanvoelen dat we 'een hart' hebben voor wat hen raakt en bezig houdt. 
 
Deze tijd vraagt echter ook om vastberadenheid in de opvoeding: kinderen hebben nood aan 
opvoeders die durven neen zeggen en hen durven confronteren met grenzen. Van het kind 
verwachten we dat het onze 'neen' ook  leert aanvaarden en respecteren.  
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1.5. ONZE OPVOEDING HEEFT OOG VOOR EEN EIGENTIJDSE 
GELOOFSOPVOEDING 

 
In onze school bekennen we kleur. We vinden het jammer dat in deze tijd God in sterke mate 
doodgezwegen wordt want Hij toont vele wegwijzers naar groot en innig geluk. 
 
We geloven dat 'kleine en grote mensen' door eerlijk en goed te leven elkaar veel te bieden 
hebben. Maar we willen de kinderen die ons worden toevertrouwd ook spreken over de 
ongeëvenaarde goedheid van God en hen helpen ontdekken hoe het evangelie een verrassende 
reisgids is naar een rijk en zalig leven. 
 
Hopelijk zal uw kind en u dit ervaren door de levensstijl die we voorleven en de cultuur die op 
onze school voelbaar is. 

 
 
1.6. ONZE OPVOEDING HAALT KRACHT UIT EEN GOEDE SAMENWERKING 

 
Als schoolbestuur en schoolteam zullen we hard werken om dit opvoedingsproject in praktijk om te 
zetten. 
 
Vanzelfsprekend rekenen we op de inzet en de goede wil van uw kind. Zonder deze 
'samenwerking' lukt het ons niet. Gelukkig kunnen we ook rekenen op de vele deskundige helpers 
zoals CLB en steun van de lokale gemeenschap. 
 
Vooral hopen wij op uw individuele bereidheid als ouder en uw medewerking als oudergroep. Dit 
levens- en leerproject zal immers maar lukken als we samen streven naar eensgezindheid rond het 
essentiële en we elkaar bemoedigen om elk zijn of haar bijdrage te leveren in de opvoeding van 
onze kinderen. 
P.S.: Het integrale opvoedingsproject kan u ter inzage vragen bij de directie. 
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2.    ONZE OPROEP AAN DE KINDEREN 

 

1.Op school respecteer ik de leefregels 

 

Algemeen 
Ik kan iets leuks zeggen van de andere. 
We (be)groeten elkaar. 
Behulpzaam en eerlijk zijn siert je. 
Als iemand met me praat, kijk ik hem aan. 
Beleefdheid:  - dank je wel zeggen 
    - niet tussen mensen doorlopen die aan het praten zijn 
    - iemand laten uitspreken 
    - bezoekers en volwassenen voorrang verlenen 
Ik roddel niet! 
Pesten, een ander uitsluiten hoort niet in onze school. 
Ik kan me beheersen in de klas én op de speelplaats. 
Respect voor de andere: opbouwend en positief. 
Ik kan me verontschuldigen. 
Multimedia-apparatuur laten we thuis. 
Ik draag zorg voor het gekregen materiaal. 

 
Veiligheid 
Ik zorg dat ik ruim op tijd vertrek en tijdig op school ben. 
Van huis naar school en terug neem ik de kortste of veiligste weg. 
Onderweg let ik erg goed op de verkeersregels. 
Ik verlaat de school nooit zonder toelating. 
Ik ga rustig van en naar de klassen en op de trappen. 
Bij alarm volg ik heel nauwkeurig de richtlijnen. 
Bij een ongeval verwittig ik meteen een volwassene in de school. 

 
 
Tijdens de speeltijden 
Tijdens de pauze blijf ik – zonder toezicht – niet in de klas. 
Als ik naar de klas mag, meld ik dit aan de leraar op de speelplaats. 
Ik speel sportief zonder ruw te zijn. 
Ik blijf niet rondhangen in de toiletten of de gangen. 
Ik draag mee zorg voor het groen op onze speelplaats. 
Problemen meld ik aan de leraar met toezicht. 
Ik respecteer het reglement opgesteld rond het spelmateriaal. 
Bij het eerste signaal stop ik met spelen en ga ik meteen naar de rij. 
Bij het tweede signaal sta ik op mijn plaats en ben stil. 
In de eetzaal 
Mijn eten breng ik mee in een brooddoos  (geen aluminiumfolie). 
Ik breng alleen gezonde versnapering mee. 
Aan tafel blijf ik rustig en verzorg ik mijn houding. 
We brengen ons drankje mee in een drinkbus (geen brik) of hervulbaar flesje! 
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Milieu 
Afval sorteer ik in de juiste vuilbak: 
 - GFT – PMD – PAPIER - RESTAFVAL 
 - Ik voorkom afval door gebruik van ’n brooddoos en ’n drinkbus  
 - Liever een halve appel in de buik dan een hele in het compostvat ! 
 - Woensdag : groente- of fruitdag. 

 
 
 
2. Op school volg ik ook de leerregels 

 
In de klas doe ik mijn best om goed mee te werken. 
Als ik iets niet versta vraag ik om uitleg voor, tijdens of na de les. 
Ik leer mijn lessen en maak mijn huiswerk. 
Ik zorg er voor dat ik altijd het nodige schoolgerei mee heb, ook voor het zwemmen en de turnles. 
Mijn agenda is minstens wekelijks/dagelijks ondertekend (afhankelijk van leerjaar). 

 
 

3. 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. 
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DEEL 3  
RECHTEN EN PLICHTEN 

 

1. 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  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. 

Als ouder ben je samen met onze school partner in de opvoeding van je kind. Het is goed dat 
je zicht hebt op de werking van onze school. Daarvoor plannen we bij het begin van elk 
schooljaar een ouderavond in de klas van je kind. Je kan er kennis maken met de leraar van je 
kind en met de manier van werken. 

We willen je op geregelde tijden informeren over de evolutie van je kind. Dat doen we 
schriftelijk via het rapport. 

We organiseren ook regelmatig individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar 
laten we je weten op welke data die doorgaan. Wie niet op het oudercontact aanwezig kan 
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. Dat doe je via het e-mailadres van de 
leraar. 

We verwachten dat je met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. je kind. 

We verwachten dat je zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken 
rond de opvoeding van je kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact. 

We engageren ons om met je in gesprek te gaan over je zorgen en vragen t.a.v. 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 schooltoeslag en voor de toelating tot het lager onderwijs en 
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voor het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs. Daartoe moeten we de afwezigheden 
van je 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 en dit zowel in het 
kleuteronderwijs als in het lager onderwijs. De school begint om 8.40u en eindigt om 12.15u in 
de voormiddag en 15.20u in de namiddag. Kinderen die te laat komen melden zich aan bij 
secretariaat of directie. We verwachten dat je ons voor 8.40u verwittigd bij afwezigheid van je 
kind.  

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 (zie punt 16). Dit houdt onder meer in 
dat we gericht de evolutie van je kind volgen. Dit doen we door het werken met een 
leerlingvolgsysteem (LVS). Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan 
gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.  

Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kan je dit melden aan de directie. We gaan 
dan samen met jou na welke aanpassingen nodig zijn. 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. 

We zullen in overleg met jou als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van je kind 
georganiseerd zal worden. Daarbij zullen we aangeven wat je van de school kan verwachten 
en wat 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.  

Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands en niet alle kinderen starten hun 
schoolloopbaan met dezelfde vaardigheid Nederlands. 

Onze school voort een taalbeleid. 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 de  
onderwijstaal onvoldoende beheersen).  We vragen ook om de kinderen in de vrije tijd te 
stimuleren bij het leren van het Nederlands. Vraag ons gerust naar informatie over plaatselijke 
initiatieven die je engagement daarbij kunnen helpen ondersteunen. 

 

2. INSCHRIJVEN VAN LEERLINGEN   

Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind je terug op onze website, 

schoolbrochure, folders, … 
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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 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 vastgestelde 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 terug jullie schriftelijk akkoord vragen. 
Indien jullie niet akkoord gaan met de wijziging, dan wordt de inschrijving van jullie kind 
beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar. 

Doorlopen van inschrijving 

Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij 
de overgang naar het eerste leerjaar in G.V.B.S. Regina Pacis 2.  

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 deze voorwaarden. 

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. 

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. 
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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, …: Op vraag van de ouders kunnen brieven en het  
  rapport dubbel meegegeven worden.  
- Afspraken in verband met oudercontact: Het belang van het kind staat centraal. Het is dus  
  aangewezen dat beide ouders of beurtelings op het oudercontact aanwezig zijn. Indien dit  
  echt niet lukt, kunnen we aparte oudercontacten voorzien. 

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. ORGANISATIE VAN DE LEERLINGENGROEPEN BINNEN HETZELFDE 

ONDERWIJSNIVEAU 

Overgang binnen hetzelfde onderwijsniveau 

 

De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB, of je kind kan overgaan naar 
een volgende leerlingengroep. Vindt de school het nodig dat je kind een jaar overdoet, dan is 
dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De genomen 
beslissing wordt ten aanzien van jou als ouder schriftelijk gemotiveerd en mondeling 
toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het 
daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn. De school neemt deze beslissing dus in het belang 
van je kind. 
 
Het is de school die beslist in welke leerlingengroep je kind, die in de loop van zijn 
schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. 
 
Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. 
(Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum). 
 
 
Overgang tussen onderwijsniveaus 
 
Bij de overgang tussen onderwijsniveaus (bv. Van kleuter naar lager onderwijs) heb jij als 
ouder beslissingsrecht of jouw kind de overgang al dan niet maakt, als voldaan is aan de 
toelatingsvoorwaarden.  

5. AFWEZIGHEDEN         

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

zijn. Ze zijn niet onderworpen aan de leerplicht.      
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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 leraar. 
De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest. 

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). 
 
 
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 inde sporten tennis, zwemmen en gymnastiek (voor     
maximaal 6 lestijden per week, verplaatsingen inbegrepen) 

• Revalidatie tijdens de lestijden 
• 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. 
 
Problematische afwezigheden 
 
De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Het is in het belang van je kind om het 
elke dag naar school te sturen. Kinderen die lessen en activiteiten missen, lopen meer risico op 
achterstand. Zij worden ook minder goed opgenomen in de leerlingengroep. Er zijn daarnaast 
ook gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoeslag, voor de toelating tot het 
lager onderwijs en voor het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs (zie ook  
engagementsverklaring  tussen school en ouders en de infobrochure onderwijsregelgeving.). 
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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. 
 

6. 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 chronische 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 
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 dus dit maar één keer aan onze school te 
bezorgen. 
Je kind moet daarnaast op 10 km of minder van de school verblijven. Als je kind op een 
grotere afstand van de school verblijft, dan kan de school tijdelijk onderwijs aan huis 
organiseren maar is daar niet toe verplicht.  
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. 
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7. EEN- OF MEERDAAGSE SCHOOLUITSTAPPEN (EXTRA-

MUROSACTIVITEITEN)  

Je kind is verplicht deel te nemen aan extra-murosactiviteiten die minder dan één schooldag 
duren. Dat zijn normale schoolactiviteiten. We streven er als school ook naar om ook alle 
kinderen te laten deelnemen aan extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren. Die 
activiteiten maken namelijk deel uit van het onderwijsaanbod dat we aan je kind geven. 

Via dit schoolreglement informeren we jou als ouder over de uitstappen die dit schooljaar 
worden voorzien. Hieronder vind je een overzicht van die schooluitstappen: 

• doel: We willen binnen onze mogelijkheden een rijke waaier van culturele, 
pedagogische en sportieve activiteiten aanbieden.  

• aanbod: ééndags-uitstappen: wisselend, afhankelijk van de aanbod van externen 

Meerdaagse activiteiten: Om de twee jaar organiseren we voor de kinderen van de lagere 
school een ontspannende maar leerrijke meerdaagse uitstap. 

Enkele dagen samenleven schept een andere band, sociale vaardigheden worden geoefend. 
Bovendien maken de leerlingen eveneens kennis met een nieuwe omgeving: de kastelen, de 
boerderij, de kuststreek 

Door het schoolreglement te ondertekenen gaan we ervan uit dat je op de hoogte bent van de 
schooluitstappen die worden georganiseerd. Als je niet wenst dat je kind meegaat op één van 
de extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren, dien je dat voorafgaand aan de 
betrokken activiteit schriftelijk te melden aan de school. 

Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten moeten op de school aanwezig zijn. 

 

8. GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS   

De klassenraad beslist welke leerlingen in aanmerking komen voor het getuigschrift 
basisonderwijs. Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan een regelmatige leerling 
die in voldoende mate de eindtermgerelateerde leerplandoelen heeft bereikt.  
Een leerling die geen getuigschrift basisonderwijs behaalt, ontvangt een schriftelijke 
motivering waarom het getuigschrift niet 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. 
 
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 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. 
 
Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift: 

 
Gedurende de hele schoolloopbaan van je kind zullen we communiceren over zijn 
leervorderingen. Je kan inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Je kan ook 
een kopie vragen. 
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Of een leerling het getuigschrift basisonderwijs krijgt, hangt af van de beslissing van de 
klassenraad. De klassenraad gaat na of de eindtermgerelateerde leerplandoelen voldoende in 
aantal en beheersingsniveau zijn behaald. Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de 
schoolloopbaan maakte, en de zelfsturing die hij toont, zeker een rol spelen. De voorzitter en 
alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag over de beslissing omtrent 
het getuigschrift basisonderwijs.  
Na 20 juni beslist de klassenraad of een leerling een getuigschrift basisonderwijs ontvangt. 
Wanneer de getuigschriften worden uitgereikt, kan je vinden in het praktisch deel van het 
regelement en op de maandelijkse kalender. De datum van uitreiking is ook de 
ontvangstdatum voor het instellen van beroep. Als je niet aanwezig bent op de uitreiking, dan 
geldt 1 juli als datum van ontvangst voor het instellen van beroep.  
 
 
Beroepsprocedure: 

 
Indien je als ouder niet akkoord zou gaan met het niet-toekennen van het getuigschrift 
basisonderwijs, kan je beroep instellen. Die beroepsprocedure wordt hieronder toegelicht. 
 
Let op: 
- wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen 

(zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend). 
- wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn 

afgevaardigde. 
 
1. Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na 
ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een 
overleg aan bij de directeur. Dit gesprek is niet hetzelfde als het oudercontact. Je moet dit 
gesprek uitdrukkelijk schriftelijk aanvragen bv. via e-mail (directie@rp2.be) 
2. Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag 
waarop je de beslissing hebt ontvangen dat het getuigschrift niet wordt uitgereikt aan je kind.   
Van dit overleg wordt een verslag gemaakt. 
3. De directeur deelt het resultaat van dit overleg met  aangetekende brief aan je mee. Er 
zijn twee mogelijkheden: 

- De directeur vindt dat je argumenten geen nieuwe bijeenkomst van de klassenraad 
rechtvaardigen; 
- De directeur vindt dat je argumenten het overwegen waard zijn. In dat geval zal hij de 
klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw te 
overwegen. De ouders ontvangen per aangetekende brief het resultaat van de 
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 aangetekende brief:  

Aan de voorzitter van het schoolbestuur vzw OZCS Zuid-Antwerpen 
Gemeenteplein 8 
2550 Kontich 

Of 

Wanneer de school open is, kunnen ouders het beroep bij het schoolbestuur 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:  
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• Het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgegeven 
(met bewijs van ontvangst) 

 • Het beroep is gedateerd en ondertekend; 
   
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 het niet uitreiken van het 
getuigschrift basisonderwijs 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. De periode waarin de 
beroepscommissie kan samenkomen: van 1 juli tot en met 10 juli. 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. 
De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. 
Wanner het toch tot een stemming komt, heeft de groep mensen dia aan de school of het 
school bestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep 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, geeft zijn stem de doorslag. De beroepscommissie zal de 
betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift basisonderwijs toekennen ofwel het 
beroep gemotiveerd als onontvankelijk afwijzen. 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. 
 

9. HERSTEL- EN SANCTIONERINGSBELEID   

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

Begeleidende maatregelen 

Wanneer je kind de goede werking van de school of het lesverloop hindert, kunnen we in 
overleg met je kind en eventueel met jou een begeleidende maatregel bepalen. De school wil 
hiermee je kind helpen tot gewenst gedrag te komen.  
Een begeleidende maatregel kan zijn:  
• Een gesprek met de zorgcoördinator   
• Een time-out: 
• Naar de time-out ruimte gaan: Zo kan je kind even tot rust komen of nadenken over                      

wat er is gebeurd. Achteraf wordt dit kort met je kind besproken;  
• Een begeleidingsplan:  

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

 

Herstel 

Vanuit een cultuur van verbondenheid wil de school bij een conflict op de eerste plaats inzetten 
op herstel. We nodigen de betrokkenen uit om na te denken over wat er is gebeurd en om 
hierover met elkaar in gesprek te gaan.  
Een herstelgerichte maatregel kan zijn:  
 
• een herstelgesprek tussen de betrokkenen; 
• een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep; 
• een bemiddelingsgesprek;  
• no blame-methode bij een pestproblematiek; 
• een herstelgericht groepsoverleg (HERGO): 

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

Ordemaatregelen 

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

Mogelijke ordemaatregelen zijn: 
- een verwittiging in de agenda; 
- een strafwerk; 
- een specifiek opdracht; 
- een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie. 

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk. 

Tuchtmaatregelen 

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

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

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 
- een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien 

opeenvolgende schooldagen; 
- een definitieve uitsluiting. 

Preventieve schorsing als bewarende maatregel 

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

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 vijf dagen 
met een aangetekende brief op de hoogte van zijn 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 de definitieve uitsluiting effectief 
uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na de 
schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is onze school niet 
langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop 
moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet.  

Het schoolbestuur kan de betrokken leerling weigeren als die het huidige, het vorige of het 
daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten.  

Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve) uitsluiting 

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

 
Aan de voorzitter van het schoolbestuur vzw OZCS Zuid-Antwerpen 
Gemeenteplein 8 
2550 Kontich 
 

Of 
Wanneer de school open is, kunnen ouders het beroep bij het schoolbestuur persoonlijk 
afgeven. 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 ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school 
afgegeven (met bewijs van ontvangst) 

 • Het beroep is gedateerd en ondertekend; 
   
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. 
 

2. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie 
samenstellen. In de beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het 
schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een 
onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken. 

 
3. De beroepscommissie zal steeds de ouders en de leerling uitnodigen voor een gesprek. 

Zij kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de 
uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling 
blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of 
onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. Het 
gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft 
ontvangen. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of 
overmacht. De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op.  
 

4. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. Wanneer het tot een 
stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur 
verbonden zijn evenveel stemmen als de groep 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 



 30

beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel 
het beroep gemotiveerd als onontvankelijk afwijzen. 

 
5. De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een 

termijn van vijf dagen met een aangetekende brief aan de ouders meedelen. De 
beslissing is bindend voor alle partijen. 

 
Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op. 

10. BIJDRAGEREGELING   

Verplichte activiteiten zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken. Niet-verplichte 
uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen: maken ouders er gebruik van, 
dan moeten ze er wel voor betalen. In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste 
prijzen, voor andere kosten enkel richtprijzen. Dit laatste betekent dat het bedrag dat je zal 
moeten betalen in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer zijn, maar ook iets 
minder. 

De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad en zijn vastgelegd volgens de wettelijke 
opgelegde bedragen van de maximumfactuur. 

Wijze van betaling 

Ouders krijgen 4 maal per schooljaar een rekening via POM (elektronisch betalen). We 
verwachten dat die rekening op tijd en volledig wordt betaald. Dat betekent binnen de 14 
dagen na verzending.  

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 resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze 
met elkaar gemaakt hebben. 

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. Wij 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. 
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11. GELDELIJKE EN NIET-GELDELIJKE ONDERSTEUNING  

Personen en bedrijven die de school sponsoren worden vermeld in het RP-t-Weetje en tijdens 
het jaarlijkse schoolfeest. 

 

12. 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. 

Organisatie 

De VZW OZCS Zuid-Antwerpen, Gemeenteplein 8 te 2550 Kontich 

Maatschappelijk doel: [zie statuten]  

De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke 
aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie 
en de vrijwilliger.  
Een bijkomende verzekering tot dekking van de lichamelijke schade tijdens de uitvoering van 
een vrijwilligersactiviteit of op weg van en naar de activiteit werd afgesloten. 
Het verzekeringscontract werd afgesloten bij KBC. 
 
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. 

13. REVALIDATIE / LOGOPEDIE 

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 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. 
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• 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 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 een school daarop geen antwoord 
kan geven en dat de revalidatie-tussenkomsten 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 
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. 
 
 

14. PRIVACY 

Verwerken van persoonsgegevens 

Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We verzamelen 
doorheen de schoolloopbaan van je kind heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving. We 
vragen alleen gegevens van je kind op als dat nodig is voor de leerlingenadministratie en –
begeleiding. Bij sommige aspecten van de leerlingbegeleiding hebben we je uitdrukkelijke 
toestemming nodig.  

De gegevens van je kind verwerken we hierbij met Wis@admin, Count-e en Schoolonline. 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. 
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Als je vragen hebt over de privacy rechten van je kind, kan je contact opnemen met 
privacy@vorselaaroi.be 

Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering 

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

Publiceren van foto’s 

 
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 we jou 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 jouw 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. 
 
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 vragen. Dat kan 
door schriftelijk contact op te nemen met de directeur. We kunnen geen gegevens doorgeven 
die betrekking hebben op anderen, zoals medeleerlingen 
 
Bewakingscamera’s 
 
Wij kunnen gebruik maken van bewakingscamera’s. De plaatsen die onder camerabewaking 
staan worden duidelijk aangeduid met een pictogram. Als je kind gefilmd werd, mag je vragen 
om die beelden te zien. Je geeft hierbij voldoende gedetailleerde aanwijzingen. Zo kunnen we 
de betrokken beelden vlot vinden.  
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15. PARTICIPATIE 

Schoolraad 

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

Ouderraad 

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

 

16. 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.  
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: 

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: 



 35

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

17. 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. 

Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar op de website van de school 
www.rp2.be. De inhoud van de infobundel kan te allen tijde gewijzigd worden zonder je 
toestemming. Bij elke wijziging van de inhoud van de bundel, verwittigt de school jou via 
brief/mail. Op jouw verzoek ontvang je een papieren versie van het document. 
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Openingsuren 

Het centrum is elke werkdag open van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. Elke 

maandag op schooldagen open  tot 19.00 uur.  Je kunt met de onthaalmedewerker van jouw 

school ook (telefonisch) een afspraak maken voor andere gespreksuren. 

Het CLB sluit van 13 juli tot en met 15 augustus en tijdens de kerstvakantie met uitzondering van 

twee dagen (23/12 en 03/01), tijdens de paasvakantie  met uitzondering  van twee dagen (07/04 

en 14/04).  Op de brugdag van 22/05 mei is het centrum tevens  gesloten. 

Je belt best voor een afspraak, zodat de medewerkers je vlot kunnen verder helpen. 

Voor een volledig overzicht van onze openingstijden verwijzen we u graag naar onze website. 

Je kan bij het CLB ook terecht voor een anoniem chatgesprek (clbchat.be) maandag, dinsdag, 

donderdag (17u-21u); woensdag  (14u-21u) 

We zijn er voor leerlingen, ouders en school. We werken samen met de school, maar we behoren 

er niet toe. Je kunt dus gerust los van de school bij ons aankloppen. Je kunt alleen naar het CLB 

stappen dat samenwerkt met de school waar de leerling ingeschreven is. 

 
Waarvoor kan je bij ons terecht?  

Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) bieden gratis informatie, hulp en begeleiding voor 

leerlingen, ouders en scholen.  

Je kunt bij je CLB terecht met heel wat vragen.  

 

Je kunt naar het CLB... 

● als je kind ergens mee zit of zich niet goed 

in zijn vel voelt; 
● als je kind moeite heeft met leren; 

● voor studie- en beroepskeuzehulp; 

● als er vragen zijn over je kind zijn/haar 

gezondheid, lichaam... ; 

● als je kind vragen heeft rond seks, 

vriendschap en verliefdheid; 

● met vragen rond inentingen. 

Je kind moet naar het CLB... 

● op medisch onderzoek; 
● als het te vaak afwezig is op school 

(leerplicht); 

● voor een overstap naar het buitengewoon 

onderwijs; 

● om vroeger of net later aan de lagere 

school te beginnen; 

● bij een niet zo voor de hand liggende 

instap in het eerste leerjaar van het 

secundair onderwijs.  

De maatregelen die het CLB instelt ter 

preventie van besmettelijke ziekten zijn ook 

verplicht. 

De school vraagt het CLB erbij van zodra ze vaststelt dat een leerling uitbreiding van zorg nodig 

heeft.  De school en het CLB zullen dan ook altijd de ouders en de leerling zelf erbij betrekken. 
Voor een CLB-tussenkomst is er een uitdrukkelijke toestemming nodig van de ouders als je kind jonger is dan 12 jaar. 

De leerlingen ouder dan 12 jaar kunnen dit zelf beslissen. 
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Op onderzoek: het medisch consult in het schooljaar 2019-2020 

● 1ste 

kleuterklas 
3-4 

jaar 

● 1ste lagere 

school 
6-7 

jaar 

● 4de lagere 

school 
9-10 

jaar 

● 6de lagere 

school 
11-12 

jaar 

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

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

onderwijs op dezelfde leeftijden.  Dit schooljaar worden de leerlingen 2de kleuterklas enkel 

onderzocht op uitdrukkelijke vraag van de ouders. 

 

Tijdens het onderzoek mag je kind aan de verpleegkundige en de dokter altijd vragen stellen. Je 

kunt ook met de dokter een afspraak maken op een later tijdstip. De onderzoeken kunnen ook 

door een andere arts uitgevoerd worden maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Die 

vraag je best aan je CLB.  

 
Inentingen     Welke inentingen kan je krijgen? 

Het CLB biedt gratis 

inentingen aan. Daarbij 

volgen we het 

‘vaccinatieprogramma’ dat 

door de overheid is 

aanbevolen.  

Om ze te krijgen kunnen de 

ouders toestemming geven. 

Als de arts inschat dat de 

leerling bekwaam is kan die 

ook zelf toestemming geven. 

1ste lagere 

school 
6-7 jaar 

Polio (Kinderverlamming), Difterie 

(Kroep),  

Tetanus (Klem), Kinkhoest 

5de lagere 

school 

10-11 

jaar 

Mazelen, Bof (Dikoor), Rubella (Rode 

hond) 

1ste secundair 12-13 

jaar 

Baarmoederhalskanker 2x  

3de secundair 14-15 

jaar 

Difterie, Tetanus, Kinkhoest 

 

 

CLB-dossier 

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

jouw kind en de begeleiding te maken heeft. We houden ons uiteraard aan enkele regels: 

● Wij wisselen op contactmomenten enkel die gegevens uit die nodig zijn voor de 

begeleiding op school. 
● In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.  

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

● We houden ons aan het beroepsgeheim, de privacywetgeving en het ‘decreet rechtspositie 

minderjarigen’.  
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Het dossier inkijken?  

Vanaf 12 jaar mag je kind dat meestal, maar hierop bestaan enkele uitzonderingen. Ouders of 

voogd mogen het dossier dan enkel inkijken met de  toestemming van de leerling. Als jouw kind 

jonger dan 12 jaar is, dan mag je als ouders of voogd het dossier inkijken. Dat geldt niet altijd en 

ook niet voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts.  

Je kunt een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Inkijken gebeurt altijd samen met 

een gesprek om uitleg te geven. Die kopie is vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan 

jeugdhulp.  

Gegevens over jezelf mag je laten verbeteren en aanvullen.  Je kunt ook vragen om sommige 

gegevens niet in het dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige reden hebben. Het 

mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de resultaten van de 

medische onderzoeken.  
 

Naar een andere school 

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

samenwerkt. Je kunt je daartegen verzetten maar sommige gegevens geven we verplicht door. Dit 

kan je niet weigeren: identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medisch 

onderzoek en de opvolging hiervan.  Een gemotiveerd verslag of een verslag dat toegang geeft tot 

het buitengewoon onderwijs, moet ook worden overgedragen – als er zo’n verslag bestaat. 

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

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

omdat je dossier anders automatisch verhuist met je inschrijving.  
En later? 

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

medisch consult. Daarna wordt het vernietigd. 
Een klacht? 

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

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

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