
Welkom 

Beste ouders 

Het verheugt ons dat u op onze school een beroep doet. We beschouwen dit als een blijk 

van groot vertrouwen in onze werking. Vanzelfsprekend hopen we dat u uw kind zal 
aanmoedigen om met ons mee te werken. 

Deze onthaalbrochure bieden wij u aan als basis voor een goede samenwerking tussen 
ouders en de school. Ze bestaat uit 2 verschillende delen.  

In het eerste deel schetsen we u een  portret van onze school en vindt u tevens alle 

praktische informatie. U vindt er ons opvoedingsproject, onze visie en de uitgangspunten 
die we hanteren bij het organiseren en leiden van onze school.  

In het tweede deel vind je het schoolreglement dat bestaat uit de 
engagementsverklaring, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van 

de leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift basisonderwijs, 

onderwijs aan huis, orde- en tuchtmaatregelen, de bijdrageregeling, vrijwilligers, 
welzijnsbeleid, leefregels, revalidatie, privacy enz… 

De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat jullie akkoord gaan met het 
volledige schoolreglement.  

Indien slechts één ouder de inschrijving tekent, verklaart de ondergetekende ouder t.o.v. 

de school te handelen met instemming van de andere ouder. 

Wij hopen op een goede samenwerking! 

De directie en het schoolteam 
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1     Informatie 

We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vind je onze contactgegevens. 
Aarzel niet om ons te contacteren. 

1.1 Onze school 

Gesubsidieerde Vrije Basisschool Oosterwijk 

Emiel Stalmanslaan  2             2260 WESTERLO 

tel.  014/26.54.39           GSM  0476/69.34.39 

fax  014/26.75.35 

e-mail  :  basisschool.oosterwijk@pandora.be 

web site : www.webkeoosterwijk.be 

Onze school is een “MOS – SCHOOL” en daar zijn we fier op!  

 
Sinds 2004 mogen wij ons een MOS-school noemen omdat wij er in geslaagd zijn de 

doelstellingen van “Milieuzorg Op School” in ruime mate te realiseren.  
Zo zijn we bijvoorbeeld overgeschakeld voor het onderhoud van de klaslokalen en 

toiletten van klassieke producten naar een milieuvriendelijk alternatief. Een ander 

initiatief dat er is gekomen vanuit de MOS-werkgroep, is de overschakeling van drankjes 
in brikverpakking, naar dranken in retourflessen We sloegen twee vliegen in één klap 

door fruitsap en chocomelk van Oxfam te kiezen, zodat we ook de eerlijke handel 
steunen.  

Op de speelplaats wordt er dagelijks getracht om zo weinig mogelijk afval te produceren, 

door de kinderen te stimuleren om koeken in een doosje mee te brengen uit grote 
verpakkingen.   

Ook het gebruik van brooddozen wordt aangeraden in plaats van zilverpapier.  
Op woensdag is het fruitdag. Die dag brengen iedereen een stuk fruit mee om tijdens de 

speeltijd op te eten. Mogen we vragen, zeker voor de kleinsten, het fruit (indien nodig) te 

schillen en op te bergen in een doosje met de naam van het kind erop.  
In de leraarskamer worden ook inspanningen geleverd door koffie te schenken van Max 

Havelaar en fruitsappen van Oxfam. 

 

Onze school maakt deel uit van het “vrij onderwijs Westerlo en omgeving” en van de 

scholengemeenschap “KLAS” waartoe ook de scholen van Westerlo, Zoerle Parwijs en 

Herselt behoren. In deze scholengemeenschap zijn wij de kleinste participant met 

ongeveer 20 leerkrachten voor zo’n 200 leerlingen vanwaar er statistisch gezien toch een 

25% van buiten Oosterwijk komen.  

Deze aantrekkingskracht danken wij aan de degelijke zorgstructuur die wij aanbieden 

maar evenzeer doordat wij ons uitgangspunt “alle kinderen moeten graag naar school 

komen” nooit proberen uit het oog te verliezen.  

 

mailto:basisschool.oosterwijk@pandora.be
http://www.webkeoosterwijk.be/


 

 

1.2 Het schoolbestuur 

Vrije onderwijs Westerlo en omgeving 

Verlorenkost  1        2260  WESTERLO 

voorzitter: dhr. J. Nobels  tel.: (014) 26 64 12 

Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke van het schoolgebeuren.    

1.3 Het plaatselijk comité  

Het plaatselijk comité ziet mee toe op de uitvoering van het opvoedingsproject van de 
school en heeft vooral aandacht voor pedagogische begeleiding van leerlingen, vlotte 

communicatie (tussen directie, personeel en ouders) en uitvoering van de opdrachten 
gegeven door de raad van beheer. Tevens geeft het plaatselijk comité advies aan de raad 

van beheer in verband met herstructureringen, bouwdossiers… 

Leden  :  Jeroom Nobels en Ronny Van Vlasselaer  
   

1.4 De schoolraad 
 

De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal 

onderwijsaangelegenheden. 
De leden participeren, elk vanuit hun eigen bekommernis, betrokkenheid en 

verantwoordelijkheid, om gezamenlijk een opvoedingsproject te verwezenlijken. De leden 
worden om de vier jaar verkozen. Ouders kunnen zich kandidaat stellen om verkozen te 

worden voor de “oudergeleding” in de schoolraad. 

De huidige schoolraad bestaat uit: 

Afgevaardigde ouders :   Bieke Cortens           0486/53.44.01  

Afgevaardigde personeel :  Tom Buermans          0476/320580                                 

Afgevaardigden lokale gemeenschap : Lieve Wouters       014/26.53.96                                                                      

                                                        Maria Heylen            014/26.47.35                                      

1.5 De klassenraad 

                                                                                       
Regelmatig komt de directeur samen met de klassenraad om individuele leerlingen of een 

leerlingengroep te bespreken. Mogelijke samenstelling van de klassenraad: klastitularis, 
leerkracht zorgverbreding, afgevaardigde van het CLB, gymleerkracht… 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 
 

1.6 Het schoolteam 

In het schoolleven van elke dag werken meerdere mensen samen: opvoeding, onderwijs, 
administratie, onderhoud en coördinatie zijn nodig om alles vlot te laten verlopen.  We 

stellen even voor: 

Directie: Ronald Van Vlasselaer 

0476 / 69 34 39 

Secretariaat: Geertrui Raeymaekers 

014/ 26 54 39 

Kleuterleidsters: Rosette Van Bijlen, Patricia Van de Weyer, Carla Steurs, Greet Meeus,   

Kinderverzorgster: Greet Mollen 

Leermeester Lichamelijke Opvoeding: Tom Buermans 

Leerkrachten: An Verachtert, Jan Thys, Stefaan Bellens, Sabine Nuyts,  

Jef Colaers, Geert Verwimp 

Zorgcoördinator: Katrien Willems 

Zorg: Ria Claessen, Tom Buermans, Evelien Van Beek, Griet Torfs, Greet Meeus 

ICT – Coördinator: Tom Thys 

Beleidsondersteuning : Jan Thys 

Onderhoud: Lowie Thys, Diane Van Looy  

Middagtoezicht: Maria Van Lommel, André Van Looy, Heidi Van Laer 

 

 

 

 

 

 



 

1.7 DE ORGANISATIE VAN DE SCHOOLUREN 

De school is open  telkens één kwartier voor aanvang van de lessen zowel in de voor- als 

in de namiddag. 

’s Morgens om 08.30 uur. 

’s Middags om 13.00 uur. 

Vanaf dan is er georganiseerde bewaking op de speelplaats. Uit veiligheidsoverwegingen 
mogen de kinderen ‘s morgens reeds vroeger op de speelplaats. Zij gaan dan naar één 

speciaal afgebakende zone achteraan op de speelplaats onder het afdak. Ze wachten 
daar tot de leerkrachten met de bewaking beginnen. Wij willen u vragen uw kinderen 

slechts in geval van nood voor de openingsuren naar school te sturen. 

Eenmaal op de speelplaats mogen de kinderen deze uitsluitend met de toestemming van 
een leerkracht verlaten. 

 
De school eindigt telkens om 15.35 uur . (woensdag 12.00 uur) 

 

Te laat komen 

Het is aangenaam om met heel de klasgroep samen aan een nieuwe dag te beginnen. 

Telaatkomers missen het onthaalmoment en storen bovendien de klas.  Tijdig aanwezig 
zijn is veelal een kwestie van goede gewoontevorming en getuigt van respect voor de 

anderen. 

Daarom: zorg ervoor dat uw kind tijdig vertrekt en tijdig op school aankomt. 

Is uw kind toch te laat dan vragen wij uit veiligheidsoverweging het te vergezellen tot 

aan zijn klas.   

Middagpauze 

De kinderen die ’s middags blijven eten op school zijn steeds onder toezicht  

(speelplaats, refter en sportterrein) 

Er zijn 3 georganiseerde refterbeurten: 

Van 12.00 uur tot 12.45 uur voor de kleuters in de kleuterzaal. 

Van 12.00 uur tot 12.20 uur voor de leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar in de refter 

van de lagere school. 

Van 12.25 uur tot 12.45 uur voor de leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar in de 
refter van de lagere school. 

Er kan aan de oudste leerlingen worden gevraagd een handje toe te steken bij het  
opruimen van de refter. 

Voor of na de refterbeurt hebben de leerlingen mogelijkheid tot sporten op het  

sportterrein. (zie leefregels) 



 

 

1.8 Zorgbegeleiding 

Tweemaal per jaar nemen we toetsen af van ons ‘leerlingvolgsysteem’. Doel is om aan de 
hand van twee meetmomenten een zicht te houden op de vorderingen van alle leerlingen 

op vlak van lezen, spelling en wiskunde. Deze toetsen staan los van de methodes die we 
gebruiken voor deze vakken.  

Voor deze toetsen bestaan normen en zo krijgen we een objectief beeld van onze 

leerlingen. Deze gegevens leggen we NAAST het dagelijkse klaswerk en de klastoetsen. 

We hebben hierbij aandacht voor de evolutie van kinderen (een stijgende versus een 

dalende lijn in de resultaten, of status quo). Onze aandacht gaat sowieso uit naar de 
10% sterkste en zwakste scores op deze toetsen. Voor deze leerlingen starten we 

meestal hulp op vanuit de zorgklas. Dit gebeurt altijd na overleg tussen de betrokken 

leerkrachten. Ouders worden via de klasagenda altijd op de hoogte gebracht wanneer er 
hulp vanuit de zorgklas komt voor hun kind… 

De ouders en de leerling worden op de hoogte gehouden van de vorderingen in de 
zorgklas door middel van een rapport. 

1.9 Toetsen 

Om de evolutie van kinderen te kunnen volgen, wordt geregeld de nieuwe leerstof 
geëvalueerd of getoetst. Deze cijfers van deze toetsen worden gebruikt voor de 

rapportering zodat ouders zicht krijgen de ontwikkeling van hun kind. 

In het eerste en tweede leerjaar worden toetsen nooit voorafgaandelijk aangekondigd. Er 

moet dus nooit voorafgaandelijk voor een toets worden geleerd. Vanaf het 3de leerjaar 

kan dit soms wel. 

Cijfers van toetsen worden in het 5de en 6de   eveneens in de agenda gezet. 

Toetsen worden op school bijgehouden, maar kunnen steeds ingezien worden door de 
ouders tijdens de georganiseerde oudercontacten of  mits vooraf hieromtrent afspraak 

werd gemaakt met de klastitularis. 

1.10 Lessen lichamelijke opvoeding  

Voor de lessen Lichamelijke Opvoeding (gymmen en zwemmen ) zijn er verplichte 

eindtermen. Het is dus evident dat de kinderen de lessen volgen. 

Niet deelnemen aan gym- of zwemlessen is gebonden aan een strikte regelgeving. ( zie 

verder…) 

Gymmen 

Zowel in de kleuter als in de lagere school wordt het gymmen gegeven door de 

bijzondere leermeester lichamelijke opvoeding.  De kinderen van de eerste en tweede 
kleuterklas moeten geen gymkledij meebrengen.  De oudste kleuters wordt gevraagd om 

een gymzakje met witte turnpantoffeltjes mee te brengen.  Ze dragen een blauw T-shirt 

met schoolembleem. Dit T-shirt wordt hen door de gymleerkracht bij het begin van het 
schooljaar aangepast en meegegeven. 

Leerlingen van de lagere school brengen eveneens hun gymzakje met witte 
turnpantoffels en een bij voorkeur blauw gymbroekje mee, zij dragen eveneens het T-

shirt met schoolembleem. Leerlingen van de lagere school kunnen op elk moment van 



het schooljaar via de gymleerkracht een nieuw T-shirt vragen. ( prijs zie kostenraming 
ouderbijdrage ). 

De gymlessen  van de kleuters gaan door in de speelzaal van de kleuterschool.  De 

kinderen van de lagere school gymmen in de sportzaal van het secundair onderwijs 
Oosterwijk, Emiel Stalmanslaan 33 of op onze sportterreinen. 

Kinderen van de lagere school die niet kunnen deelnemen aan de gymlessen hebben 
steeds een verantwoording van een ouder nodig ( briefje of nota in de klasagenda ) 

eventueel gestaafd met een medisch attest. 

Zij maken eveneens de verplaatsing naar de gymzaal. 

Voor de kleuters volstaat een berichtje aan de kleuterleidster. 

Zwemmen 

Vanaf het eerste leerjaar worden er zwemlessen gegeven  die doorgaan in het  zwembad 

van Westerlo. ( één instructiebad en een 25-meter bad ). 

Er is één evaluatie per jaar.  

Elke afwezigheid van het schoolzwemmen moet schriftelijk gemeld worden aan de 

klastitularis.  Bij langdurige afwezigheid uit de zwemles is een doktersattest noodzakelijk.  
Niet-zwemmers worden in een andere klasgroep opgevangen. Thuis blijven tijdens het 

zwemmen is niet toegestaan. 

Stichting Vlaamse Schoolsport 

Onze school neemt ook deel aan de S.V.S sportnamiddagen op woensdag. De inschrijving 

gebeurt schriftelijk en wordt getekend door de ouders.  Deelname is niet verplicht.  

Deze activiteiten gaan door op diverse locaties onder begeleiding van de bijzondere 

leermeester lichamelijke opvoeding. 

Er is vanuit de school geen georganiseerd vervoer naar de sportterreinen.  Het brengen 
en afhalen van de kinderen gebeurd door de ouders.  De leerlingen  zijn tijdens deze 

activiteiten verzekerd door de schoolverzekering. 

 

 

 



 

1.11 Verzekering 

Alle kleuters en leerlingen zijn verzekerd tegen ongevallen met lichamelijk letsel in de 

school en op de gewone weg van en naar de school. 

Deze verzekering dekt alle onkosten van dokter, apotheker, radiografie en hospitalisatie. 

Elk ongeval moet zo vlug mogelijk gemeld worden aan de school. 

De directie vult de ongevalsaangifte in en bezorgt de ouders de nodige documenten voor 

geneesheer en ziekenfonds en verstrekt de nodige informatie voor de te volgen 

procedure. 

1.12 Drank op school 

Door het verminderen van verpakkingsafval (o.a. het weren van brikverpakkingen) , het 
bevorderen van gezonde dranken en het steunen van eerlijke wereldhandel proberen wij  

doelstellingen van Milieuzorg Op School te realiseren. 

Daarom is tijdens de speeltijden alleen water toegelaten. De kleuters en leerlingen 
brengen hiervoor zelf  een drinkbus of een flesje mee of kunnen drinken aan de kraan. 

’s Middags kunnen de kleuters en leerlingen behalve water, ook fruitsap, melk of 
chocomelk drinken. Deze drankjes kunnen om hygiënische redenen niet worden 

meegebracht in drinkbussen en worden daarom gekoeld beschikbaar gesteld op school 

aan inkoopprijs. 

Uitzonderingen (b.v. om medische redenen ) kunnen worden toegestaan mits 

voorafgaandelijk akkoord van de directeur. 
 

1.13 Tussendoortjes op school tijdens de speeltijden en middagpauze. 

Wat zijn tussendoortjes ? 

Het zijn alle hapjes en dingen die we eten tijdens de speeltijden. 

Algemene regel: 

Geen snoepgoed als tussendoortje.  

Wat beschouwen we als snoepgoed en kan dus niet als tussendoortje?  

Alle snoepjes, zuurtjes, lekstokken, chocolade in repen of andere vormen… 

Alle snoeprepen zoals mars, twix, leo, snicker,… 

Chips in al zijn vormen… 

Kauwgom met of zonder suiker… 

Wat kan wel ? 

Fruit en groenten verpakt in een fruitdoosje (zonder zilverpapier) of gewoon los.  

Alle koeken zonder verpakking in een koekjesdoos. 

 

 



Uitzonderingen 

Verjaardagen: 

Bij verjaardagen zijn beperkte uitzonderingen op deze spelregel toegestaan, maar we 

pleiten ook hier voor een gezonde voeding. Dus liefst geen snoep, wel een cake of fruit  
of zelfgebakken taart, wafels,… 

Schoolreizen:  

Op schoolreizen mogen uitzonderingen gemaakt worden, maar pleiten we toch voor 

redelijkheid en eveneens gezonde alternatieven (grote zakken snoep zijn echt uit den 

boze) 

1.14 De voor- en naschoolse opvang 

Vanaf 07.00 uur ’s morgens tot 18.00 uur ‘ avonds is er kinderopvang. Deze wordt 
ingericht door de gemeente in de “kinderclub”, Kerkhofstraat 5  (014/27 76 69) 

De kinderen komen ’s morgens onder begeleiding naar school. 

Na de school worden de kinderen door de leerkrachten en met hulp van de 
verkeersbrigadier de Olense weg overgestoken. Daarna begeleiden de begeleidsters van 

de kinderclub de kinderen verder naar de opvang. 

Op woensdagnamiddag is er kinderopvang in Westerlo-centrum. De kinderen worden 

naar de centrale opvangplaats gebracht waar ze ook opgehaald kunnen worden. Als u 

beroep wilt doen op de opvangmogelijkheden op woensdag dient u wel voorafgaandelijk 
de klastitularis van uw kind te verwittigen. 

Ook op vrije dagen is er eveneens opvang voorzien.  Hiervoor neemt u best contact op 
met: Algemene Informatie Dienst Kinderopvang, Gemeente Westerlo, O14/53.94.20 

Ouders kunnen de brochure Kinderclub Westerlo bekomen op het secretariaat van de 

basisschool. Zij zal eveneens bij een eerste inschrijving overhandigd worden. 
 

1.15 Leerlingenvervoer 

Onze school heeft geen georganiseerd leerlingenvervoer. 

1.16 Verloren voorwerpen 

Jaarlijks gaan er heel wat persoonlijke dingen zoals kledingstukken en brooddozen 
verloren omdat er geen naam op staat;  Kinderen die juwelen en horloges dragen doen 

dit op eigen risico.  Bij verlies of beschadiging is er geen vergoeding voorzien.  Het 
gebruik van GSM is verboden in de school.  Gevonden voorwerpen worden 

binnengebracht op het secretariaat waar de leerling/ouders ze kunnen ophalen.  

Duurdere gevonden voorwerpen worden bij de directie afgegeven en zijn daar terug te 
verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 



1.17 Huiswerkbeleid 

Huistaken vinden wij belangrijk in de leerontwikkeling van de kinderen en wij appreciëren 

dat deze taken door de ouder(s) worden opgevolgd. Huistaken zien wij als het maken 

van elke taak, elke opdracht na de schooluren. 

Het kunnen schriftelijke opdrachten zijn.  Deze zijn altijd een herhaling of het inoefenen 

van reeds geziene leerstof.  Maar ook leesopdrachten, het leren van lessen, inoefenen 
van maaltafels en het opzoeken van informatie en of documentatie zijn huistaken.* 

Huiswerken moeten in principe zelfstandig door de kinderen worden gemaakt. 

Van de ouders verwachten we dat zij vanuit hun interesse de motivatie van de kinderen 
stimuleren. Ouders mogen taken corrigeren, maar op die manier dat het voor leerkracht 

toch duidelijk blijft waar het kind de taak als (te) moeilijk heeft ervaren. 

Kan een kind een opdracht niet afwerken dan lijkt het ons altijd beter dat ouders een 

nota schrijven in de agenda van de leerling in plaats van zelf les te gaan geven. We 

verwachten zeker niet dat ouders extra oefeningen aan hun kinderen opleggen. 

Huistaken mogen niet belastend zijn voor ouders. 

Van de leerkrachten wordt er verwacht dat elke taak weldoordacht is en op voorhand 
met de leerlingen wordt besproken.  Ze moeten de kinderen bewust maken waarom ze 

huistaken krijgen, hoe ze best een bepaalde taak aanpakken, hoe ze best een les leren, 

hoe ze kunnen plannen. Uiteindelijk beoogt men dat kinderen zelf inzien hoeveel en hoe 
ze moeten werken om goede resultaten te behalen. Huistaken worden altijd in de agenda 

van de leerlingen genoteerd. Hieronder vindt u voor elke klas een correcte omschrijving 
hoeveel minuten er dagelijks of per week maximum aan huiswerk mag worden 

gewerkt.** 

1ste leerjaar: Max. 30 min./per week op dinsdag en donderdag. 

2de leerjaar: Max. 45 min./per week . 

3de en 4de leerjaar: Max. 60 min./per week . 

5de leerjaar: Er worden op maandag 3 taken meegegeven die ten laatste op vrijdag ‘af’ 

moeten zijn. (leren plannen) Max. 90 min./per week. 

6de leerjaar: Dagelijks leren de leerlingen lessen voor taal (Nederlands en Frans) en 
wiskunde. 

Bijkomend zijn er , tot driemaal toe per week, opdrachten. Wiskundetaken hebben een 
verplicht minimum, maar kunnen op eigen initiatief meer worden. 

Max. 45 min./per dag (op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag) 

Max. 60 min./voor het weekend. 

*het meebrengen van materialen (knutselen, zwemgerief e.d.) zien wij niet als   

huistaken. 

**In samenspraak tussen ouders en klastitularis kunnen voor bepaalde kinderen andere 

afspraken gemaakt worden. 



   

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

1.18 Samenwerking met de ouders 

Visie 

Jullie zijn onze partners in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij 

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

afspraak maken met de directeur of met de klas- en/of zorgleerkracht.  

Oudercontacten.  

Elk schooljaar voorzien we oudercontacten. Deze geven ouders de gelegenheid persoonlijk 
te spreken met de mensen die in onze school betrokken zijn met de opvoeding en het 

onderwijs van hun kind. 

Voor de lagere school voorzien wij 3 oudercontacten. 

Voor de ouders van alle kleuters is er een individueel oudercontact in januari .Er is een 

bijkomend individueel oudercontact voorzien in juni voor alle kleuters die het schooljaar 
nadien starten in het eerste leerjaar. 

Ook voor de ouders met een kleuter/leerling met zorgbegeleiding wordt er door de 

zorgleerkrachten een apart oudercontact georganiseerd. 

Via een aparte brief zal u tijdig op de hoogte worden gebracht van deze contactdagen. 

Indien ouders een persoonlijk niet-georganiseerd contact wensen met de klastitularis, één 
van de leerkrachten of directie kan dat op afspraak en na de schooluren. 

Infoavonden  

Voor alle klassen , kleuter en lagere school,  worden er infoavonden voorzien in de loop 
van de maand september. 

Kriebelteam 

In onze school is een kriebelteam actief. 

Deze groep van vrijwilligers (ouders) controleert elk kind op de aanwezigheid van luizen 

en/of neten in de eerste week na elke schoolvakantie.  

In de klassen waar luizen en/of neten werden aangetroffen wordt er de week nadien een 

nacontrole uitgevoerd. 

De kinderen krijgen na elke controle een “rapport”. 

Het “kriebelteam” heeft alleen een controlerende en adviserende taak met respect voor 

de privacy van de kinderen en ouders. 

Bij de inschrijving van uw kind vragen we uw toestemming om na elke schoolvakantie uw 

kind door het kriebelteam op de aanwezigheid van hoofdluizen te laten onderzoeken. 

In samenwerking met het CLB stelden we volgend luizenbeleidsplan op: 

 

 

 



Visie  

Luizen zijn een onschuldig maar hardnekkig probleem. Door een goede samenwerking 

tussen school, CLB, ouders en kinderen kunnen we het probleem beheersbaar maken en 

verspreiding van luizen voorkomen. 

Wat willen we bereiken? 

 We willen de luizenproblematiek beheersbaar maken en de verspreiding van luizen 
in onze school voorkomen. 

 We willen dat iedereen zich mee verantwoordelijk voelt. Samenwerken is de 

sleutel tot succes. 
 We willen dat iedereen achter de aanpak staat en meewerkt vanuit dezelfde 

achtergrond. 
 We willen dat iedereen concrete en duidelijke informatie krijgt, zowel mensen die 

beroepsmatig met luizen te maken krijgen als ouders en kinderen. 

 We willen dat iedereen luizen op de juiste manier kan opsporen en behandelen. 
 We willen luizen weg uit de taboesfeer. 

Wat vragen we van de ouders: 

De ouders zijn de eerste verantwoordelijken. Het luizenprobleem kan slechts beheersbaar 

worden al alle ouders doen wat van hen wordt verwacht. Daarom vragen we aan alle 

ouders: 

 De informatie van de school goed lezen en opvolgen 

 Je kind(eren) wekelijks controleren, liefst met de nat-kam test. 
 De school waarschuwen bij het vaststellen van luizen bij je kind(eren). 

 Je kind controleren als de school een brief meegeeft dat er melding is van luizen 

in de klas. 
 Je kind correct behandelen als er luizen zijn, met een product en tussen de 

behandelingen door met de nat-kam methode 
 Je kind(eren) NIET PREVENTIEF behandelen 

 Zorgen voor een positieve sfeer thuis rond de problematiek 

 Met je kind(eren) spreken over luizen en het vragen je zo snel mogelijk te 
waarschuwen als het luizen meent te hebben 

 Op een positieve manier meewerken aan de luizencontroles op school 
o de dag voor de aangekondigde luizencontrole op school  het haar van je 

kind(eren) wassen 

o op de dag van de controle zorgen voor een eenvoudig kapsel bij je 
kind(eren), lang haar in paardenstaart doen 

o op de dag van de controle geen gel of speldjes in het haar van je 
kind(eren) aanbrengen 

o met je kind(eren) praten over de bedoeling en het verloop van de 

luizencontrole op school 
 

 Kinderen van ouders die te kennen hebben gegeven dat ze niet wensen dat hun 
kind gecontroleerd wordt door kriebel-mama’s in de school zullen worden 

gecontroleerd op luizen door het CLB. 

Kinderen die op de dag van de controle afwezig zijn op school, worden 
gecontroleerd als ze terug aanwezig zijn in de school. 

 
 

 

 
 

 
 

 



Wat doet de school: 

De school heeft een belangrijke taak in het luizenbeleidsplan. 

 De school geeft regelmatig informatie aan ouders over luizen, over het 

luizenbeleid, over het voorkomen van luizen en de behandeling. 
 De school kondigt de luizencontroles aan. 

 De school brengt na controle op luizen de ouders van die op de hoogte met een 
brief over de stand van zaken… 

 In de klas worden regelmatig lessen en activiteiten georganiseerd, aangepast aan 

de leeftijd van de kinderen.  
 Met deze lessen en activiteiten 

o Worden kinderen geïnformeerd over luizen en de luizenproblematiek 
o Word hen duidelijk gemaakt wat zij kunnen doen ter preventie en in het 

geval van luizen, 

o Worden zij vertrouwd gemaakt met de luizencontroles in de school door het 
kriebelteam 

o Worden zij gestimuleerd mee te zorgen voor een constructieve en positieve 
sfeer i.v.m. de luizenproblematiek en bij luizencontrole 

 De school werkt met een “kriebelteam” dat bestaat uit kriebelouders, directie en 

het CLB. 
 

Wat doet het kriebelteam : 
 

 Het kriebelteam organiseert en voert luizencontroles op school 

o De standaardcontroles gebeuren bij alle kinderen 5 keer per jaar en dit in 
de week na elke vakantie: zomervakantie, herfstverlof, kerstvakantie, 

krokusverlof en paasvakantie 
o De controle wordt geregistreerd op een klaslijst. 

o Alle gecontroleerde kinderen krijgen een brief mee met het resultaat van 

de controle en met de info voor de verdere opvolging. 
o Kinderen die op de dag van de controle afwezig zijn op school, worden 

gecontroleerd als ze terug aanwezig zijn in de school. 
o Zijn er luizen ontdekt, dan wordt de week later een her-controle 

georganiseerd in de klas waar luizen zijn vastgesteld. 

 
 

Oproep : 

Wij zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers die ons “kriebelteam” willen komen 

versterken… Indien u kandidaat bent om op elke eerste woensdag na een 

vakantieperiode (5 keer/schooljaar) de kinderen op de aanwezigheid van hoofdluizen te 

onderzoeken. Dan graag een mail aan basisschool.oosterwijk@pandora.be, of een 

telefoontje naar het schoolsecretariaat : 014/265439 of 076/693439 
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Vervoer door ouders 

Om de uitgaven te beperken, zodat kleuters en leerlingen aan meerdere zinvolle 

buitenschoolse activiteiten kunnen participeren, doen wij soms beroep op ouders om 

samen met de school het vervoer met auto’s te organiseren.  

Dit gebeurt alleen voor korte verplaatsingen. 

Bij de inschrijving van uw kind vragen we ouders de toestemming om hun kind bij korte 

schooluitstappen met de wagen (vervoer door ouders ) te mogen vervoeren. 

We vragen uitdrukkelijk aan alle ouders het verkeersreglement ten alle tijden na te 

volgen. Voor de ouders die rijden werd een verzekering afgesloten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.19 Samenwerking met het CLB  

Onze school wordt begeleid door CLB Kempen, vestiging Westerlo. 

De Merodedreef 110, 2260 WESTERLO 

Tel.014/54057036    fax 014/54056035 

E-mail: westerlo@ clb-net.be 

Begeleiders: 

In het CLB is er een groep medewerkers die in onze school werkt. Ze werken in 

teamverband.  Zo’n team is samengesteld uit een of meer artsen, maatschappelijk 

werkers, psychopedagogen en paramedische werkers. Ieder heeft zijn eigen vakkennis. 
Alle medewerkers proberen er mee voor te zorgen dat de leerlingen zich goed in hun vel 

voelen en hun ontwikkeling goed verloopt, zolang ze op school zitten. Ze hebben oog 
voor de ontwikkeling van de jongeren en werken rond de volgende vragen: 

 Verloopt het leren van deze leerling naar wens? Hoe kunnen we helpen? 

 Zit de leerling in een gepaste onderwijsvorm? Kunnen we die leerling helpen om de 
schooltijd in de beste voorwaarden door te maken en vlot de stap naar de wereld van 

de volwassenen te zetten? 
 Maakt deze jongere een gezonde groei en ontwikkeling door? Hoe kunnen we daartoe 

bijdragen? Naast de medische onderzoeken proberen wij ook de leerlingen te 

stimuleren om gezond te leven. 
 Ontwikkelt deze leerling zich tot een volwassen, evenwichtig persoon die weet wat hij 

of zij wil en die goed weet om te gaan met andere mensen? 

Het zijn vragen die ouders en leerkrachten zich in de eerste plaats stellen. Het CLB biedt 

zijn diensten aan als de leerling zelf, de ouders of de leerkrachten rond die vragen CLB-

hulp wensen. Het is de cliënt die de vraag stelt.  

U kan altijd bij het CLB terecht voor informatie, advies of begeleiding.  

De begeleiding gebeurt in een sfeer van vertrouwen en dialoog. De medewerkers van het 
CLB zullen proberen een begeleiding op maat op te zetten. Ze begeleiden de ouders en 

de leden van het schoolteam bij hun opvoedings- en onderwijstaken. Soms kunnen ze uit 

eigen beweging contact met u zoeken. Als de betrokkenen dat willen kunnen de CLB-
medewerkers doorverwijzen naar andere, meer gespecialiseerde diensten. Waar dat 

nodig is, vragen ze uw toestemming voor begeleiding. Want u bent niet verplicht tot  
CLB-begeleiding. 

In twee gevallen is de CLB-begeleiding toch wel verplicht. 

 Als een leerling vaak afwezig is en als die afwezigheid een probleem wordt. 

Soms blijven kinderen ten onrechte afwezig op school.  Het CLB overlegt regelmatig 

met de school over dergelijke problematische afwezigheden en stelt zo nodig een 
begeleiding in.  De bedoeling is om deze afwezigheden tot een minimum te beperken 

en ook om te vermijden dat ze tot andere problemen leiden. 

 De medische onderzoeken. 
Het is belangrijk dat elke leerling deelneemt aan het medisch onderzoek om 

beginnende aandoeningen of ziekten tijdig op te sporen. Het CLB kan ook belangrijke 
informatie verzamelen over de algemene gezondheidstoestand van de jongere. Zo 

kan het CLB helpen voorkomen dat gezondheidsproblemen het leren en de 

ontwikkeling van de jongere belemmeren. 

 

 

 

 



De CLB-dienstverlening is gratis. Als ouders (of de leerlingen zelf, vanaf 14 jaar) geen 
begeleiding willen, dan moeten ze schriftelijk verzet aantekenen bij de directeur van het 

CLB.  Leerlingen hebben vaak al een CLB-dossier (behalve de allerjongsten). Als dat in 

een ander CLB zit, dan vraagt het nieuwe CLB het dossier daar op. Als u dat niet wil, dan 
moet u binnen de 10 dagen na deze kennisgeving verzet aantekenen.  Als u dit 

reglement ondertekent en geen verzet aantekent gaat het CLB ervan uit dat het dossier 
mag overgedragen worden van het vorige naar het huidige CLB. 

CLB-team: 

Goele Beddegenoodts : psycho - pedagogisch consulente 

An Algoet : maatschappelijk assistente 

Lobke Van Rooy : verpleegkundige 

Nikea Sannen : schoolarts 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.19 Verlof - en vakantiedagen schooljaar 2015-2016  

 

Eerste trimester       

lokale verlofdag: maandag 5 oktober 2015 

pedagogische studiedag: vrijdag 16 oktober 2015     

Herfstvakantie: 2 november 2015 tot en met  8 november 2015 

Wapenstilstand: woensdag 11 november 2015      

Kerstvakantie:  21 december 2015  tot en met  3 januari 2016    

Tweede trimester        

Krokusvakantie: 8 februari 2016  tot  en met  14 februari 2016 

lokale verlofdag: vrijdag 4 maart 2016 

Paasvakantie:  28 maart 2016  tot en met 10 april 2016      

Derde trimester        

pedagogische studiedag:   woensdag 4 mei 2016 

vrijaf: donderdag  5 en vrijdag 6 mei 2016      

vrijaf: maandag 16 mei 2016      

De zomervakantie vangt aan op donderdagmiddag 30 juni 2016 (12.00 uur )  

    

SPECIALE ACTIVITEITEN        

zeeklas :  28  september 2015 tot en met  2 oktober 2015 

bosklas : 25 mei 2016 tot en met 27 mei 2016    

eetdag : zondag  13 maart 2016        

plechtige communie : zondag  17  april 2016       

eerste communie : zondag  24 april 2016  

schoolfeest : zaterdag 11  juni 2016 

     

 

 

 

 

 



1.20 Extra Muros activiteiten: schooljaar 2015-2016. 

SEPTEMBER / OKTOBER 

     LJ 6          Zeeklassen van ma. 28 sept. t.e.m. vrijd. 2 okt. Oostende  

 

OKTOBER 

KK 1,2,3   Maandag 12 oktober :  Boswandeling  “de Beeltjes “ (auto’s)  8.45 u – 15.35 u 

LJ 1,2        Dinsdag 13 oktober :  Boswandeling  “de Beeltjes “ (auto’s)  8.45 u – 15.35 u 

     LJ 5,6        Maandag 19 oktober : Toneel  “de Werft” Geel (bus) 09.15 u – 12.00 u 

     LJ 6           Maandag 26 oktober : Bib Westerlo (voormiddag, fiets)   
     LJ 5           Vrijdag 23 oktober : Bibspel  Westerlo (namiddag / auto’s) 

     LJ 2           Dinsdag 27 oktober :  Sportdag  “de Mixx “ Herselt (auto’s) 12.45 u – 15.35 u 

     LJ 5           Vrijdag 29 oktober : Wereldwinkel Westerlo (voormiddag / auto’s)  

                                                         Bib  Westerlo (namiddag / auto’s) 

                                                                   

NOVEMBER 

    LJ 3            Donderdag 19 november : Boswandeling Bergom (auto’s)   

  
DECEMBER 

     LJ 5,6        Donderdag 03 december : Antwerpen “Red Star” en “Mast” 8.45 u 15.35 u 

     LJ 1,2        Donderdag 10 december : Bibliotheek Westerlo (auto’s)   09.15 u   

               

JANUARI 

     LJ 6          Woensdag 13 januari : Schaatsen met het secundair , Heist o/d Berg  (bus) 

     LJ 5          Dinsdag 19 januari (of 21/1) “ American games”   Mixx Herselt  (auto’s) 

     LJ 3          Maandag 25 januari (of 26/1 of 28/1) “Bewegingsjungle” Mixx Herselt (auto’s) 

     LJ 5,6       Maandag 25 januari : Technopolis Mechelen    (bus) 8.45 u – 15.35 u 
 

MAART : 

     LJ 3,4       Maandag 7 maart : Blégny (bus) 8.30 u – 15.35 u 

LJ 1,2       Maandag 14 maart : Planckendael (bus) 8.45 u – 15.35 u  

LJ 1,2       Dinsdag 22 maart : Toneel  “de Werft” Geel (bus) 13.00 u – 15.30 u 

 

APRIL    

KK 1,2,3   Dond. 21 april : Speeltuin “ de Kloek “ Grobbendonk (bus) 8.45 u – 15.35 u 
     LJ 2          Vrijdag 25 april : Bibliotheek Westerlo auteurslezing (auto’s) …   

     KK 1,2,3   Dond. 28 april : Gemeentehuis West., toneel Zoerle P. “ (bus) 08.45 u – 12.00 u 

 

MEI 

     LJ 3,4        Maandag 2 mei  Toneel  “de Werft” Geel (bus) 13.00 u – 15.30 u 

     LJ 1           Maandag 2 mei “Kronkeldidoe” Mixx Herselt   (auto’s) 

     LJ 1,2        Maandag 23 mei : Blotevoetenpad Zutendael en Bokrijk (bus) 8.45 u – 15.35 u 

     LJ 3,4        Woensd., dond.en vrijd. 25,26,27 mei : bosklassen “Hoge Rielen” (bus) 
     KK 1,2,3    Dinsdag 31 mei : Kinderboerderij “ Ollemanshoekje “ Herselt (bus) 

 

JUNI 

     KK 1,2,3    ………………………  sportdag gemeente Westerlo  (auto’s )   …………….. 

LJ 1,2,5      Vrijdag 24 juni : Speeltuin Meerhout (bus) 8.45 u – 15.35 u 

LJ 6            Vrijdag 24 juni : Kajakken (Retie – Lichtaart) 8.45 u – 15.35 u (auto’s) 

     LJ 3,4         Maandag 27 juni : “Gaia Zoo” Kerkrade 8.45 u – 15.35 u 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2     Pedagogisch project 

Onze school staat open voor alle kinderen, zonder onderscheid van rang of stand, kleur 

of ras. Wij streven naar een geborgen sfeer voor de kinderen. Een kindvriendelijke 

aanpak, ook buiten het lesgeven, is hiertoe van het grootste belang. Op onze school 

kunnen de kinderen attitudes, vaardigheden en kennis verwerven. Hier stellen we niet 

het eindproduct centraal, maar vooral hoe het kind ertoe komt. Het ganse proces, vinden 

wij belangrijk. Het schoolgebeuren wordt zoveel mogelijk gestuurd door alle participanten 

die bij de school betrokken zijn: de kinderen, de leerkrachten en de ouders. Graag 

zouden wij realiseren dat alle kinderen met plezier naar onze school komen… 

UITGANGSPUNTEN 

Elk kind ontwikkelt zich op een unieke manier en eigen tempo. Wij willen onder andere 

door observatie- en volgsystemen weten in welk stadium het kind zich bevindt. Met die 

gegevens begeleiden we ze in de volgende fasen van hun ontwikkeling. Voor kinderen 

met leermoeilijkheden wordt er na overleg ( eventueel met CLB- begeleiding) een 

stappenplan uitgewerkt. Ook  kinderen met meer mogelijkheden krijgen bij ons op school 

extra uitdagingen en worden van nabij gevolgd. De eindtermen van de overheid, 

verwerkt in de leerplannen van het katholiek onderwijs, zijn de uitgangspunten voor het 

onderwijs in onze school. 

Vertrekpunt van het ”leren” zijn de ervaringen en de leefwereld van ieder kind. De 

activiteiten en het aanbod in de klas wordt hier op afgestemd. In de kleuterschool 

observeren de leerkrachten onder andere of een kind niet steeds dezelfde activiteiten 

kiest en in welke mate er sprake is van betrokkenheid bij het gebeuren. Ook het hoeken- 

en contractwerk wordt bewust geïntegreerd  in het lesgebeuren.  

Wij proberen steeds een evenwicht te zoeken tussen het uitgaan van de leefwereld van 

het kind enerzijds en het voldoen aan de eindtermen anderzijds. We vinden het heel 

belangrijk dat de kinderen leren overleggen en samenwerken.  

We stimuleren ze tot mondigheid en tot het nemen van verantwoordelijkheid voor de  

groep. De kinderen worden bewust gemaakt van de verschillen in persoonlijkheid, 

belangstelling, intelligentie en lichamelijke mogelijkheden.  

Als school kiezen we expliciet voor respect wat betreft huidskleur, cultuur, leeftijd, 

geslacht, plaats in de maatschappij, vaardigheden en geloof of gewoon ”het anders zijn”. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze school is geen eiland. Wij treden naar buiten met projecten, tentoonstellingen en 

andere activiteiten. 

Wij “sturen” de kinderen in het opdoen van nieuwe ervaringen en participeren aan 

culturele-  en sportmanifestaties, ateliers en andere vormen van creatieve expressie.  

We respecteren en hebben aandacht voor het leefmilieu. Zo proberen we het afval te 

beperken en te sorteren. In de aankoop van materialen en grondstoffen zoeken we eerst 

naar milieuvriendelijke producten. Onze school is een “MOS – SCHOOL” (Milieuzorg Op 

School) en daar zijn we fier op! 

Ons opvoedingsproject is gericht op gezond kritisch denkende en handelende kinderen te 

vormen die zelfstandig verantwoorde keuzes leren maken. De leerkrachten bekijken de 

leerboeken, televisieprogramma’s en andere informatiebronnen vanuit een kritisch 

oogpunt. Ze leren kinderen omgaan met alle vormen van informatie (denken we maar 

aan het internet o.a.) die op hen afkomen. 

In onze school zorgen we voor een eigentijdse opvoeding gesteund op christelijke 

waarden en in verbondenheid met de kerkgemeenschap. Wij komen samen in liturgische 

vieringen in de parochiekerk. Tijdens de godsdienstlessen krijgen levenswaarden een  

evangelische duiding in de persoon van Jezus. Wij  respecteren ook andere  

levensbeschouwingen. 

 

 



3     Het reglement 

3.1 Engagementsverklaring ouders 

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

hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar 
in ruil verwachten we wel de volle steun van jullie. 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. Ouders en school zullen op afgesproken momenten de engagementen  en 

het effect ervan evalueren. 

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders. We doen dat omdat we 

partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op de werking 
van de school. Daarvoor plannen we bij het begin van elk schooljaar een infoavond in de 

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

manier van werken. 

We willen u op geregelde tijden informeren over de evolutie van uw kind. Dat doen we 

via individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar laten we u weten op 
welke data die doorgaan. Wie niet op het oudercontact kan aanwezig zijn kan een 

gesprek aanvragen op een ander moment. (zie ook oudercontacten) Als u zich zorgen 

maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak dan kan u op elke moment zelf een 
gesprek aanvragen met de directie en/of leerkracht van uw kind.  

Wij verwachten dat u zich als ouder  samen met ons engageert om nauw samen te 
werken rond de opvoeding van uw kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot 

oudercontact. Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief 

overlegmoment indien u  niet op het geplande oudercontact kan aanwezig zijn. 

Wij verwachten dat u met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. uw kind. Wij 

engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen t.a.v. de evolutie 
van uw kind. 

Aanwezig zijn op school en op tijd komen. De aanwezigheid van uw kind op school heeft 

gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage en voor de toelating tot 
het eerste leerjaar. Daartoe moeten wij de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het 

departement onderwijs en aan het CLB. 

Wij verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school is. Wij verwachten dat u ons 

voor verwittigt bij afwezigheid van uw kind. 

Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische 
afwezigheden. U kan zich niet onttrekken aan deze begeleiding. 

U kan steeds bij ons terecht bij problemen. We zullen samen naar de meest geschikte 
aanpak zoeken. 

Ouders worden verwittigd bij elke niet-gewettigde afwezigheid. 

Individuele leerlingenbegeleiding. 

Onze school voert een zorgbeleid. We volgen gericht de evolutie van je kind. 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.  



We zullen in overleg met je 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 je als ouder verwachten. 

Wij verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen 
maken opvolgt en naleeft. 

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.  

Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het 

Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij 

als school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun 
taalontwikkeling.  

Wij verwachten van de ouders dat ze positief staan ten aanzien van extra initiatieven en 
maatregelen (taaltraject en/of taalbad) die de school neemt om de taalachterstand van 

hun kind weg te werken en dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te 

stimuleren bij het leren van Nederlands.  

3.2 Engagementsverklaring school 

U mag erop rekenen dat we alles in het werk zullen stellen om uw kind een eigentijdse 
opvoeding en degelijk onderwijs te geven. 

De school leeft de wetgeving inzake de privacy van de leerling en zijn/haar familie na. De 

school gaat discreet om met de informatie in de leerlingenadministratie en het 
zorgdossier. Ouders kunnen ten alle tijden hun eigen persoonsgegevens raadplegen, 

laten verbeteren en zich verzetten tegen het gebruik van de gegevens.  

De school stelt de ouders bij inschrijving in kennis van de ‘onderwijsregelgeving’ die 

opgenomen is in dit schoolreglement. 

De inhoud van de infobundel kan gewijzigd worden zonder de instemming van de ouders. 
Bij elke wijziging van de inhoud van de bundel, verwittigt de school de ouders.  

3.3 Engagementsverklaring  kinderen 

Onze school telt meer dan 200 kinderen; als je daar dan nog de leerkrachten en het 

onderhoudspersoneel bij telt kom je tot een hele grote groep van mensen die graag 

allemaal, op een fijne manier zouden willen samenwerken. Niet iedereen kan doen wat 
hij wil. Daarom moeten we afspraken maken. Afspraken waar iedereen zich aan houden 

moet zodat het  echt tof kan worden in onze school. 

Veilig van en naar school… 

Ik volg de kortste of de veiligste weg naar school. De verkeersbrigadier helpt mij bij het 

oversteken maar ook ik kijk goed uit. Ik probeer niet voor 8.30 uur op school te zijn. Is 
dat toch het geval dan zet ik eerst mijn boekentas op de afgesproken plaats en begeef 

me dan  naar de afgebakende zone voor “vroege vogels” onder het afdak. Daar wacht ik 
op de leerkrachten die bewaking doen. 

Vooraleer er bewaking is doe ik zeker geen loop- en balspelletjes. Ik  hou het rustig. 

Met de fiets… 

Dan kom ik  met de fiets aan de hand de school binnen en zet  hem keurig in het 

fietsenrek of op een daarvoor bestemde plaats. Op de speelplaats wordt nooit gefietst 
tenzij tijdens de lessen  verkeersopvoeding. Ook bij het verlaten van de speelplaats ben 

ik  extra voorzichtig en fiets ik pas buiten de school. 

 



Na het belsignaal… 

Ik ga rustig naar de rij en wacht op het teken van mijn meester of juf om binnen te 

gaan. In de gang en op de trap praten we niet. 

De toiletten… 

Ik ga naar het toilet bij het begin van elke speeltijd en spoel door  na elk gebruik, daarna 

was ik mijn  handen. Het toilet is geen speelruimte. Ik ga zo snel mogelijk terug naar de 
speelplaats. 

Op de speelplaats… 

Ik blijf nooit zonder toelating in de klas tijdens de speeltijd. Ik mag de speelplaats zonder 
toestemming van de leerkracht die toezicht houdt nooit verlaten.. Met  ballen spelen mag 

maar ik kijk toch goed uit voor de vensters en deuren. Ik speel alleen met lichte, plastic 
ballen behalve op het basketbalterrein waar er met een echte basketbal gegooid mag 

worden. De ruimte onder het afdak is een “veilige” zone voor de kleuters tijdens de 

speeltijden. Ik speel er nooit met een bal. Ook “heftige” spelen zoals pakkertje speel ik 
niet onder het afdak. Een GSM of “dure” spelletjes neem ik niet mee naar de speelplaats. 

(laat ik  best thuis) Ik weet dat ik  niet  mag “skaten” op de speelplaats. 

Drank en tussendoortjes… 

Tijdens de speeltijden is alleen water toegelaten. Wij brengen hiervoor zelf  een drinkbus 

of een flesje mee of kunnen drinken aan de kraan. ’s Middags kan ik behalve water ook 
fruitsap, melk, chocomelk of soep drinken. Deze drankjes breng ik  niet mee van thuis. Ik 

geef ’s morgens aan mijn leerkracht door welk drankje ik verkies. Alleen voor soep breng 
ik gepast geld (0,5 euro) mee. Ik breng geen snoepgoed mee als tussendoortje of voor 

“na de boterhammen” in de refter. Ik heb wel de keuze tussen een stukje fruit of een 

(droge) koek dat ik liefst meebreng in een fruit-of koekjesdoos.  

Afval… 

Ik doe een extra inspanning om onze speelplaats netjes te houden en gooi zeker geen 
papiertjes of plastiekjes van drankverpakkingen op de grond. Voor het sorteren van afval 

zijn de nodige containers voorzien. In de eetzaal worden de etensrestjes verzameld en 

nadien aan onze kippen gegeven. Zo helpen zij onze afvalberg te verminderen. 

In de eetzaal… 

Als ik ‘s middags blijf ineten ga ik, zonder praten, netjes in de rij staan. Ook in de gang 
en op de trap blijft het stil. Na het gebed en op teken van de leerkracht begin ik rustig te 

eten. Bij het verlaten van de eetzaal worden de stoelen netjes onder tafel gezet. Als ik in 

het vijfde en zesde leerjaar zit help ik mee bij het opruimen van de eetzaal. 

Mijn schoolmateriaal… 

Al het schoolmateriaal dat ik mag gebruiken blijft eigendom van de school. Ik draag er 
zorg voor. Bij opzettelijke beschadiging zal ik het beschadigde herstellen, vervangen of 

de kosten vergoeden. 

Verjaardagen… 

Als ik jarig ben mag ik een kleinigheidje meebrengen, maar ik ben niet verplicht. Een 

attentie moet niet noodzakelijk veel geld kosten. 

Gezonde school… 

Op woensdag is het fruitdag. Die dag breng ik een stuk fruit mee om tijdens de speeltijd 

op te eten.  



Omgangsvormen… 

Ik groet kinderen en volwassenen op een beleefde manier.  Als ik in de klas iets niet 

begrijp vraag ik uitleg voor, tijdens of na de les. Ook als ik in groepsverband op uitstap 

ben hou ik me aan de afspraken. 

Op de sportterreinen 

Ik probeer vooral te genieten van het sporten. “Fair Play” vind ik erg belangrijk en is 
zeker ondergeschikt aan “winnen of verliezen”. Ik draag zorg voor de materialen (ballen , 

netten etc.) en leef ook volgende afspraken na : 

De leerlingen van de klas spelen tijdens de speeltijden samen tegen hun klasgenoten.  Er 
mogen geen andere kinderen op de terreinen spelen dan kinderen van de klassen aan  

wie de terreinen zijn toegewezen.  
 

’s Middags zijn de terreinen eerst beschikbaar voor het 1ste, 2de en 3de leerjaar. Nadien 

voor het 4de, 5de en 6de leerjaar. (zie ook uurrooster onderaan) 
 

Er kunnen verschillende sporten, zoals basketbal, voetbal, volleybal, hockey, tennis, … 
beoefend worden.  Deze zullen per periode aan bod komen. 

 

’s  Morgens van 8u30 tot 8u45 mogen de leerlingen niet op de terreinen. Dit om de 
veiligheid van de kleuters en hun ouders te garanderen. 

 
Op woensdag (speeltijd) zijn beide terreinen voor de kleuters. 

 

Speeltijden                                                           

10.30 tot 10.45:                 

Terrein 1: 5de leerjaar              

Terrein 2: 6de leerjaar                                                    

13.00 tot 13.45:  

Terrein 1: 1ste leerjaar             : 

Terrein 2: 2de leerjaar                                                 

14.30 tot 14.45 

Terrein 1: 3de leerjaar 

Terrein 2: 4de leerjaar 

 

Middag (ineters) 

12.00 tot 12.20:         Terrein 1 en 2 : 

1ste, 2de en 3de leerjaar 

12.20 tot 13.00:          Terrein 1 en 2 

4de, 5de en 6de leerjaar 



 

3.4 Inschrijven van kinderen 

Je kind is pas ingeschreven in onze school als de ouder schriftelijk instemt met het 

pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft het kind bij 
ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind 

van school te veranderen of wanneer het kind wordt uitgesloten van de school. 

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. 
 

Bij de inschrijving van jullie kind, zullen we jullie bevragen over de organisatie van het 
ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling,… We gaan ervan uit dat 

beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het niet-

akkoord van een van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven. We kunnen jullie 
kind pas inschrijven als beide ouders akkoord gaan.  

 
Bij de inschrijving vragen we je naar allerlei informatie voor onze administratieve 

schoolfiche van je kind.  

 
Alle leerlingen kunnen inschrijven vanaf de eerste schooldag van september van het 

voorafgaande schooljaar. 

De capaciteit van onze school is bepaald op 250 leerlingen. 

Heeft je kind een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs (type 1, 2, 3, 4, 

5, 6 en 7) dan zullen wij je kind inschrijven onder de ontbindende voorwaarde van 
onvoldoende draagkracht. De school onderzoekt, samen met de ouders en het CLB, of ze 

de nodige ondersteuning kan bieden aan dit kind op het vlak van onderwijs, therapie en 
verzorging. Na het onderzoek wordt de beslissing schriftelijk of via elektronische drager 

binnen 4 kalenderdagen aan de ouders bezorgd. De ouders krijgen toelichting bij de 

beslissing van het schoolbestuur door de directeur..  

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.  



 

3.5 Leerplicht 

De leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1 september van het 

kalenderjaar waarin het zes wordt; ook wanneer het nog op die leeftijd in het 
kleuteronderwijs zit.  Daarnaast zijn ook kleuters die op vijf jaar reeds naar het lager 

onderwijs overstappen eveneens leerplichtig. 

We vermelden hier ook dat u slechts kan vragen uw kind een jaartje langer in de 
kleuterschool te houden of vervroegd naar het lager onderwijs te laten overstappen 

mits u advies heeft ingewonnen van de klassenraad en het CLB- centrum.   

Ook indien u overweegt uw kind nog een zevende of achtste jaar in het lager 

onderwijs te houden is in elk geval een gunstig advies van de klassenraad en van het 

CLB- centrum noodzakelijk. 

Kleuters zijn niet leerplichtig, maar in het belang van uw kleuter vragen we wel uw 

zoontje of dochtertje zo regelmatig mogelijk naar school te brengen 

Als ouder bent u verantwoordelijk voor het feit dat uw kind aan de leerplicht voldoet. 

Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar 

Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar als het aan de wettelijke 
toelatingsvoorwaarden voldoet. 

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. 

3.6  Privacy 

Verwerken van persoonsgegevens 

De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp 

van de computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de 

leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Om gepast te kunnen optreden bij 
risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de gezondheidstoestand 

van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming 
van de leerlingen of hun ouders. De privacywet geeft je het recht te weten welke 

gegevens de school verwerkt en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze 

fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn. 

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. Ouders kunnen –op 
verzoek- deze gegevens inzien. 

Publiceren van foto’s 

De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen op de website. Bij de inschrijving 

van hun kind wordt er hiervoor schriftelijk om toestemming aan de ouders gevraagd. 

We zullen het mogelijk bezwaar respecteren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.8  Ouderlijk gezag  

Zorg en aandacht voor het kind 

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 vonnis 

van de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is 
er wel een vonnis, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter. 

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. 

Co-schoolschap 

Dit is het kind tijdens het schooljaar op twee plaatsen school laten lopen, afhankelijk van 
bij welke ouder het verblijft. Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit 

van het leren te garanderen, weigert de school mee te werken aan het co-schoolschap. 

3.9 Organisatie van de leerlingengroepen 

De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, 

of je kind kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Wil de school dat je kind een 
jaar overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste 

oplossing is. De genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk 

gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere 
aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn. De school neemt 

deze beslissing dus in het belang van je kind. 
 

Het is de school die beslist in welke leerlingengroep een kind, dat 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). 

 

Recht op inzage en toelichting 

Ouders hebben recht op inzage in en toelichting bij de leerlingengegevens, waaronder 

de evaluatiegegevens, die verzameld worden door de school over hun kind. Indien na 
de toelichting blijkt dat de ouders een kopie willen, kan dat. De school geeft geen 

gegevens door die betrekking hebben op medeleerlingen. 

3.7 Indien u een schoolverandering overweegt 

In de loop van het schooljaar kunt u uw kind rechtsgeldig laten inschrijven in een 

andere school,  bij voorkeur na voorafgaandelijk contact met de directie. De directeur 
zal u dan de procedure voorleggen zoals die beschreven wordt in het recente decreet 

basisonderwijs. 



3.10 Afwezigheden  

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 

klastitularis. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest. 

Andere afwezigheden 

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

voorhand met de directie. Het betreft hier afwezigheid wegens: 

- het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- 

en aanverwant tot en met de tweede graad; 

- het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van 

een vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties; 

- de deelname aan time-out-projecten; 

- in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen. 

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. Dit heeft immers gevolgen voor 

het verkrijgen en behouden van de schooltoelage. Alsook voor de toelating tot het eerste 
leerjaar. (Zie ook de engagementsverklaring en infobrochure onderwijsregelgeving.) 

De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Na meer dan 10 

halve dagen problematische afwezigheden stelt de school samen met het CLB een 
begeleidingsdossier op. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. Na 30 halve 

dagen problematische afwezigheden verwittigt de school het Agentschap voor 
Onderwijsdiensten. 

 

 

 

 

 



3.11 Uitstappen 

Eendaagse uitstappen 

De ondertekening van dit schoolreglement geldt als toestemming voor deelname aan de 

eendaagse uitstappen. Indien de ouders de toestemming bij een eendaagse extra-muros 
activiteit weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden. Leerlingen die niet 

deelnemen aan extra-muros activiteiten dienen op de school aanwezig te zijn.  

Meerdaagse uitstappen 

Bij een meerdaagse extra-muros activiteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming 

van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-
muros activiteiten. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-muros activiteiten dienen op 

de school aanwezig te zijn. 

3.12 Onderwijs aan huis 

Als een kind meer dan 21 dagen ononderbroken afwezig is wegens ziekte kunnen de 

ouders een schriftelijke aanvraag indienen voor tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon 
internet onderwijs of een combinatie van beiden. De directeur zal dan op zoek gaan naar 

een leerkracht om dit kind 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De school 
maakt afspraken met deze leerkracht om de lessen af te stemmen op de klas van het 

kind. Eventueel neemt de school in overleg met de ouders contact op met de vzw 

Bednet. De school en de ouders maken concrete afspraken over opvolging en evaluatie.  

Ook ouders van chronisch zieke kinderen kunnen dergelijke aanvraag indienen, maar 

voor deze kinderen gelden er andere voorwaarden. 

3.13 Welzijn 

Rookverbod 

Er geldt een algemeen rookverbod op onze school zowel in alle gesloten plaatsen zoals 
klassen , gangen, bureel maar ook op alle open plaatsen zoals speelplaats en 

fietsenstalling.  

Inbreuken op deze regelgeving zullen gemeld worden aan de bevoegde instantie en 

kennen mogelijk een strafrechtelijk vervolg. 

Eerste hulp op school. 

Elke leerkracht  is verplicht hulp te verlenen aan een persoon in nood  voor zover de 

hulpverlener zelf geen gevaar loopt.  

Voor het toedienen van eerste hulp hebben wij op 3 locaties een eerste hulp koffer met 

verbandmateriaal, ontsmettings- en reinigingsmiddelen en toebehoren. 

Indien controle door een dokter nodig is, worden de ouders verwittigd door de directie 

zijn vervanger of de administratieve medewerkster. Op deze manier krijgen ouders de 

kans zelf met hun kind naar de dokter te gaan. De klastitularis van het kind bezorgt 

ouders de documenten voor de schoolverzekering. De administratief medewerkster vult 

de aangifte van het ongeval in. (registratie en verzekering). 

 

 



Medicatie op school 

Het is niet de bedoeling dat zieke kinderen op school aanwezig blijven. 

Wanneer een 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 het kind op te halen.  

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

aan hun kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest (zie bijlage) 

van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat. Andere verpleegkundige 
handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale (via de mond) of 

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

Revalidatie / Logopedie 

Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind therapie te laten 
volgen tijdens de lesuren. Om een beslissing te kunnen nemen, 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 lesuren 

moet plaatsvinden; 

- Een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de 
revalidatie blijkt; 

- Een advies van het CLB dat motiveert waarom de revalidatie tijdens de lesuren 
vereist is. 

Revalidatie op initiatief van de ouders kan enkel tijdens de schooluren als er een 

gemotiveerd verslag is. De toestemming van de directie is verplicht. 

Pesten 

Pesten wordt op onze school niet getolereerd.  

We willen pestgedrag voorkomen en wanneer het zich toch voordoet, adequaat 

aanpakken. Daarom hebben we een tweeledige aanpak, namelijk: 

- Een preventieplan 
- Een actieplan 

PREVENTIEPLAN 

In onze school vinden we het erg belangrijk dat zowel kinderen als leerkrachten zich 

goed in hun vel voelen. Wanneer je welbevinden hoog is en je hebt voldoende 

zelfvertrouwen, kan je heel wat aan, zowel op vlak van leren als op sociaal vlak. 

Een eerste beschermende factor tegen pestgedrag is dat alle leden van het schoolteam 

de emotionele en sociale ontwikkeling van onze leerlingen goed opvolgen. 

In alle klassen werken de leerkrachten rond sociale vaardigheden. Dat gebeurt niet 

tijdens specifieke lessen, maar het is iets waar we voortdurend oog voor hebben (enkele 

voorbeelden: nieuwe leerlingen welkom heten, jezelf voldoende duidelijk kunnen 
uitdrukken, je mening geven en verdragen dat anderen die mening niet delen, in groep 

werken, ruzies uitpraten…).  



Alle leerkrachten hebben oog voor het gevoelsleven van de kinderen. Tijdens de MDO’s 
bespreken we bijgevolg niet alleen de schoolse vorderingen, maar komt de emotionele en 

sociale ontwikkeling ook uitvoerig aan bod waar nodig. 

Een tweede factor die pesten moet voorkomen is leerlingen zo weinig mogelijk 
gelegenheid daartoe geven.  

We hebben er voor gezorgd dat er voldoende aangepast spelmateriaal op de speelplaats 
voorhanden is. Elke klas heeft een speelkoffer waar ze zelf verantwoordelijk voor is. 

Wanneer kinderen actief kunnen spelen en zich niet vervelen tijdens de pauzes, gaan ze 

minder snel over tot pestgedrag.  

Tijdens de speeltijden zorgen we bovendien voor voldoende toezicht door leerkrachten. 

Elke leerkracht-met-toezicht houdt een deel van de speelplaats in de gaten en wanneer 
er zich een probleem voordoet met een leerling of een groepje leerlingen wordt de 

klasleerkracht meteen op de hoogte gebracht.  

Tenslotte is er op leerkrachtniveau een sterke teamwerking. Leerlingen die het op sociaal 
vlak moeilijker hebben, die bijvoorbeeld snel in conflict komen, worden op de 

personeelsvergadering kort besproken zodat het ganse team op de hoogte is van de 
problematiek en gepast kan reageren wanneer er zich iets voordoet op de speelplaats, in 

de refter... 

ACTIEPLAN 

Wanneer er zich pestproblemen voordoen gaan we over tot actie. De klasleerkracht 

bespreekt het probleem met de leden van het zorgteam en van daaruit kiezen we samen 
welke acties we zullen ondernemen.  

Meestal starten we met extra aandacht in de klas voor het probleem. Dit kan op 

verschillende manieren: 

- werken rond het verschil tussen pesten en plagen  

- vragenlijst “de sfeer in onze klas”   
- een sociogram opstellen  

- de klasgenotentest doen (http://www.pesten.nu/klasgenoten/)  

Doel hiervan is om enerzijds een beter zicht te krijgen op het probleem en anderzijds om 
de kinderen te sensibiliseren rond dit thema. Uiteraard hangt de keuze af van het 

probleem, de leeftijd van de kinderen en de voorkeur van de leerkracht. 

Daarna is de stopmethode een effectieve manier om pestproblemen aan te pakken. Voor 

deze methode zijn geen formulieren of observaties nodig en ze is niet tijdrovend. De 

kinderen leren er tegelijkertijd voor een groot deel zelf hun probleem mee oplossen. 

Met de kinderen maken we de volgende afspraak: “als je wil dat een ander ophoudt met 

iets te zeggen/doen wat jij niet wilt, dan zeg je “stop”; de ander moet dan direct 
stoppen”. 

Zowel kinderen als leerkrachten kunnen hiermee hun grens duidelijk aangeven: “tot hier 

en niet verder”. Bovendien is ook meteen duidelijk wanneer iemand in overtreding is.  

We leren iedereen om zijn eigen grenzen aan te geven, want niet iedereen kan evenveel 

verdragen. Het maakt niet uit of je veel kan verdragen of net lange tenen hebt, stop = 
stop. 

Wanneer iemand toch door een stop gaat, moet er melding van pesten gemaakt worden 

door de kinderen. We moedigen gepeste kinderen hiertoe aan. Aan alle kinderen wordt 
nadrukkelijk gezegd dat melden van pesten geen klikken is.  

http://www.pesten.nu/klasgenoten/


Belangrijk is om dan uit te zoeken hoe de zaak kan opgelost worden. De leerkracht kan 
beide kinderen het gebeuren laten uitpraten of degene die door de stop ging een vooraf 

vastgelegde sanctie geven. 

Wanneer een kind de stop blijft negeren, wordt de directie op de hoogte gebracht. 

We kunnen er ook voor kiezen om een gedragscode in te voeren voor de betrokken klas 

naast het werken met stopgedrag. De gedragscode omvat een oplijsting van “wat wel 
kan” en “wat niet kan” binnen de klas (= een soort contract waar iedereen in de klas 

akkoord mee gaat).  

Enkele voorbeelden: 

- wat kan wel? 

Boosheid uiten, je mening geven, een andere mening hebben, elkaars grenzen 
respecteren, samenwerken, ruzie uitpraten… 

- wat kan niet? 

Vechten, scheldwoorden gebruiken, elkaars materiaal vernielen, iemand uitlachen, 
iemand uitsluiten 

De gedragscode geeft al vrij duidelijk een richting aan van wat getolereerd wordt, en het 
stopgedrag dient om in concrete situaties te ondervangen wat niet in de gedragscode 

staat.  

Er wordt vooraf afgesproken wat je sanctie is wanneer je de gedragscode verbreekt. 

Tot slot kunnen we in de derde graad eventueel anders werken, namelijk door gebruik te 

maken van de ‘No Blame-aanpak’. Deze aanpak komt uit de Engelstalige landen en blijkt 
erg effectief te zijn bij kinderen vanaf ongeveer 10 jaar.  

Na gesprek met en akkoord van de gepeste kiest een zorgleerkracht enkele (6 tot 8) 

klasgenoten uit (de pester(s) en neutrale omstaanders) om hen de situatie van de 
gepeste voor te leggen. De gepeste voelt zich namelijk erg slecht. Er wordt niet 

ingezoomd op details van het pestgedrag, ook het begrip pesten wordt niet vernoemd en 
er wordt niemand beschuldigd. 

Wel wordt er gesteld dat er een gedeelde verantwoordelijkheid is om dat kind te helpen. 

Aan elk kind wordt vervolgens gevraagd wat hij of zij zal doen gedurende een periode om 
de gepeste een beter gevoel te geven. Elk kind moet zich engageren om ìets te doen.  

We gaan dus niet op zoek niet naar de oorzaak van het lage welbevinden, maar we 
richten ons op de toekomst: wat gaan we doen om het voor dat kind beter en veiliger te 

maken? De pester worden op deze manier verplicht om zich positiever op te stellen 

tegenover de gepeste en de omstaanders die niet betrokken waren vormen een buffer 
tegen het pesten. 

Welke aanpak we ook kiezen om het pestgedrag tegen te gaan, wanneer dat nodig is 
betrekken we ook de ouders hierbij. Dit kan door een gesprek met enkele ouders of een 

infoavond. 

 

 

 



Ongevallen en schoolverzekering 

Alle kinderen van de school zijn verzekerd voor ongevallen die hen overkomen tijdens de 

schooluren, overal waar zij onder toezicht staan van het personeel en voor ongevallen 

van en naar de school, indien zij de gewone weg gebruiken en deze afleggen binnen een 
normale tijdspanne.   

Niet verzekerd is dus elke leerling die de school zonder toestemming verlaat of buiten de 
schooluren (of zonder bewaking) aanwezig is op de speelplaats. 

3.14 Reclame en sponsorbeleid 

Reclame en sponsoring door derden worden toegelaten indien ze verenigbaar zijn met de 
onderwijskundige en pedagogische taken van de school en de geloofwaardigheid, 

betrouwbaarheid, objectiviteit en onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang 
brengen. 

3.15 Bijdrageregeling 

Als school streven we ernaar het onderwijs in onze school in hoge mate kosteloos te      
houden.  Wij vragen geen inschrijvingsgeld.  Bovendien zijn alle schoolbenodigdheden die 

nodig zijn kosteloos. 

Hieronder vind je een lijst van verplichte en niet – verplichte schoolkosten.   

Verplichte uitgaven 

Voor alle activiteiten (sportdagen, toneel, uitstappen…) die we inrichten is het 
maximumfactuur van toepassing.  

Kleuterschool 

De jaarlijkse bijdrage (factuur) zijn : 

- 45 euro voor de kinderen uit de kleuterschool per schooljaar 

lagere school 

- 85 euro per leerling lager onderwijs per schooljaar. 

  De kosten voor meerdaagse uitstappen bedragen maximum 410 euro voor het volledig 

     lager onderwijs. Onze school organiseert om de twee jaar bosklassen voor het derde en  

     het vierde leerjaar en jaarlijks zeeklassen voor het zesde leerjaar. Uiteraard worden 

     alleen de effectief gemaakte kosten verrekend.  

     Niet verplichte uitgaven kleuterschool. 

     Kosten refter (0,12 euro/beurt) en drank: melk ,chocomelk en fruitsap: 0,25 euro                                 

     Niet verplichte uitgaven lagere school. 

  Kosten refter (0,12 euro/beurt) en drank: melk ,chocomelk en fruitsap                 



BBetalingsmodaliteiten 

IIIn principe moet er nooit geld meegebracht worden naar school. Naast het 

maximumfactuur, dat verrekend wordt in twee beurten (november en februari ),  

wordt er een aantal keer per jaar een factuur, met een detailoverzicht van de 
gemaakte kosten (refter, drank,…), met de leerlingen meegegeven. 

DDe betalingstermijn is 1 maand na ontvangst van de factuur. Bij een niet tijdige 
betaling krijgt U eerst een herinneringsfactuur met een betalingstermijn van 14 dagen, 

vooraleer er verdere stappen, in samenspraak met het schoolbestuur overwogen 

worden. 

eWie geen gebruik wil maken van het overschrijvingsorder kan het gepaste bedrag ook 

vereffenen op het schoolsecretariaat 

OOuders die – om dwingende redenen of door omstandigheden – een afwijking wensen 

op deze bijdrageregeling of betalingsfaciliteiten wensen te bespreken richten zich tot 

de directie van de school. Deze zal in samenspraak met het schoolbestuur een 
gedifferentieerde regeling voor elke individuele vraag uitwerken. 

 

3.16 Orde en tuchtmaatregelen  

Elke klastitularis stelt samen met zijn leerlingen een gedragscode op.  

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. Mogelijke 
ordemaatregelen zijn: 

- een verwittiging in de agenda; 

- een strafwerk; 

- een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie. 

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk. 

Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, wordt in overleg met ouders 

en CLB een begeleidingsplan opgemaakt. Wanneer het gedrag van je kind, ook met een 
begeleidingsplan, een probleem wordt voor het verstrekken van onderwijs of om het 

opvoedingsproject te realiseren, kan er een tuchtmaatregel genomen worden.  

Tuchtmaatregelen 

Wanneer het gedrag van een leerplichtige leerling in het lager onderwijs een gevaar of 

ernstige belemmering vormt voor de goede werking van school of voor de fysieke of 
psychische veiligheid en integriteit van medeleerlingen, personeelsleden of anderen, dan 

kan de directeur een tuchtmaatregel nemen. 

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 

- een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien 

opeenvolgende schooldagen of een definitieve uitsluiting 

Preventieve schorsing als bewarende maatregel… 

In uitzonderlijke situaties kan de directeur of zijn afgevaardigde bij het begin van de 

tuchtprocedure beslissen om je kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel 
dient om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is. De beslissing tot 



preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan de ouders van 
de betrokken leerling. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de 

tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt 

in principe niet langer dan vijf opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze 
periode eenmalig met vijf opeenvolgende schooldagen verlengd worden, indien door 

externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond. 
De directeur motiveert deze beslissing. 

Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting: 

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 

schriftelijk uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. De uitnodiging 
moet minstens vijf dagen vooraf bezorgd worden aan de ouders. 

3. Intussen hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon inzage in het 
tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad. 

4. Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt 

schriftelijk gemotiveerd en binnen een termijn van vijf dagen aangetekend 
aan de ouders van de betrokken leerling bezorgd. De beslissing vermeldt 

de beroepsmogelijkheden. 

Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt 

de definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet 

meegerekend). Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een 
andere school ingeschreven, dan is onze school niet langer verantwoordelijk voor de 

opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun 
kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing. 

Ten gevolge van een definitieve uitsluiting het huidige, het vorige of het daaraan 

voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren terug in 
te schrijven. 

Opvang op school bij preventieve schorsing of 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 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 heeft de uitgesloten leerling één maand de tijd om 

zich in een andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in 

principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn 
leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is 

voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de 
ouders.  

 

 



Beroepsprocedures tegen tuchtmaatregelen 

Beroepsprocedure na een tijdelijke uitsluiting: 

Ouders kunnen tegen de beslissing tot tijdelijke uitsluiting beroep aantekenen. De 

procedure gaat als volgt: 

1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot tijdelijke uitsluiting 

kunnen ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van de interne 
beroepscommissie (zie punt 1 deel 1).  

2. De interne beroepscommissie komt samen binnen vijf dagen na ontvangst 

van het beroep. De leerling en de ouders worden opgeroepen om te 
verschijnen voor deze interne beroepscommissie.  

3. Intussen hebben de ouders inzage in het dossier.  

4. De interne beroepscommissie brengt de ouders binnen vijf dagen per 

aangetekende brief op de hoogte van haar gemotiveerde beslissing. Deze 

beslissing is bindend voor alle partijen. 

Beroepsprocedure na een definitieve uitsluiting: 

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

1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting 

kunnen ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van het 
schoolbestuur. Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden 

voldoen:  

 Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend; 

 Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke 

omschrijving en motivering waarom de definitieve uitsluiting betwist 
wordt. 

2. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een 
beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep 

behandelt, 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. 

De ouders worden binnen tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep 

heeft ontvangen uitgenodigd voor een gesprek. De schoolvakanties 

schorten de termijn van tien dagen op. 

De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.  

De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel 
vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven 

van de vormvereisten. 

 

3. Het schoolbestuur zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van 

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

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



3.17 Getuigschriften 

De school stelt tegen 20 juni een lijst op van de leerlingen die op 30 juni het lager 

onderwijs zullen voltooien. De klassenraad beslist welke leerlingen het getuigschrift 

behalen en welke niet. Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan de 
regelmatige leerlingen die in voldoende mate die doelen uit het leerplan die het bereiken 

van de eindtermen beogen, hebben bereikt. De leerlingen die geen getuigschrift behalen, 
krijgen een attest met de vermelding dat ze het laatste jaar de lessen regelmatig hebben 

gevolgd. In dit attest geeft de klassenraad de motivatie waarom geen getuigschrift wordt 

toegekend. 

Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift: 

De school zal gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind communiceren over zijn 
leervorderingen. Ouders kunnen inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens 

krijgen. Indien na toelichting blijkt dat de ouders een kopie wensen, dan kan dat. Na 20 

juni beslist de klassenraad op basis van onderstaande criteria of uw kind al dan niet het 
getuigschrift basisonderwijs kan krijgen. De beslissing wordt uiterlijk op 30 juni aan de 

ouders meegedeeld. De ouders worden geacht de beslissing omtrent het getuigschrift 
basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben genomen. Bij niet ontvangst, 

wordt het getuigschrift geacht op 1 juli te zijn ontvangen. 

De klassenraad houdt onder andere rekening met onderstaande criteria: 

- De schoolrapporten van het lopende en voorafgaande schooljaar; 

- De evaluaties van het lopende en voorafgaande schooljaar; 

- De gegevens uit het LVS; 

- Het verslag van de leerkracht die tijdens het laatste schooljaar het hoogste aantal 

lestijden heeft gegeven aan de leerling. 

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

Beroepsprocedure: 

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 verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag 

waarop de rapporten werden uitgedeeld.  

Van dit overleg wordt een verslag gemaakt. 

Na het overleg beslist de directeur om de klassenraad al dan niet opnieuw te laten 

samenkomen om het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs te bevestigen 
of te wijzigen. 

De directeur of de klassenraad brengen de ouders schriftelijk op de hoogte van de 
beslissing. 

Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad 

kunnen ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur: 

Jeroom Nobels 

VZW Vrij Onderwijs Westerlo en Omgeving 

Verlorenkost 1   2260 Westerlo 



Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.  

Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend; 

Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en 

motivering waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt. 

Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie 

samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, 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.  

De ouders worden binnen tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft 

ontvangen,  uitgenodigd voor een gesprek. De schoolvakanties schorten de termijn van 
tien dagen op. 

De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.  

De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift 
basisonderwijs toekennen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet 

naleven van de vormvereisten. 

Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september schriftelijk aan de ouders 

ter kennis gebracht. 

 



 

4     Bijlage 

4.1  Attest geneesheer 

Indien toch medicatie op school moet worden toegediend, is het noodzakelijk dat het 

onderstaande attest door de behandelende arts wordt ingevuld. 

De leerkracht/school kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden voor 

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

medicatie. Bij twijfels of vragen vanuit de school kan het nodig zijn dat de schoolarts 

contact opneemt met uw huisarts. 

Attest van de behandelende arts, te overhandigen aan de leerkracht/school 

Naam van het kind: 

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

Naam van de medicatie: 

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

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

Dosis 

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

Periode van toediening op school: van ……………………….……… tot ……….……………………… 

(datum) 

Tijdstip van toediening op school: …………………………………………………………………………………… 

Stempel en handtekening arts    Handtekening ouder(s) 

 

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