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Beste ouders, 

 

Wees welkom in onze kleuterschool “de Zandkorrel”. 

Onze volledige ploeg staat klaar om uw kleuter door een volgende en belangrijke stap in 

zijn leven te leiden. 

Een eerste stap richting toekomst.  

En juist daarom is een goede schoolkeuze zo belangrijk. 

Kinderen moeten zichzelf kunnen ontplooien, hun eigen mogelijkheden kunnen 

ontdekken en tegelijk ook rekening leren houden met de anderen. 

Het is een leerproces dat verloopt met vallen en opstaan. Met veel leuke momenten en af 

en toe eens een minder goed moment. 

Wij willen uw kind daarbij optimaal bijstaan. 

In een positief en gelovig klimaat zullen wij samen met U  uw kind doorheen dit 

leerproces begeleiden.  

Als voorzitter van het schoolbestuur  kan ik U alleen verzekeren dat wij vanuit het 

schoolbestuur nauwlettend zullen toezien dat dit gebeurt op dezelfde professionele en 

vooral passionele  wijze die het watermerk geworden is van deze school. 

Rest mij nog U te danken voor het vertrouwen in onze school en U en uw kind een leuk 

en leerrijk verblijf toe te wensen. 

 

 

 

Veerle Puttemans 

voorzitter schoolbestuur. 

 

 

 

 

 

Beste ouders, 

 

Ik kan bouwen, ik kan sjouwen 

en kunstjes doen op slappe touwen. 

Ik kan tekenen, ik kan plakken 

en balanceren op hoge hakken. 

Ik kan dansen, ik kan zingen 

en van een hoge tafel springen. 

Ik kan tellen, ik ken de kleuren 

en kan zo heerlijk om iets lekkers zeuren. 

Ik kan al echte letters schrijven 

maar wil zo graag nog kleuter blijven. 

Ik wil proeven ... ruiken ... en voelen. 

Ik wil groeien in MIJN EIGEN doelen. 

Met mijn handen en mijn voeten 

heerlijk in de wereld wroeten. 

Ik ben ik, ik ben uniek 

en ik ben NIET van elastiek. 

Je kunt me niet maken tot iets wat ik niet ben 

maar wel helpen zodat ik mezelf nog beter ken 

want zelfs als ik mijn knie bezeer, 

weet dan dat ik ALTIJD leer! 

Wij, als schoolteam, willen de kleuters een schooljaar lang kriebels geven! 

 

Welkom, 

 

 

 

Griet Ral 

de directie 



Beste ouders,  

Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen.  

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

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

In het tweede deel vind je het pedagogisch project. 

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

engagementsverklaring, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van 

de leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, orde- en tuchtmaatregelen, de 

bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, afspraken, 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! 

 

 

De directie en het schoolteam 

 

 

 



DEEL I: INFORMATIE 

Dit deel is meer van informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het 

schoolreglement. Wanneer dat nodig is, kunnen we de informatie in dit deel in de loop 

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

1 CONTACT MET DE SCHOOL  

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

Aarzel niet om ons te contacteren. 

Directeur 

 

 

 

Secretariaat  

  

 

 

Leerkrachtenteam 

Naam : Griet Ral 

Telefoon : 0473 20 39 52 

e-mail : griet.ral@gmail.com 

 

Naam : Ria Smets 

Telefoon : 02 751 72 95 

e-mail : kleuterschooldezandkorrel@gmail.com 

 

zie bijlage 1 

 

Schoolstructuur 

 

 

 

 

 

Kleuterschool De Zandkorrel 

Adres : Vereeckenstraat 82, 1820 Melsbroek 

Telefoon : 02 751 72 95 

GSM : 0472 37 01 08 

e-mail: kleuterschooldezandkorrel@gmail.com 

 

Scholengemeenschap 

 

Naam : De Zevenster 

Coördinerend directeur : Paul Puttemans 

“De zevenster” is een stabiele groep van zeven vrije 

katholieke scholen: 

Vrije Basisschool Nossegem Sint-Lambertus  

Vrije Basisschool Zaventem ZAVO 

Vrije Basisschool Sterrebeek 

Vrije Basisschool Erps-Kwerps Mater Dei 

Vrije Kleuterschool Melsbroek De Zandkorrel 

Vrije Basisschool Perk Sint-Cajetanus 

Vrije Basisschool Steenokkerzeel Ter Ham 

 

Schoolbestuur 

 

Voorzitter : Veerle Puttemans 

Adres : Gillijnstraat 5 

 

Het schoolbestuur is : 

. René Wellemans 

  Passiewijk 18 

. Marleen Grauls 

  Kerkstraat 36 

. Leo Deroover en Lieve Robberechts 

  Passiewijk 16 

 

 

Website van de school  www.dezandkorrel.info 

 



2 ORGANISATIE VAN DE SCHOOL 

Hier vind je praktische informatie over onze school.  

Schooluren De school is open van 7u30 tot 18u 

De school begint stipt om 8u30  

en eindigt om 15u30  

 

Opvang Wij organiseren voor- en naschoolse en middagopvang. 

- Voorschoolse opvang Uren : 7u30 tot 8u15 

Vergoeding: € 0,40 

 

- Middagopvang 

 

 

- Naschoolse opvang 

 

Uren : 11u45 tot 12u45 

Vergoeding : € 0,25 

 

Uren : 

van 15u45 tot 16u15   € 0,40 

van 16u16 tot 16u45  € 0,40 

van 16u46 tot 17u15   € 0,40 

van 17u16 tot 17u45  € 0,40 

van 17u46 tot 18u                        € 0,40 

 

Vakanties:  

Vrije dagen:  

Pedagogische 

studiedagen:  

Zie bijlage 2 

 

3 SAMENWERKING 

Met de ouders 

 

 

 

 

 

 

Met externen 

 

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

samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij ons terecht met je 

vragen of voor een gesprek. Je kan een afspraak maken met de 

directeur of met de klasleerkracht. We organiseren ook 

oudercontacten. (zie ook engagementverklaring) Ook bij de leden van 

onze schoolraad kan je steeds terecht.  

Schoolraad Voorzitter : Elke Jacobs 

Oudergeleding : Liesbeth Van Dam 

Personeelsgeleding : juf Cinzia 

  

 

 

Centrum voor 

Leerlingenbegeleiding 

(CLB) 

 

 

1 ALGEMEEN 

 

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) biedt gratis informatie, hulp en begeleiding aan 
leerlingen, ouders en school en werkt op een discrete wijze. 

Het CLB werkt samen met de school, maar behoort er niet toe. De leerling en de ouders 

 



kunnen dus, zonder problemen, los van de school bij ons terecht. De school en het CLB 
hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de afspraken en de aandachtspunten 
voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. De ouders zijn hierover geconsulteerd via de 
schoolraad.   

 

De begeleiding van het CLB situeert zich op vier werkdomeinen: 

- leren en ontwikkeling 

- onderwijsloopbaan 

- preventieve gezondheidszorg 

- psychisch en sociaal functioneren. 

 

In een CLB werken verschillende vakmensen samen in een team: artsen, verpleegkundigen, 
maatschappelijk werkers, psychologen, pedagogen. Samen met de school zorgt het CLB ervoor 
dat elk kind op school zijn kennis, talenten en vaardigheden zo goed mogelijk kan ontwikkelen.  

 

Het CLB waarmee onze school samenwerkt is: 

 

CLB Noordwest-Brabant 

Gendarmeriestraat 63 

1800 VILVOORDE 

Tel.: 02/251 15 55 

e-mail: vilvoorde@clbnwb.be  

website: www.clbnoordwestbrabant.be 

 

Openingsuren: maandag tot vrijdag van 08.30u tot 12.00u en 13.00u tot 16.00u.  

Het CLB Noordwest-Brabant heeft een schoolnabij team, een leerlingnabij team en een 
medisch team. 

 

 

 

2 VRAAGGESTUURDE WERKING 

Een CLB-medewerker van het schoolnabije team is regelmatig op school aanwezig voor 
overleg met de leerkrachten, zorgleerkracht en directie. Hij/zij ondersteunt daar het 
schoolteam in het realiseren van de gepaste zorg voor de kinderen.  

De neerslag van dit overleg wordt in het CLB-dossier genoteerd, voor zover deze informatie 
relevant (zinvol en bruikbaar) is voor de begeleiding en opvolging van het kind.  

Soms wordt op dit overleg voorgesteld dat verder CLB-onderzoek en/of begeleiding wenselijk 
is. De school zal dan de ouders de raad geven om met het CLB contact op te nemen. Bij het 

mailto:vilvoorde@clbnwb.be
http://www.clbnoordwestbrabant.be/


eerste contact wordt het verloop van de verdere begeleiding met de ouders besproken. De 
leerling zal nu verder worden opgevolgd door een medewerker van het leerlingnabije team. 

De bekwame minderjarige (in regel +12 jaar) kan al dan niet akkoord gaan met de begeleiding. 

 

3 OUDERS EN LEERLINGEN 

 

Leerlingen en ouders kunnen steeds terecht bij het CLB met een hulpvraag die betrekking 
heeft op één van onze vier werkdomeinen.  

Afhankelijk van de vraag: 

- neemt de medewerker van het schoolnabije team dit op 

- wordt de vraag doorgegeven aan het leerlingnabije team 

- verwijst de medewerker van het schoolnabije team door naar externe 
hulpverleners 

 

Het CLB dient verplicht geraadpleegd te worden bij: 

- de overstap naar het buitengewoon onderwijs  

- de tweejaarlijkse evaluatie in Basisaanbod 

- de aanvraag van ondersteuning 

- een vervroegde of verlate instap in de lagere school 

- een niet voor de hand liggende overgang naar het secundair onderwijs. 

 

De ouders en leerlingen (+12 jaar) kunnen CLB-begeleiding weigeren, met uitzondering van: 

- de begeleiding van leerlingen met leerplichtproblemen (te vaak afwezig zijn) 

- (klassikale) medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen in 
verband met besmettelijke ziekten. 

 

 

4 HET DOSSIER 

 

Met betrekking tot de overdracht van het CLB-dossier van uw zoon of dochter gelden de 
volgende wettelijke bepalingen (cf. Besluit van de Vlaamse Regering van 12 september 2008 
op het multidisciplinair dossier voor de centra voor leerlingenbegeleiding): 

❏    Het CLB-dossier wordt meteen overgedragen van het ene naar het andere CLB, behalve 
wanneer een bekwame minderjarige of de ouders van een niet-bekwame minderjarige zich 
hiertegen verzetten. Dit verzet dient schriftelijk aan het CLB te worden overgemaakt. 

❏      Men kan geen verzet aantekenen tegen het overmaken van gegevens die betrekking 
hebben op de leerplichtbegeleiding en de medische onderzoeken. 



❏    Het dossier kan ten vroegste doorgegeven worden op 1 september, en steeds ten minste 
10 dagen na inschrijving en geïnformeerd zijn. 

Is de leerling jonger dan 12 jaar dan mag de ouder of voogd onder bepaalde voorwaarden het 
CLB-dossier inkijken. Is de leerling ouder dan 12 jaar dan mag hij het CLB-dossier zelf inkijken. 
De ouders of voogd mogen dit enkel mits toestemming van de leerling. De arts beslist over de 
inzage van de gezondheidsgegevens. De ouders van de -12-jarige of de +12-jarige kunnen een 
kopie vragen van de gegevens die men kan inkijken. Deze kopie is erg vertrouwelijk en kan 
enkel gebruikt worden in functie van de jeugdhulp (en niet in bijvoorbeeld een 
echtscheidingsprocedure). 

Ouders van de -12-jarige of de +12-jarige zelf kunnen ook vragen bepaalde gegevens niet in 
het dossier op te nemen. 

 

5 PREVENTIEVE GEZONDHEIDSZORG 

 

De medische onderzoeken en de vaccinaties van onze leerlingen worden verzorgd door het 
medische team van het CLB. U kan dit team bereiken via volgende gegevens:  

Gendarmeriestraat 63, 1800 Vilvoorde  Tel.: 02/251 68 60 

E-mail: med.vilvoorde@clbnwb.be   

 

Door de veranderde wetgeving gaan de momenten waarop de leerlingen onderzocht worden 
veranderen. 

Het schooljaar 2018-2019 is een overgangsjaar. De volledige nieuwe werking gaat in vanaf het 
schooljaar 2019-2020. 

Onderstaande tekst is enkel geldig voor het schooljaar 2018-2019. 

 

De 1e kleuters krijgen een medisch onderzoek op het centrum in aanwezigheid van de ouders. 
De ouders worden vooraf verwittigd en krijgen de gelegenheid om een afspraak te maken. 

 

De ouders van de 2e kleuters krijgen een brief met informatie over gezond opgroeien van hun 
kleuter en welke signalen best verder onderzocht worden. Zij kunnen hiervoor terecht bij de 
huisarts of het CLB. 

 

De leerlingen van het 1e leerjaar krijgen een onderzoek op school door de verpleegkundige en 
de arts. Zij krijgen de kans zich te laten inenten tegen difterie,tetanus, polio en kinkhoest. 

 

De leerlingen van het 5e leerjaar kunnen zich laten vaccineren tegen mazelen,bof,rubella. Deze 
vaccinatie gebeurt op school. 

 

Bij elk onderzoek (behalve  1ste kl.) krijgt het kind de gelegenheid gemiste vaccins in te halen: 

mailto:med.vilvoorde@clbnwb.be


vooraf wordt aan de ouders schriftelijke toestemming gevraagd. 

 

Het is mogelijk dat een bijkomend medisch onderzoek gevraagd wordt, bijvoorbeeld voor 
opvolging van gehoor, groei,…  

 

In het belang van de gezondheid van de leerlingen vragen wij u, indien uw zoon of dochter één 
van de onderstaande besmettelijke ziekten of aandoeningen zou oplopen, dit onmiddellijk te 
melden aan de schooldirectie of aan de CLB-arts.  Ter inlichting geven wij ook de minimum 
uitsluitingstijd. 

 

Besmettelijke diarree – Voedselinfectie 

Thuisblijven tot na genezing. 

Bof: 

Thuisblijven tot minstens 5 dagen na het begin van de zwelling van de speekselklier. 

Difterie 

Thuisblijven tot na genezing. 

Hepatitis A: 

Thuisblijven tot minstens 1 week na het begin van de ziekteverschijnselen. 

Hepatitis B:  

Acute vorm: thuisblijven tot na genezing. 

Hersenvliesontsteking (Meningitis): 

Thuisblijven tot na genezing. 

Impetigo (huidinfectie): 

Thuisblijven tot na opdroging van de letsels of tot 2 dagen na het starten van een behandeling 
door uw huisarts. 

 

Kinkhoest: 

Thuisblijven tot genezing indien behandeling met antibiotica/ 

21 dagen thuisblijven indien geen behandeling met antibiotica. 

Mazelen: 

Thuisblijven tot minstens 4 dagen na het verschijnen van de huiduitslag. 

Polio:  

Thuisblijven tot na genezing. 

Roodvonk: 

Thuisblijven tot minstens 2 dagen na het starten van een behandeling met aangepaste 
antibiotica. 



Schimmelinfectie van de hoofdhuid en van de gladde huid:  

o.a. St. Katarinawiel 

Schimmel aan de voeten moet niet gemeld worden. 

Schurft: 

Thuisblijven tot attest van aangepaste behandeling. 

TBC: 

Thuisblijven tot wanneer alle onderzoeken geen tuberculosebacillen meer aantonen.  

Windpokken: 

Thuisblijven tot opdrogen van alle blaasjes. 

 

Deze opdracht wordt gereglementeerd via het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling 
van de operationele doelstellingen van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (3 juli 2009). 

 

Meer informatie: 

http://www.zorg-en-gezondheid.be/meldingsplichtigeinfectieziekten/  

 

6 KLACHTENPROCEDURE 

 

Klachten met betrekking tot de werking van het centrum worden geformuleerd ten aanzien 
van de directeur, mevr. Lisbet Van Gijzeghem. 

Zij is telefonisch te bereiken via het algemeen nummer of per mail: 
lisbet.vangijzeghem@clbnwb.be  

 

   Ondersteuningsnetwerk 

 

Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk Oost-Brabant, Ter Bank, 

Tervuursesteenweg 295, 3001 Heverlee  

http://www.zorg-en-gezondheid.be/meldingsplichtigeinfectieziekten/
mailto:lisbet.vangijzeghem@clbnwb.be


 DEEL II: Pedagogisch project  

1. SCHOOLEIGEN CHRISTELIJKE IDENTITEIT 
 

- We luisteren naar godsdienstverhalen in de klas. We vieren samen met de parochie 

   Lichtmis in de kerk en werken aan missie- en/of vastenprojecten. 

- We streven naar openheid, respect en zorg voor mens en natuur, genieten en zijn 

   dankbaar voor wat we krijgen en leren in vriendschap en vertrouwen te leven. 

- We proberen waarden bij te brengen zoals vergeven, troosten, helpen, genieten, 

   vriendje zijn van iedereen en zorgen voor elkaar. 

- Door de kleuters deze waarden mee te geven, streven we naar eigen persoontjes die 

  vertrouwen hebben in zichzelf en zo aandacht en respect voor anderen hebben. 

 

 

2. WERKEN AAN EEN DEGELIJK ONDERWIJSINHOUDELIJK 
    AANBOD 
 

We laten de kleuters zich in hun “totale” persoon ontwikkelen : 

1. 

- spelend leren samenwerken en gezond concurreren; 

- bouwen aan de basisontwikkeling; 

- een eigen tempo mogen opbouwen; 

2. 

- graag komen; 

- leren samenspelen; 

- familiale sfeer; 

- talenten optimale kansen geven; 

3. 

- creativiteit en zelfstandigheid ontwikkelen; 

- aandacht voor eigen inbreng. 

 

 

3. DIDACTISCHE AANPAK EN STIMULEREND 
    OPVOEDINGSKLIMAAT 
 

- Kleuters mogen bij ons echt kind zijn en we moedigen hen positief aan. 

- We werken themagericht en omdat we een kleine school zijn, geven we de mogelijkheid 

   klasdoorbrekend te spelen zoals bv. in alle klasjes spelen of bij mooi weer buiten 

   spelen met verschillende materialen op onze kindvriendelijke speelplaats. 

- We werken vaak met de hele kleuterschool projecten uit. 

- Vanaf de jongste kleuterklas worden de kleuters aangespoord tot zelfstandigheid. Bij 

  oudere kleuters wordt dit verder uitgebouwd d.m.v. keuzebord, contractwerk, … 



4. WERKEN AAN ONTPLOOIING VAN ELK KIND, MET BREDE 
    ZORG 
 

Elke kleuter in onze school heeft het recht om zich goed te voelen en om maximale 

ontplooiingskansen te krijgen. Vele kleuters krijgen deze kansen automatisch. Zij krijgen 

vanuit hun eigen competenties en inzichten vanuit hun socio-economische achtergrond 

voldoende stimulansen en voldoende zorgelementen aangereikt binnen het “gewone” 

schoolgebeuren. 

Als school trachten wij, via een goed zorgbeleid, deze beginsituatie zo goed mogelijk op 

te vangen. Op deze manier willen wij, binnen de grenzen van onze eigen draagkracht, 

onderwijs realiseren dat maximaal aangepast is aan de noden van elk kind. 

 

 

5. WERKEN AAN DE SCHOOL ALS GEMEENSCHAP EN 
    ORGANISATIE 
 

- Onze school heeft geen oudercomité maar we worden geholpen bij school- 

  feesten, werkdagen, … door vrijwillige ouders en sympathisanten waardoor er een goed 

  contact ontstaat. 

- Het schoolbestuur probeert de school zo optimaal mogelijk te begeleiden en te steunen. 

- Er is ook een regelmatige samenwerking met het CLB van Vilvoorde. 

 

Wij beseffen zeer goed dat we nog niet alles bereikt hebben, maar het is een streven 

naar om samen met al onze kinderen, alle juffen en de ouders te werken aan een 

gelukkige kleuter binnen een gezellige, open kleuterschool. 

 

 

  



DEEL III: Het reglement 

1 ENGAGEMENTSVERKLARING 

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

hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar 

in ruil verwachten we wel je volle steun. Daarom maken we in onderstaande 

engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar 

mogen verwachten. 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. 

Een intense samenwerking tussen onze school en ouder(s): 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 infoavond in de klas van je kind. Je kan er kennis maken met de 

leerkracht van uw kind en met de manier van werken. 

We organiseren 2 x per schooljaar individuele oudercontacten. Wie niet op het 

oudercontact aanwezig kan zijn, kan een gesprek aanvragen op een ander moment. 

Wij 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 leerkracht van je kind. 

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

Wij verwachten dat je je als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken 

rond de opvoeding van je kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact. 

Wij 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. 

De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden 

van de schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar.  

Daartoe moeten wij de afwezigheden van je kind doorgeven aan het departement 

onderwijs en aan het CLB. 

Te laat komen kan niet! De school begint om 8u30 en eindigt om 15u30 . Wij verwachten 

dat je kind dagelijks en op tijd op school is. 

Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische 

afwezigheden. Je kan je niet onttrekken aan deze begeleiding. 

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 kindvolgsysteem (KVS). Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood 

aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan 

individuele zorg.  

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 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 en niet alle kinderen starten hun 

schoolloopbaan met dezelfde taalvaardigheid Nederlands. 

Onze school voert een talenbeleid. Wij engageren er ons toe kinderen te ondersteunen 

bij het leren van en het leren in het Nederlands. Van jou als ouder verwachten we dat je 

positief staat tegenover de onderwijstaal en tegenover de initiatieven die we als school 

nemen om de taalontwikkeling van onze leerlingen te ondersteunen (taaltraject/taalbad 

voor kinderen die de onderwijstaal onvoldoende beheersen). We vragen ook om kinderen 

in de vrije tijd te stimuleren bij het leren van het Nederlands. Vraag ons gerust naar 

informatie over plaatselijke initiatieven die je engagement daarbij kunnen helpen 

ondersteunen. 

Wij verwachten van je dat je er alles aan doet om je kind, ook in de vrije tijd, te 

stimuleren bij het leren van Nederlands. Dit kan onder meer door:  

- zelf Nederlandse lessen te volgen. (zie lijstje met cursusaanbod in de regio) 

- je kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen. (zie lijstje met het 

aanbod in de regio) 

- te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van je kind bij het maken van 

zijn huistaak, bij het leren van zijn lessen, … (bv. kind in de studie laten blijven, 

een Nederlandstalige huiswerkbegeleidingsdienst zoeken, …) 

- bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of ervoor te zorgen dat er  

een tolk is (volgens de gemeentelijke regels) 

- je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging 

- je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige sportclub 

- je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige cultuurgroep 

- je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige academie (muziek, woord, 

plastische kunsten, …) 

- je kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programma’s te laten kijken en er 

samen met hem over te praten. 

- je kind dagelijks naar Nederlandstalige radioprogramma’s te laten luisteren 

- je kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen 

- elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek 

- geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en er uit voor te 

lezen of ze je kind zelf te laten lezen 

- binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met je 

kind, met andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders  



- je kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige 

vriendjes.  

- je kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten 

- je kind in te schrijven voor Nederlandstalige taalkampen 

 

2 INSCHRIJVEN VAN KLEUTERS  

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

website, schoolbrochure, folders, … 

Je kind is pas ingeschreven in onze school als je schriftelijk instemt met het pedagogisch 

project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft je kind bij ons 

ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer je beslist om je kind van school te 

veranderen, je niet akkoord gaat met een nieuwe versie van het schoolreglement of bij 

een definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel.  

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

wijzigt, kan het zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel 

een verslag nodig is dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, ofwel een 

bestaand verslag gewijzigd moet worden. In dat geval organiseert de school een overleg 

met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag 

werd afgeleverd of gewijzigd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders 

studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om 

de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden. 

Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we opnieuw jouw schriftelijk akkoord 

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

kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar. 

Een klachtenprocedure bij de Commissie inzake Leerlingenrechten is mogelijk. 

Herinschrijvingen 

Herinschrijving bij overgang van het kleuteronderwijs naar het lager onderwijs 

Aangezien onze school een katholieke autonome kleuterschool is, is een nieuwe 

inschrijving van je kind nodig bij de overgang naar het eerste leerjaar.  

 

2.1 Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar 

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

toelatingsvoorwaarden voldoet. 

In de infobrochure onderwijsregelgeving kom je onder punt 3.1.2 meer te weten over die 

voorwaarden. 

 



3 OUDERLIJK GEZAG 

3.1 Zorg en aandacht voor het kind 

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

openheid, begrip en extra aandacht bieden. 

3.2 Neutrale houding tegenover de ouders 

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

niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen uitspraak 

van de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is 

er wel een vonnis of arrest, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de 

rechter. 

3.3 Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders 

Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken 

over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het 

kind worden genomen. 

Het doorsturen van het weekberichtje, brieven, uitnodigingen oudercontact, ... worden 

naar beide ouders gestuurd indien gewenst. 

3.4 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. 

4 ORGANISATIE VAN DE LEERLINGENGROEPEN BINNEN HETZELFDE 

ONDERWIJSNIVEAU 

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

of je kind kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Wil de school dat je kind een 

jaar overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste 

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

gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere 

aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn. De school neemt 

deze beslissing dus in het belang van je kind. 

 

Het is de school die beslist in welke leerlingengroep je kind, die in de loop van zijn 

schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. 

 

Onze klasgroepen worden onderverdeeld volgens geboortejaar met uitzondering van de 

thuisklas. 

Bij een teveel aan kleuters per klas kunnen kleuters worden doorgeschoven naar een 

hogere klas indien mogelijk. 

Indien we een klas kunnen splitsen vanwege het hoge aantal kleuters dan passen we 

volgende regel steeds toe : de kleuters worden alfabetisch gerangschikt, meisjes en 

jongens apart en afwisselend verdeeld onder klas A en klas B. 

vb. Piet Brems (A)  An Coppens (A) 

 Jan De Kerf (B)  Eva Delanghe (B) 

 Bram Peeters (A)  Ella Nijs (A) 

 Hans Verlinden (B)  Charlotte Verdeyen (B) 

 



5 AFWEZIGHEDEN  

Dit punt is van toepassing op leerplichtige leerlingen. Niet-leerplichtige leerlingen in het 

kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze - wegens niet 

onderworpen aan de leerplicht - niet steeds op school moeten zijn.        

5.1 Wegens ziekte 

Kleuters zijn niet leer- of schoolplichtig, dus een medisch attest is niet nodig. Bij 

afwezigheid graag een seintje, ook indien men op vakantie gaat. 

Voor kleuters die 6 jaar of ouder zijn, volstaat een briefje van de ouders. Bij meer dan 3 

opeenvolgende kalenderdagen is een medisch attest verplicht. 

Kleuters die ziek zijn, blijven best thuis.  

Breng de kleuters tijdig naar school. Wie later in de klas komt, stoort de activiteit. 

Het is voor de kleuter niet aangenaam en hij/zij mist een deel van het gebeuren. 

Een kleuter mag vroeger de school verlaten onder begeleiding mits toestemming van de 

directeur en ouders. 

5.2 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. 

De school verwittigt de ouders van leerplichtige kleuters 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. 

 

6 ORDE- EN TUCHTMAATREGELEN   

6.1 Ordemaatregelen 

Bij problemen tussen kleuters onderling in de school wordt aan de ouders gevraagd dit te 

bespreken met de juf of de directeur. Het is niet toegestaan de kleuters ter orde te 

roepen. 

Indien een kleuter de goede orde in de klas, in de school of bij een uitstap stoort, kunnen 

er ordemaatregelen genomen worden : 

. een mondelinge opmerking; 

. een opmerking in het heen- en weermapje die de ouders ondertekenen voor gezien, 

. een tijdelijk verbod om te spelen; 

. de directeur en de juf nemen contact op met de ouders; 

. een begeleidingsplan wordt opgesteld door de juf samen met bijzondere begeleiders en 

  de directeur. Dit wordt besproken met de ouders en ondertekend voor akkoord. 

. Indien de ouders niet akkoord gaan met een begeleidingsplan kan de directeur in 

  overleg met het schoolbestuur, vragen de kleuter thuis te laten voor een bepaalde tijd. 

 



 

7 BIJDRAGEREGELING  

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

niet-verplichte uitgaven. 

Voor scholen van het gesubsidieerd basisonderwijs kan geen direct of indirect 

inschrijvingsgeld gevraagd worden. Evenmin kunnen er bijdragen worden gevraagd voor 

materialen die gebruikt worden om de eindtermen te realiseren of de 

ontwikkelingsdoelen na te streven. De overheid bepaalt de lijst met materialen die 

kosteloos ter beschikking moeten worden gesteld om de ontwikkelingsdoelen na te 

streven. 

Volgende materialen worden 

vermeld in de ontwikkelingsdoelen 

voor het gewoon kleuteronderwijs.  

Deze materialen zijn verplicht 

aanwezig op school.  

De school stelt de materialen in 

voldoende mate ter beschikking.  Dit 

betekent niet dat dit materiaal voor 

elke individuele leerling aanwezig 

moet zijn. 

  

Spelmateriaal (OD LO 2.6)  

Bewegingsmateriaal (ET LO 3.7)  

Toestellen (ET LO 1.9)    

Klimtoestellen (ET LO 1.14)  

Rollend en/of glijdend materiaal (ET LO 2.5)   

Boeken (OD NL 3.4)  

Kinderliteratuur (OD MV 3.5)  

Infobronnen (OD NL 3.4)  

Muziekinstrumenten (ET MV 2.2)  

Materialen uit de volgende 

categorieën worden verondersteld in 

voldoende mate aanwezig te zijn en 

staan in functie van het nastreven 

van de ontwikkelingsdoelen voor 

gewoon en buitengewoon 

kleuteronderwijs.       

Een school beslist op basis van haar 

pedagogisch project welke 

materialen zij wenst te gebruiken.  

Schrijfgerief  

Tekengerief  

Knutselmateriaal  

Constructiemateriaal  

Planningsmateriaal  

Leer- en ontwikkelingsmaterialen  

Handboeken,  schriften,  werkboeken en –

blaadjes,  fotokopieën, software...  

Informatie- en communicatietechnologisch (ICT) 

materiaal  

Multimediamateriaal   

Andere   

Het schoolbestur kan wel een bijdrage vragen voor : 

. activiteiten die niet noodzakelijk zijn voor het realiseren van de ontwikkelingsdoelen 

  maar een meerwaarde bieden aan het onderwijs; 

. verplichte materialen die niet begrepen zijn in de lijst van de overheid, maar het 

  onderwijs verlevendigen; 

. diensten die de school aanbiedt zonder verplichting. 

 

De maximumfactuur voor het kleuteronderwijs is € 45. 

 

In bijlage vindt U de lijst van bijdragen die na overleg binnen de schoolraad door het 

schoolbestuur gevraagd worden aan de ouders voor deelname aan activiteiten en voor 

gebruik van materialen die niet kosteloos kunnen aangeboden worden. 

 



7.1 Wijze van betaling 

Ouders krijgen maandelijks een rekening. We verwachten dat die rekening op tijd en 

volledig wordt betaald via overschrijving. Dat betekent binnen de 7 dagen en met de 

vermelde mededeling.  

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de 

schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige 

rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te 

splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen 

we jullie beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald 

is, blijven beide ouders elk het volledige restbedrag verschuldigd, ongeacht de afspraken 

die ze met elkaar gemaakt hebben. 

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

Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact 

opnemen met de directie.  Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over 

een aangepaste betalingswijze. 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 aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen we 

maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag. 

8 GELDELIJKE EN NIET-GELDELIJKE ONDERSTEUNING  

Personen en bedrijven die de school sponsoren worden vermeld op de affiche, 

strooibriefje of programmaboekje. 

9 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 DE ZANDKORREL, Vereeckenstraat 82, 1820 Melsbroek 

De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de 

burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, 

van de organisatie en de vrijwilliger. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij KBC. 

Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien. 

Een vrijwilliger gaat discreet om met geheimen die hem/haar zijn toevertrouwd.  

10 WELZIJNSBELEID 

10.1 Verkeersveiligheid 

Wij promoten het dragen van een fluovest elke dag. 

10.2 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.  

Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale 

(via de mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, 

mogen niet worden gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel. Samen met de ouders 

zoeken we naar een samenwerking met verpleegkundigen, zoals de diensten van het 

Wit-Gele Kruis. 

10.3 Stappenplan bij ongeval of ziekte  

De schoolverzekering dekt lichamelijke schade die de kleuters oplopen op school, tijdens 

de schooluitstappen, op de kortste en veiligste weg van en naar school. 

Bij een ongeval wordt elk kind onderzocht door de kleuterleid(st)er. Bij twijfel wordt de 

huisarts of de dichtstbijzijnde arts geraadpleegd. Indien nodig wordt het kind naar het 

ziekenhuis gevoerd of de dienst 100 gebeld. De ouders worden verwittigd. 

 

De verzekeringsmaatschappij is : 

Verzekeringskantoor KBC 

D.H.V. Vilvoorde 

Dorpsplein 3 

1830 Machelen 

 

Indien nodig worden er verzekeringspapieren meegegeven met de kleuter. 

Vervoer van kleuters (zie polis) : 3 achteraan en 1 vooraan. 

Autozit : niet verplicht bij occasioneel vervoer van kleuters. 

Door de nieuwe wet van 3 juli 2007 betreffende de rechten van de vrijwilligers zijn zij 

ook gedekt door onze verzekering tijdens activiteiten van onze school. 

 

10.4 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 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 feesten en activiteiten op school. 

 

11 AFSPRAKEN EN LEEFREGELS 

11.1 Gedragsregels 

Het is fijn als de kleuters gebracht en opgehaald worden in het opvanglokaal en/of op de 

speelplaats onder begeleiding. 

Bij het binnenkomen op de speelplaats geven de kleuters een hand aan de juf en wensen 

we elkaar goeiemorgen. 

Bij het verlaten van de school wachten de ouders tot de juf het groene poortje heeft 

geopend. 

De kleuters afhalen op de speelplaats “achter” de rode lijn! 

Fietsen is leuk, maar wij doen het niet op de speelplaats. 

Alleen in het derde trimester hebben we op woensdag  fietsvoormiddag per klas. 



Snoepjes en frisdranken zijn voor thuis, op school houden we het liever gezond. 

Het heen- en weermapje steekt elke dag in de boekentas. 

Weekberichtjes kunnen naar keuze op papier of via mail gegeven worden. 

Wanneer uw kleuter aan een bepaalde kinderziekte of plaag (bv. luizen) lijdt, doet U er 

goed aan de school onmiddellijk te verwittigen. 

De kleuters worden gevierd in de school de dag dat ze jarig zijn.  

Ze mogen dan trakteren met een kleinigheid : bv. nicnaccen, een taart, een koekje. 

Geen individuele pakjes per kind. 

Er worden géén verjaardagskaartjes uitgedeeld in de school !! 

 

11.2 Kleding 

Onze kleuters komen met aangepaste kledij naar school. Haartooi van de kleuters is 

verzorgd en hygiënisch. Modische bewegingen die zich uitwendig manifesteren, zijn niet 

toegestaan in de school. 

In de refter zijn geen hoofddeksels toegestaan. 

11.3 Milieu op school 

Wij verzamelen lege batterijen en plastiek doppen. 

11.4 Een dag naar school 

De school begint om 8.30 uur tot 11.45 uur en van 13 uur tot 15.30 uur;  

’s woensdags van 8.30 uur tot 11.45 uur. 

 

Elke kleuter heeft een aangeduide plaats voor zijn jas en boekentas. 

Boekentassen worden verzameld in de gekleurde vakken op de speelplaats ’s morgens, ’s 

middags en ’s avonds. 

Wie ’s morgens in de bewaking is, legt zijn boekentas onder de bank in de gang. 

 

Tijdens de speeltijden krijgen de kleuters een koekje of fruit aangekocht door de school. 

Hiervoor wordt per trimester een bijdrage gevraagd via de schoolrekening. 

Onze kleuters kunnen alleen water drinken op school. 

Water is gratis en heel de dag door te verkrijgen. 

 

Voor en na de schooluren is er opvang voorzien 

morgen : van 7u30 tot 8u15 

middag : van 11u45 tot 12u45 

avond : van 15u45 tot 18u  

Tijdens de avondbewaking wordt er ook een koekje of fruitje voorzien van de school. 

Als drank is er water. 

De ouders worden verzocht hun kinderen ten laatste om 18 uur af te halen. Bij misbruik 

worden passende maatregelen genomen (€ 2 extra per kwartier). 

Als je je kleuter komt afhalen, zal je op een lijst het uur van vertrek moeten noteren en 

paraferen dit om de facturatie vlot te laten verlopen en uit veiligheid. 

Woensdagmiddag worden de kleuters voor wie het echt nodig is door de juffen of ouders 

naar de gemeenteschool gebracht waar er opvang is tot 18 uur . 

Deze opvang is ook betalend aan volgend tarief : 

van 12u30 tot 14u  € 0,50 

van 14u tot 16u  € 0,50 

van 16u tot 17u  € 0,50 

van 17u tot 17u30  € 0,50 

van 17u30 tot 18u  € 0,50 

Na 18 u € 2 per extra kwartier. 

Een tweede kind komt aan de helft van de prijs. 

Een derde en volgende kind komt gratis. 

 



12 LEERLINGENBEGELEIDING 

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

leerlingenbegeleiding te voorzien. De school werkt samen met het CLB.  

13 REVALIDATIE / LOGOPEDIE TIJDENS DE LESSEN 

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; 

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

  motiveert waarom de revalidatie tijdens de lestijden vereist is; 

. een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling, 

  vermeld in het medisch attest, niet kan overschrijden. 

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie als behandeling van een stoornis die 

is vastgelegd in een officiële diagnose (bv. dyslexie of dyscalculie) toe te staan, moet de 

school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat: 

. een bewijs van de diagnose of (wegens de privacy) een verklaring van het CLB dat het£ 

  een stoornis betreft die is vastgelegd in een officiële diagnose; 

. een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet 

  plaatsvinden; 

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

  advies moet motiveren waarom de problematiek van de leerling van die aard is dat het 

  wettelijk voorziene zorgbeleid van een school daarop geen antwoord kan geven en dat 

  de revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als schoolgebonden 

  aanbod; 

. een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de 

  manier waarop de revalidatie het onderwijs voor de leerling in kwestie zal aanvullen en 

  de manier waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen. De revalidatieverstrekker 

  bezorgt op het einde van elk schooljaar een 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. 



 

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

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

 

14 PRIVACY 

14.1 Welke informatie houden we over je bij?  

Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We 

verzamelen doorheen de schoolloopbaan van je kind heel wat gegevens, zoals bij de 

inschrijving. We vragen alleen gegevens van je kind op als dat nodig is voor de 

leerlingenadministratie en –begeleiding. Bij sommige aspecten van de leerlingbegeleiding 

hebben we je uitdrukkelijke toestemming nodig.  

De gegevens van je kind verwerken we hierbij met “Informat” . We maken met de 

softwareleveranciers afspraken over het gebruik van die gegevens. De leveranciers 

mogen de gegevens niet gebruiken voor eigen commerciële doeleinden.  

De gegevens van je kind worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien er op toe 

dat niet iedereen zomaar toegang heeft tot die gegevens. De toegang is beperkt tot de 

personen die betrokken zijn bij de begeleiding van je kind, zoals de klassenraad, het CLB 

en de ondersteuner.  

Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens 

over de gezondheidstoestand van je kind verwerken, maar dat gebeurt enkel met je 

schriftelijke toestemming. Je kan je toestemming altijd intrekken. 

Als je vragen hebt over de privacy rechten van je kind, kan je contact opnemen met de 

directie. 

14.2 Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering 

Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe 

school onder de volgende voorwaarden: de gegevens hebben enkel betrekking op de 

leerlingspecifieke onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de 

persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft. Als ouder kan je deze gegevens – 

op je verzoek - inzien. Je kan je tegen de overdracht van deze gegevens verzetten, voor 

zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt. Je brengt de directeur binnen de 

tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.  

Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit 

tussen scholen overdraagbaar. We zijn decretaal verplicht een kopie van een 

gemotiveerd verslag of een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs 

aan de nieuwe school door te geven. 

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

We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website. Met 

die opnames willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze 

informeren over onze activiteiten. De personen die de opnames maken, zullen dat steeds 

doen met respect voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de opnames niet 

aanstootgevend zijn.  

Bij het begin van het schooljaar vragen we jou als ouder om toestemming voor het 

maken en publiceren van deze beeldopnamen. Ook al heb je toestemming gegeven, je 

kan altijd je toestemming nog intrekken.  



We wijzen erop dat deze regels ook voor je kind gelden. Volgens de privacyregelgeving 

mag je beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school 

of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de 

uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen. 

Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben 

gekregen, bv. de schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken. 

14.4 Recht op inzage, toelichting en kopie 

Je kan als ouder ook zelf gegevens opvragen die we over je kind bewaren. Je kan inzage 

krijgen in en uitleg bij die gegevens. Ook kan je een (digitale) kopie ervan vragen. Dat 

kan door schriftelijk contact op te nemen met de directeur. We kunnen geen gegevens 

doorgeven die betrekking hebben op anderen, zoals medeleerlingen. 

15 PARTICIPATIE 

15.1 Schoolraad 

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, 

personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden 

evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. 

Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar. 

De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden 

kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.  

In onze school worden de leden van de ouder- en personeelsgeleding door middel van 

rechtstreekse verkiezingen aangeduid. De leden van de lokale gemeenschap worden 

vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen. 

15.2 Ouderraad 

De oprichting van een ouderraad is verplicht wanneer ten minste tien procent van de 

ouders erom vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie ouders betreft. De 

ouderraad heeft een informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het 

schoolbestuur. 

De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden 

kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.  

In onze school is er geen ouderraad. 



Goedkeuring opvoedingsproject en schoolreglement 

 

Op datum van ……...………..… wordt de inschrijving van …............…………………………… 

 

bevestigd door de school en de ouders. 

 

De inschrijving geldt onder de opschortende voorwaarde van het voldoen aan de 

toelatingsvoorwaarden op de instapdag.  

De school leeft de wetgeving inzake de privacy van de kleuter 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.  

Naam en handtekening directie 

 

 

 

 

De ouders van …………………………………………………………………………………….. verklaren hierbij dat  

ze het opvoedingsproject en het schoolreglement hebben ontvangen en verklaren dat zij  

instemmen met het opvoedingsproject, de engagementsverklaring en het  

schoolreglement van………………………………………………………………………… 

De ouders bevestigen op eer dat alle aan de school verstrekte gegevens naar waarheid 

zijn ingevuld. 

 

Naam en handtekening van de ouder(s)1 

 

 

 

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


