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1 WELKOM 

Van harte welkom in onze school! 

Wij zijn blij en dankbaar voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. 

 

De directeur en het schoolteam zullen zich ten volle inzetten voor de opvoeding en het on-

derwijs van uw kind, zodat het zich in onze school goed voelt. 

 

Wij bieden een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en degelijk Nederlandstalig 

onderwijs aan en hopen hierin goed met u te kunnen samenwerken. School én ouders be-

hartigen sámen de opvoeding van de kinderen. Daarom maken we goede afspraken. Van-

daar dit schoolreglement. Wij vragen u hieraan de nodige aandacht te schenken en het sa-

men met uw kind door te nemen en te bespreken. Wij hopen dat u uw kind aanmoedigt de 

doelstellingen van onze school na te streven en de afspraken na te leven. Bij vragen en pro-

blemen staan we klaar om samen naar een oplossing te zoeken. Hiervoor kunt u steeds te-

recht bij de dierecteur of de leerkrachten. 

 

Dag (nieuwe) leerling! Fijn dat je voor onze school koos! 

In de kleuterklas kom je in een boeiende wereld terecht. In het eerste leerjaar gaat er een 

nieuwe wereld voor je open. Als je nieuw bent in onze school, hopen we dat je spoedig veel 

vrienden zal hebben. Wij zullen je helpen om je een aangenaam en leerzaam jaar te laten 

beleven. 

 

Wij wensen u een fijn schooljaar toe.  

 

Namens het hele schoolteam 

 

Haike Vekeman 

directeur 
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2 OPVOEDINGSPROJECT 

De ignatiaanse pedagogie is erop gericht jongeren op te voeden tot bewuste, bekwame en 
bewogen mensen. Ons project wordt gevoed vanuit het christelijk humanisme van Ignatius 
van Loyola. Zijn inspiratie, toegepast op onderwijs, verwoorden we vandaag in 10 bewegin-
gen die elkaar aanvullen en verrijken tot één dynamisch geheel. De 10 bewegingen -
geformuleerd in werkwoorden- willen we elke dag weer in de schoolpraktijk waarmaken. 

Vertrouwen geven.   Inzetten op vrijheid en verantwoordelijkheid 

Vertrouwen geven is het uitgangspunt van de ignatiaanse pedagogie en daarmee de hoek-
steen van onze schoolcultuur. Dankzij het vertrouwen dat leerlingen ontvangen, kunnen zij 
groeien in vrijheid en verantwoordelijkheid. De leerkracht geeft vertrouwen nog voor het ver-
diend is, het is een geschenk aan de leerlingen.  

Zorg dragen voor leerlingen.   ‘Cura personalis’ 

We bemoedigen en helpen leerlingen, vooral wanneer ze het moeilijk hebben, thuis of op 
school. Deze zorg ligt in de eerste plaats bij de leerkracht en bij uitbreiding bij de leerlingen-
begeleiding, het zorgteam en het directieteam. Ouders zijn hierbij onze partners bij uitstek. 

Uitdagen tot meer.   ‘Magis’ 

We willen onze leerlingen uitdagen om al hun talenten te ontwikkelen. Daarom moedigen we 
hen aan om te blijven groeien op alle gebieden. Daarbij gaat het er niet om beter te zijn dan 
de anderen, maar om de eigen mogelijkheden zo goed mogelijk te ontplooien en zich van 
daaruit ten dienste te stellen van anderen. 

Smaak geven.   ‘Non multa sed multum’ 

‘Veel’ is vaak synoniem van oppervlakkig, versnipperd, vluchtig. In plaats van de hoofden 
van leerlingen te overladen met kennis, willen we hen smaak geven in kennen en kunnen. 
Wat zij zo ‘van binnen leren’ beklijft en motiveert tot groei. 

Reflecteren en kritisch kiezen.   Onderscheiden 

Terugblikken op ervaringen en erover reflecteren maakt deel uit van de ignatiaanse pedago-
gie. Leerlingen staan geregeld stil bij wat ze geleerd en beleefd hebben en bij wat dat inner-
lijk met hen doet. Dit betekent ook dat zij verstandig leren omgaan met informatiebronnen en 
media, met allerhande opinies en ideeën. Zo kunnen ze gefundeerd en weloverwogen kiezen 
voor wat echt waardevol is. 

De hele mens vormen.   Bekwaam, bewust, bewogen 

Ons onderwijs legt zich toe op de vorming van de hele persoon. We  hopen dat onze leer-
lingen doorheen het brede aanbod uitgroeien tot bekwame mensen, bewust van wat er in de 
wereld omgaat en bewogen door de noden van anderen. 

Samen werken, samen leven.   Eenheid in verscheidenheid 

Bij de ontwikkeling van de hele persoon behoort ook het bevrijdende besef dat we er niet al-
leen voor staan. We hebben de anderen nodig en zijn verantwoordelijk voor elkaar. De cultu-
rele en levensbeschouwelijke verscheidenheid binnen onze scholen is daarbij geen hinder-
paal, maar juist een bron van rijkdom. De school is een oefenplaats voor zorgzaam samen-
leven. 
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Perspectieven openen.   God zoeken in alle dingen 

Onze scholen zijn een microkosmos, maar de wereld is zo veel groter. We willen met een 
open blik kijken naar die wereld, zowel in haar schoonheid als in haar kwetsbaarheid en ge-
brokenheid. Doorheen de zichtbare werkelijkheid kan er zo voeling groeien met het onzicht-
bare : de ervaring dat we God kunnen zoeken en vinden in alle dingen. 

Zorg dragen voor de wereld.   ‘En todo amar y servir’ 

Vanuit de vorming van de hele mens, vanuit de open en hoopvolle blik op de wereld en van-
uit de kritische reflectie willen we onze leerlingen aanzetten tot actie. We hopen dat ze, elk 
op hun plaats en naar best vermogen, de verantwoordelijkheid opnemen om onze wereld 
rechtvaardiger te maken, door een bijzondere aandacht voor de armen en de zwakken in on-
ze samenleving en door respect voor het leefmilieu. 

Handelen in dankbaarheid.   Terugblik 

Handelen in dankbaarheid is de grondtoon van de voorgaande bewegingen en gefundeerd 
op het vertrouwen dat ons leven een geschenk is. We hopen dat onze leerlingen uitgroeien 
tot mensen die in die dankbaarheid levenskracht vinden en er anderen in laten delen. 
 

De  meer uitgebreide tekst Ignatiaanse pedagogie in 10 bewegingen is te vinden op 
http://www.jezuieten.org/nl/wat-we-doen/jongeren/jezuietencolleges/opvoedingsproject 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jezuieten.org/nl/wat-we-doen/jongeren/jezuietencolleges/opvoedingsproject
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3 STRUCTUUR EN ORGANISATIE 
 
3.1 School 

 
Onze school is een Gesubsidieerde Vrije Gemengde Kleuter- en Lagere school. 
 
Adres: Geraardsbergsestraat 90 

P/a Eikstraat 2, 9300 Aalst 
 

Tel.:  053/ 77 70 49 
Mail:  directeur.bseikstraat@sjcaalst.be 
 
Directeur: mevrouw Haike Vekeman 
 
De vzw Sint-Jozefscollege sloot in 2011 met de vzw Vincentiuszusters Gijzegem, een erf-
pacht betreffende de volledige onderwijssite gelegen aan de Geraardsbergsestraat en de 
Eikstraat te Aalst.  
 
3.2 Schoolbestuur 

 
Het schoolbestuur is de vzw IÑIGO, ignatiaanse scholen en is gevestigd in Pontstraat 7 met 
als volmachthouders de heer Bart Guns, voorzitter van het schoolbestuur en de heer  
Arie De Rijck, algemeen directeur.  
 
De vzw CEBECO is lid van de vzw IÑIGO, Ignatiaanse scholen en wordt vertegenwoordigd 
door de heer Paul Yperman en de heer Peter Knapen.  
 
Vertegenwoordigers van het schoolbestuur: 
De heer Bart Guns (voorzitter) 
De heer Arie De Rijck 
De heer Bart Bosman 
De heer Ward De Boe 
De heer Luk De Baere 
De heer Marc Guns 
Mevrouw Gisèle Keppens 
De heer Christophe Meert 
De heer David Triest 
De heer Arnold Van De Perre 
De heer Marc Van Steertegem 
Mevrouw Marianne Veldeman 
 
Maken deel uit van de vzw IÑIGO, ignatiaanse scholen: 
 

- Vrije Basisschool Sint-Vincentius Hekelgem - Campus Bellestraat 
- Vrije Basisschool Sint-Vincentius Hekelgem - Campus Langestraat 
- Vrije Basisschool Sint-Martinus Erpe - Campus Botermelkstraat 
- Vrije Basisschool Sint-Martinus Erpe - Campus Zevekootstraat 
- Vrije Basisschool Herdersem 
- Vrije Basisschool Sint-Jozefscollege Eikstraat 
- Vrije Basisschool Sint-Jozefscollege Pontstraat 
- Vrije Lagere school Sint-Jozefscollege Capucienenlaan 
- Buitengewoon Basisonderwijs De Zonneroos 
- Buitengewoon Secundair Onderwijs Levensvreugde 
- Sint-Jozefscollege algemeen secundair onderwijs 
- Kinderopvang De Tuimeldoos  
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3.3 Begeleidingsteam 

 
Om het schoolgebeuren uit te bouwen doen wij een beroep op het eigen begeleidingsteam 
van de Vlaamse jezuïetencolleges. 
 
3.4 Samenwerken met ouders 

 
U bent onze partner in de opvoeding van uw kind(eren). Een goede samenwerking is hierbij 
belangrijk. Bij vragen of problemen kunt u bij de directeur of het leerkrachtenteam terecht.  
 
3.5 Ouderraad 

 
Onze school heeft een dynamische ouderraad. De ouderraad komt maandelijks samen. 
Zij organiseert heel wat activiteiten, steeds ten voordele van de school; o.a door sponsoring 
en aankoop van didactisch spelmateriaal.  
De voorzitter van de ouderraad is mevrouw Sarah De Roy (ouderraadbse@sjcaalst.be). 
 
3.6 Schoolraad 

 
De schoolraad omvat twee basisscholen en één lagere scholen van het Sint-Jozefscollege 
Aalst. De zetel is gevestigd in de Pontstraat 7, 9300 Aalst. De schoolraad wordt om de vier 
jaar opnieuw samengesteld uit telkens drie geledingen: 

• personeelsgeleding 

• oudergeleding 

• lokale gemeenschap 
 
De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid naar directie- en schoolbestuuraange-
legenheden toe i.v.m. het dagelijks onderwijsgebeuren van de school, waarvoor het school-
bestuur de eindverantwoordelijkheid draagt. Elk met hun eigen inbreng onderschrijven zij het 
opvoedingsproject van de school zoals dat momenteel neergeschreven staat in het “Heden-
daags opvoedingsproject voor de Vlaamse jezuïetencollege”. Deze raad vergadert drie keer 
per schooljaar. De voorzitter van de schoolraad is de heer Jan Buyse.  
Mevrouw Joke Geeroms vertegenwoordigt de ouders.  
 
3.7 Klassenraad 

 
De klassenraad bestaat uit de directeur, de klasleerkracht(en) van de betrokken leerlingen, 
de CLB-medewerker, de zorgcoördinator en de zorgleerkracht.  
 
3.8 Leerlingenraad  

 
Op een gestructureerde wijze kunnen de leerlingen hun ervaringen, ideeën en bedenkingen 
bij het dagelijkse schoolleven formuleren waarbij de goede werking van de school voorop 
staat.  
Datum van de verkiezingen: in de loop van september worden de leden verkozen uit alle 
vierde, vijfde en zesde leerjaren. 
Vergadermomenten: minimum drie keer per jaar. 
Leerlingenraad verantwoordelijke: mevrouw Astrid Praet. 
 
 
 
 
 
 

mailto:ouderraadbse@sjcaalst.be)
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4 CENTRUM VOOR LEERLINGENBEGELEIDING (CLB) 
 
4.1 Werking 

 
Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) biedt gratis informatie, hulp en begeleiding 
aan voor leerlingen, ouders en scholen en werkt op een discrete wijze.  
 
In een CLB werken verschillende vakmensen samen in een team: artsen, verpleegkundigen, 
maatschappelijk werkers, psychologen, pedagogen. Samen met de school zorgt dat team 
ervoor dat elk kind op school zijn kennis, talenten en vaardigheden zo goed mogelijk kan 
ontwikkelen. 
 
De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de afspraken 
en de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt.  
 
De school en het CLB wisselen op contactmomenten relevante gegevens over de kinderen 
uit die voor de begeleiding op school nodig zijn. Dat gebeurt binnen de grenzen van de deon-
tologie en het beroepsgeheim van de CLB-medewerker. Het CLB noteert de relevante gege-
vens in het CLB-dossier van uw kind(eren). 
 
Het CLB is op vier domeinen actief: 
 

• Psychisch en sociaal functioneren 
Het CLB biedt begeleiding en ondersteuning voor jongeren die het moeilijk hebben met bv. 
zichzelf, de thuissituatie, schoolse aangelegenheden (bv. pesten, faalangst). Er wordt nauw 
samengewerkt met externe diensten uit de hulpverlening en waar nodig kan er doorverwe-
zen worden. 
 

• Preventieve gezondheidszorg 
De arts en de verpleegkundige gaan vroegtijdig en systematisch op zoek naar stoornissen 
op het vlak van gezondheid, groei en ontwikkeling, zodat de ouders of de leerling tijdig deze 
stoornissen kunnen laten behandelen (zie verder: ‘preventieve gezondheidszorg’). Daarnaast 
schenken zij aandacht aan de socio-emotionele ontwikkeling, kunnen zij informatie verschaf-
fen over lichamelijke klachten of problemen en zo nodig een kortdurende begeleiding starten. 
 

• Leren en ontwikkelen 
Ouders en leerlingen kunnen een beroep doen op het CLB in verband met studie- en motiva-
tieproblemen, leerproblemen en/of leerstoornissen zoals dyslexie, ADHD, dyscalculie, … 
 

• Onderwijsloopbaan 
Op elk moment van de schoolloopbaan kan het CLB advies en hulp bieden als er zich pro-
blemen voordoen. Typische vragen van ouders of leerlingen zijn: “Is het nuttig om over te 
zitten? Is het beter dat mijn kind overgaat naar het buitengewoon onderwijs ?”, etc.  In het 
zesde leerjaar krijgen ouders en leerlingen informatie over de studiemogelijkheden in het se-
cundair onderwijs. 
 
Voor meer informatie, bv. in verband met vaccinaties, het dossier van uw kind, uw rechten 
tegenover het CLB etc. kunt u terecht op de website van het CLB (www.vclbaalst.be) of bij 
de directeur. 
 
 
 
 
 

http://www.vclbaalst.be/
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4.2 Contactgegevens 

 
Vrij CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) Aalst 
Langestraat 12, Aalst 
Tel.: 053/ 78 85 10  
Fax: 053/ 78 55 97 
info@vclbaalst.be 
www.vclbaalst.be 
 
Openingsuren: maandag tot vrijdag van 08.30u tot 12.00u en 13.00u tot 16.00u. Buiten de 
openingsuren: op afspraak.  
 
De contactpersoon van het CLB voor onze school is: 
Mevrouw Lauren Maes: lauren.maes@vclbaalst.be 
 
4.3 Vraaggestuurde werking 

 
De CLB-medewerker is regelmatig op school voor overleg met de zorgcoördinator en leer-
krachten. Zij ondersteunt daar de leerkrachten in het realiseren van de gepaste zorg voor de 
kinderen. Een neerslag van een overlegmoment wordt steeds in het in het CLB-dossier ge-
noteerd, voor zover deze informatie zinvol en bruikbaar is voor de begeleiding en opvolging 
van het kind. Soms wordt op dit overleg voorgesteld dat verder CLB-onderzoek of begelei-
ding wenselijk is. De school zal dan de ouders de raad geven om met het CLB contact op te 
nemen. Bij het eerste contact wordt het verloop van de verdere begeleiding met de ouders 
besproken. De bekwame minderjarige (in regel +12 jaar) kan al dan niet akkoord gaan met 
de begeleiding. 
 
Een ouder of leerling kan via CLB-chat anoniem een vraag stellen of een verhaal vertellen 
aan een CLB-medewerker. 
 
4.4 Ouders en leerlingen 

 
Leerlingen en ouders kunnen steeds terecht bij het CLB met een hulpvraag die betrekking 
heeft op één van onze vier werkdomeinen. Samen zoeken we naar een gepaste aanpak van 
het probleem. Onderzoeken worden enkel gedaan in de context van deze begeleiding.   

• Het CLB dient geraadpleegd te worden bij: 
- de overstap naar het buitengewoon onderwijs en ondersteuning voor leer-
lingen met specifieke onderwijsbehoeften. 
- 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 uitzonde-
ring van: 

- de begeleiding van leerlingen met leerplichtproblemen (te vaak afwezig zijn). 
- (klassikale) medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatrege-

len in verband met besmettelijke ziekten. 
 

4.5 Het dossier 

 
Met betrekking tot de overdracht van het CLB-dossier van uw zoon of dochter gelden de vol-
gende 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, be-
halve wanneer een bekwame minderjarige of de ouders van een niet-bekwame min-

mailto:kerlijne.dekoster@vclbaalst.be
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derjarige 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/zij het CLB-dossier zelf 
inkijken. De ouders of voogd mogen dit enkel met toestemming van de leerling. De arts be-
slist 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 bijvoor-
beeld een echtscheidingsprocedure). 
Ouders van de -12-jarige of de +12-jarige zelf kunnen ook vragen bepaalde gegevens niet in 
het dossier op te nemen. 

 
4.6 Preventie gezondheidszorg 

 
Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het vaccinatieprogramma dat door de 
overheid is aanbevolen. Om ze te krijgen moeten je als ouders toestemming geven. 
  
De eerste kleuters en de leerlingen van het eerste leerjaar krijgen een medisch onderzoek 
door de verpleegkundige en de CLB-arts, op het centrum. Bij de leerlingen van het zesde 
leerjaar gebeurt een onderzoek door de verpleegkundige op school.  
Daarnaast zijn er vier vaccinatiemomenten: eerste leerjaar, vijfde leerjaar, eerste secundair 
(meisjes) en derde secundair.  
 
Het is mogelijk dat een bijkomend medisch onderzoek gevraagd wordt, bijvoorbeeld voor op-
volging 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 onmiddel-
lijk te melden aan de schooldirectie of aan de CLB-arts.  Ter inlichting geven wij ook de mi-
nimum 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. 



SINT-JOZEFSCOLLEGE – BASISSCHOOL         12         SCHOOLREGLEMENT  2020 - 2021 

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 vaststel-
ling van de operationele doelstellingen van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (3 juli 
2009).  
Meer informatie: http://www.zorg-en-gezondheid.be/meldingsplichtigeinfectieziekten/ 
 
4.7 Ondersteuningsnetwerk   
 

Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk WAN-team. Voor algemene en 
specifieke vragen over de ondersteuning van uw kind, kunt u terecht bij volgend aanspreek-
punt voor ouders:  
 
ondersteuningsnetwerk.wan@gmail.com 
09/ 272 51 80   
 
4.8 Klachtenprocedure 

 
Klachten met betrekking tot de werking van het centrum worden geformuleerd ten aanzien 
van de directeur. 
 
 
5 SCHOLENGEMEENSCHAP IÑIGO, IGNATIAANSE SCHOLEN 
 
De Vlaamse overheid stimuleert de samenwerking tussen scholen om te komen tot een effi-
ciëntere aanwending van de middelen. In onze scholengemeenschap willen we loyaal sa-
menwerken met respect voor ieders eigenheid. Directies en schoolbesturen overleggen on-
der andere over het personeelsbeleid, het zorgbeleid en het gebruik van informatica in de 
scholen.  
 
Vanaf 1 september 2020 vormen zeven basisscholen, één lagere school en één  
buitengewone basisschool de scholengemeenschap IÑIGO:  
 

- Vrije Basisschool Sint-Vincentius Hekelgem  
- Vrije Basisschool Sint-Martinus Erpe  
- Vrije Basisschool Sint-Franciscus Burst 
- Vrije Basisschool Sint-Franciscus Erondegem 
- Vrije Basisschool Herdersem 
- Vrije Basisschool Sint-Jozefscollege Eikstraat Aalst 
- Vrije Basisschool Sint-Jozefscollege Pontstraat Aalst 
- Vrije Lagere school Sint-Jozefscollege Capucienenlaan Aalst 
- Buitengewone Basisschool Levensvreugde De Zonneroos Aalst 

http://www.zorg-en-gezondheid.be/meldingsplichtigeinfectieziekten/
mailto:ondersteuningsnetwerk.wan@gmail.com
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Coördinerend directeur is de heer Jan Ombelets.  De heer Arie De Rijck vertegenwoordigt, 
als afgevaardigd bestuurder, de vzw IÑIGO in de scholengemeenschap. 
 
 
6 WETTELIJKE VERPLICHTINGEN 
 
6.1 Leerplicht  

 
Door een nieuwe federale wet verlaagt vanaf 1 september 2020 het begin van de leerplicht 
van zes naar vijf jaar en wordt het aantal jaren leerplicht opgetrokken van twaalf naar dertien. 
 
Er geldt een voltijdse leerplicht voor alle kinderen in het basisonderwijs. Dat zijn de leerlingen 
in het lager onderwijs en de zes- en zevenjarigen in het kleuteronderwijs. 
Voor de nieuwe leerplichtigen, de vijfjarigen, bedraagt de leerplicht 290 halve dagen.  
Afwezigheden die de directeur aanvaardbaar vindt, mogen daarbij meegerekend worden. 
 
Kinderen in het basisonderwijs zijn leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook 
wanneer het kind op vijfjarige leeftijd nog in het kleuteronderwijs verblijft, is het onderworpen 
aan de controle op het regelmatig schoolbezoek. De klassenraad beslist of het kind toegela-
ten wordt, als het in het voorgaande schooljaar niet ingeschreven was in een erkende Neder-
landstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode niet tenminste 290 halve 
dagen aanwezig was.  
 
Een jaar langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en 
een achtste jaar in de lagere school verblijven kan enkel na kennisgeving van en toelichting 
bij het advies van de klassenraad en van het CLB-centrum. De ouders nemen de uiteindelij-
ke beslissing.  
 
In het gewoon onderwijs kan een leerling minimum vier jaar en maximum acht jaar in het 
lager onderwijs doorbrengen, wel te verstaan dat een leerling die vijftien jaar wordt vóór 1 
januari geen lager onderwijs meer kan volgen.  
 
De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. 
Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, aanpassingen ge-
beuren. 
 
6.2 Inschrijven  

 
Bij de inschrijving dient een officieel document voorgelegd dat de identiteit van het kind be-
vestigt en de verwantschap aantoont (de identiteitskaart, het trouwboekje, het geboortebe-
wijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingen-
register, een reispas,...) 
 
Het decreet Gelijke Onderwijskansen bepaalt dat de school enkel leerlingen kan weigeren 
omwille van materiële omstandigheden die de veiligheid in het gedrang brengen. 
 
De inschrijvingsperiode voor 2021-2022 is nog niet vastgelegd. Er is nog geen beslissing 
genomen of er gewerkt wordt met een centraal aanmeldingsregister of dat de aanmeldingen 
op elke school apart moeten gebeuren. Concrete afspraken moeten nog gemaakt worden 
binnen het LOP-Aalst (lokaal overlegplatform). In het najaar van 2020 wordt dit beslist. 
Informatie hierover volgt later.  
 
Leerlingen zijn pas ingeschreven na ondertekening voor akkoord van het schoolreglement en 
het opvoedingsproject.  
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Indien leerlingen met een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs, zich willen 
inschrijven in het gewoon onderwijs, maakt een verslag deel uit van de informatie die de ou-
ders overmaken aan de school bij de inschrijving. 
 
De school heeft een bepaalde capaciteit. Eens deze bereikt is, wordt elke bijkomende leer-
ling geweigerd. Indien gewenst wordt de leerling op een wachtlijst gezet. 
Geschillen worden doorverwezen naar het Lokaal Overlegplatform (stad Aalst). Meuleschet-
testraat 6, 9300 Aalst, tel.: 053/ 41 43 63. 
Zij zetelen ook in de Beroepscommissie (die tussenkomt bij protest tegen de uitsluiting van 
een leerling). Voor klachten rond weigeringen of doorverwijzingen kunt u steeds bij hen te-
recht of bij de Commissie inzake Leerlingenrechten, Koning Albert-II laan 15, 1210 Brussel. 
 
6.3 Peuters & kleuters 

 

De leeftijd is het enige criterium bij inschrijving: een kind moet minstens twee jaar en zes 
maanden oud zijn. De school “verwacht” dat de kleuters zindelijk zijn. Kleuteronderwijzers 
kunnen immers hun pedagogisch werk niet doen, wanneer ze voortdurend moeten verscho-
nen.  
 
Instapdagen schooljaar 2020 – 2021 
 

• Dinsdag 01 september 2020 (eerste schooldag) 

• Maandag 09 november 2020  (na de herfstvakantie) 

• Maandag 04 januari 2021 (na de kerstvakantie) 

• Maandag 01 februari 2021 

• Maandag 22 februari 2021 (na de krokusvakantie) 

• Maandag 19 april 2021 (na de paasvakantie) 

• Maandag 17 mei 2021 (na Hemelvaart) 
 

6.4 Naar de lagere school 

 
De school screent elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt. Indien de 
school op basis van de resultaten van de taalscreening het nodig acht, wordt een taaltraject 
voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. De taalscreening gebeurt niet voor 
anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowiezo een aangepast traject. 
 
Kleuters van de derde kleuterklas worden automatisch ingeschreven in het eerste leerjaar 
van onze lagere school. Gelieve de directeur te verwittigen indien je kind niet naar onze lage-
re school overgaat. 
 
6.5 Geweigerde inschrijving 

 
Elke geweigerde leerling krijgt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving en wordt 
als geweigerde leerling in het inschrijvingsregister geschreven. De volgorde van geweigerde 
leerlingen in het inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het 
schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. Voor de instappertjes blijft de volgorde 
van het inschrijvingsregister behouden tot de 30ste juni van het schooljaar waarop de inschrij-
ving betrekking had. 
Het schoolbestuur weigert de inschrijving van leerlingen die het vorige of het daaraan voor-
afgaande schooljaar werden uitgesloten van de school. 
 
6.6 M-decreet 

  

Kinderen kunnen specifieke noden hebben. Van ouders wordt verwacht dat zij dit meedelen. 
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Wanneer uw kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onder-
wijs, schrijft de school in onder ontbindende voorwaarde. Vervolgens organiseert de school 
overleg met de ouders, de klassenraad en het CLB, over de aanpassingen die nodig zijn om 
de leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoort-
gang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum.  
Indien na het overleg de school de onmogelijkheid van de aanpassingen bevestigt, wordt de 
inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschre-
ven en uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de kennisgeving van de be-
vestiging van de onhaalbaarheid.  
 
Wanneer uw kind niet beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon on-
derwijs, maar tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor hem/haar wijzigt 
en de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat voorvermeld verslag nodig is, 
organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB.  Op basis van 
dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd, beslist de school om de leerling op vraag 
van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curri-
culum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden. 
Het decreet Gelijke Onderwijskansen bepaalt dat de school enkel leerlingen kan weigeren 
omwille van materiële omstandigheden die de veiligheid in het gedrang brengen. 
 
6.7 Afwezigheden 
 
Algemeen 
 
Aangezien de organisatie van het schooljaar door de overheid wettelijk bepaald is en de 
schooldirecteur daarop geen afwijkingen kan toestaan, is het onder geen enkele omstandig-
heid toegelaten om kinderen vroeger dan het begin van de vakanties van school weg te hou-
den of ze later te laten terugkeren.  
Alle wettigingen, hetzij door een medisch attest, hetzij door een document met een officieel 
karakter, hetzij door een schriftelijke verklaring van de ouders, moeten onmiddellijk ingediend 
worden wanneer de leerling de lessen hervat. 
 
Afwezigheden van kleuters 
 

De regelgeving in verband met afwezigheden is ook van toepassing op leerlingen die op vijf-
jarige leeftijd in het kleuteronderwijs zitten. Zij zijn wegens hun leeftijd leerplichtig. Maar ook 
leerlingen die al op vijfjarige leeftijd zijn overgestapt naar het lager onderwijs vallen onder de 
bepalingen. 
  
Niet-leerplichtige kleuters hoeven niet steeds op school aanwezig te zijn. Toch is het belang-
rijk dat kleuters regelmatig naar school komen. Kinderen die vaak activiteiten missen, lopen 
meer risico om achterop te geraken en voelen zich minder goed thuis in de klasgroep. 
 
Ziekte 
 

• Is uw kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch at-
test verplicht.  

• Is uw kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van 
de ouders voldoende. Zo’n briefje kan slechts vier keer per schooljaar. 

• Is uw kind chronisch ziek, neem dan 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 klasleerkracht. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch at-
test. 
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Van rechtswege gewettigde afwezigheden 
 
De afwezigheid van uw kind kan in een aantal situaties gewettigd zijn. Voor deze afwezighe-
den is geen toestemming van de directeur nodig. U verwittigt de school wel vooraf van deze 
afwezigheid. U geeft ook een officieel document of een verklaring die de afwezigheid staaft, af 
aan de school. Voorbeelden hiervan zijn:  

•   het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- en  
  aanverwant; 

• de oproeping of dagvaardiging voor de rechtbank; 

• het vieren van een feestdag dat hoort bij uw geloof (anglicaanse, islamitische, joodse, 
katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst). 
 

Afwezigheden mits toestemming van de directeur 
 
Soms kan uw kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand 
met de directeur. Het betreft hier de afwezigheid wegens: 
 

• het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van 
een vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties (max.10 halve dagen); 

• persoonlijke redenen (max. 4 halve dagen). 
 
De afwezigheid met toestemming van de directeur is geen recht dat u kunt opeisen. Enkel de 
directeur kan autonoom beslissen om de afwezigheid toe te staan. Soms wordt toestemming 
gevraagd om een dag vroeger met vakantie te gaan of een dag later terug te komen. Het ligt 
niet in de bevoegdheid van de school daarvoor toestemming te verlenen. Zulke afwezighe-
den zijn onwettig en af te keuren omdat op zo’n manier een leerbedreigende factor wordt op-
gebouwd. U toont daarmee aan kinderen dat de school niet zo belangrijk is. 

Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind revalidatie te laten volgen 
tijdens de lestijden. Dit kan in twee situaties: 

• revalidatie na ziekte of ongeval (max. 150 minuten per week, verplaatsingen inbegre-
pen); 

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

Afwezigheden van trekkende bevolking 
 
Speciale omstandigheden kunnen ingeroepen worden door binnenschippers, kermis- en cir-
cusexploitanten en –artiesten en woonwagenbewoners. Behoort u tot de trekkende bevol-
king, maar verblijft u ter plaatse, dan moeten uw kinderen uiteraard elke dag op school aan-
wezig zijn. 
 
Problematische afwezigheden 
 
Alle afwezigheden die niet opgesomd en gewettigd kunnen worden zoals hierboven be-
schreven, worden beschouwd als problematische afwezigheden. Leerlingen die ongewettigd 
afwezig zijn, riskeren hun statuut van regelmatige leerling te verliezen. Dat zou tot gevolg 
hebben dat de betrokken leerling in het zesde leerjaar geen getuigschrift basisonderwijs 
krijgt en dat de school de betrokken leerling niet kan meetellen en voor hem/haar geen toe-
lage ontvangt.  
Voor problematische afwezigheden tot en met vier halve schooldagen zijn geen specifieke 
bepalingen inzake begeleiding opgelegd. Vanaf vijf al dan niet gespreide halve lesdagen per 
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schooljaar die als problematische afwezigheid geregistreerd zijn, moet de school dit melden 
aan het CLB en samenwerken met het CLB aan de begeleiding van de leerling, wil de pro-
blematische afwezigheid omgezet kunnen worden in gewettigde afwezigheid. 
 
Onderwijs aan huis 
 
Als een leerling vijf jaar of ouder geworden is voor 1 januari van het lopende schooljaar en 
meer dan 21 dagen ononderbroken afwezig is wegens ziekte kunnen de ouders een schrifte-
lijke aanvraag indienen voor tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een 
combinatie van beiden. 
De ouders moeten hiertoe een schriftelijke aanvraag indienen bij de directeur en een me-
disch attest toevoegen waaruit blijkt dat de leerling onmogelijk naar school kan gaan, maar 
wel tijdelijk onderwijs kan krijgen. Bovendien moet het kind op 10 km of minder van de 
school verblijven. De directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om het kind vier 
lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leer-
kracht om de lessen af te stemmen op de klas van de leerling. Eventueel neemt de school in 
overleg met de ouders contact op met de vzw Bednet. De school en de ouders maken con-
crete afspraken over de opvolging en evaluatie. 
 
De ouders van chronisch zieke leerlingen kunnen dergelijke aanvraag indienen, maar voor 
deze leerlingen gelden andere voorwaarden. 
 
Chronisch zieke kinderen 
 
Voor chronisch zieke kinderen vervalt de wachttijd van 21 kalenderdagen. Deze kinderen 
hebben recht op vier uur tijdelijk onderwijs aan huis na 9 halve schooldagen afwezigheid. Bij 
de eerste aanvraag dient een medisch attest worden toegevoegd, uitgereikt door een ge-
neesheer-specialist, dat het chronisch ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat het kind on-
derwijs mag krijgen. Bij een nieuwe afwezigheid ten gevolge van deze chronische ziekte tij-
dens hetzelfde schooljaar is geen nieuw attest vereist. Er dient wel een nieuwe aanvraag 
voor tijdelijk onderwijs aan huis ingediend te worden. 
 
6.8 Schoolverandering in de loop van het schooljaar 

 
Elke schoolverandering tussen de eerste schooldag van september en de laatste schooldag 
van juni moet schriftelijk meegedeeld worden door de directeur van de nieuwe school aan de 
directeur van de oorspronkelijke school. De mededeling gebeurt ofwel bij aangetekend 
schrijven of bij afgifte tegen ontvangstbewijs. De nieuwe inschrijving is rechtsgeldig op de 
dag waarop de nieuwe school de schoolverandering schriftelijk heeft meegedeeld aan de 
oude school. De poststempel van het aangetekend schrijven of de datum van het ontvangst-
bewijs gelden als bewijs. 
Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school 
onder de volgende voorwaarden:  

• de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan.  

• de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloop-
baan betrekking heeft.  

Ouders kunnen –op verzoek- deze gegevens inzien. Ouders die niet wensen dat deze gege-
vens doorgegeven worden, kunnen zich tegen de overdracht verzetten. Ze brengen de direc-
teur binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan op de hoogte. Scholen 
zijn verplicht om een kopie van een verslag of een kopie van een gemotiveerd verslag van 
een CLB in het kader van het M-decreet bij de schoolverandering over te dragen aan de 
nieuwe school. Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind 
zijn nooit tussen scholen overdraagbaar. 
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6.9 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 toe-
lichting blijkt dat de ouders een kopie willen, kan dat. De school kan geen gegevens doorge-
ven die betrekking hebben op medeleerlingen. 
 
6.10 Omgaan met leerlingengegevens – privacy 

 
Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We verzamelen 
doorheen de schoolloopbaan van uw kind heel wat gegevens. We vragen alleen gegevens 
op die nodig zijn voor de leerlingenadministratie en -begeleiding. Bij sommige aspecten van 
de leerlingenbegeleiding hebben we uw uitdrukkelijke toestemming nodig.  
 
De gegevens van uw kind verwerken we met Informat. Met de softwareleveranciers maken 
we afspraken over het gebruik van deze gegevens. Zij kunnen die niet gebruiken voor eigen 
commerciële doeleinden.  
De gegevens van uw kind worden digitaal bewaard. Niet iedereen heeft zomaar toegang tot 
deze gegevens. De toegang is beperkt tot de personen die betrokken zijn bij de begeleiding 
van uw kind.  
 
Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over 
de gezondheidstoestand van uw kind verwerken, maar dat gebeurt enkel met uw schriftelijke 
toestemming. U kunt uw toestemming altijd intrekken.  
 
Als u vragen hebt over de privacyrechten van uw kind, kunt u contact opnemen met de direc-
teur.  
 
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 leerlingspeci-
fieke onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie 
de onderwijsloopbaan betrekking heeft. Als ouder kunt u deze gegevens inzien. U kunt zich 
tegen de overdracht van deze gegevens verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht 
niet verplicht stelt. U brengt de directeur binnen de tien kalenderdagen na de schoolverande-
ring hiervan schriftelijk op de hoogte.  
Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door uw 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. 
 
Publicatie van beeld- of geluidsopnames (foto’s, filmpjes, …) 
 
We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website en in de 
schoolkrant Focus. Met die opnames willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten op 
een leuke wijze informere over onze activiteiten. De personen die de opnames maken, zullen 
dat steeds doen met respect voor wie op de beelden staat.  
 
Bij het begin van het schooljaar vragen we uw toestemming voor het maken en publiceren 
van deze beeldopnames. 
We wijzen erop dat deze regels ook voor u en uw kind gelden. Volgens de privacyregelge-
ving mag u beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de 
school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen, tenzij u uitdrukke-
lijk toestemming hebt van alle betrokkenen. 
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Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben ge-
kregen, bv. de schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken.  
 
Recht op inzage, toelichting en kopie 
 
U kunt als ouder ook zelf gegevens opvragen die we over uw kind bewaren. U kunt inzage 
krijgen in en uitleg vragen bij die gegevens. Ook kunt u een (digitale) kopie ervan vragen. 
Dat kan door schrifteljik contact op te nemen met de directeur. We kunnen geen gegevens 
doorgeven die betrekking hebben op anderen, zoals medeleerlingen.  
 
Bewakingscamera’s 
 
We kunnen gebruik maken van bewakingscamera’s. De plaatsen die onder camerabewaking 
staan, worden duidelijk aangeduid met een pictogram. Iedereen die gefilmd werd, mag vra-
gen om beelden te zien, maar dat kan enkel bij een grondige reden.  
 
6.11 Gratis schoolzwemmen 

 
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het tweede leerjaar het meest geschikt is om te le-
ren zwemmen. Leerlingen bereiken de eindtermen na tien uren (20 lessen) zwemlessen. De 
kostprijs van deze zwemlessen in het tweede leerjaar is ten laste van de school.  
Voor de overige lessen in het tweede leerjaar en de andere leerjaren wordt een trimestriële 
bijdrage gevraagd. 
 

7 LEEFREGELS 

7.1 Dagorde 

07.00 – 08.40 uur voorschoolse opvang  
  
8.40 u.   start lessen 
 
09.55 – 10.10 uur   speeltijd peuters en eerste kleuterklas 
10.25 – 10.40 uur   speeltijd tweede, derde kleuterklas en lagere school  
 
12.00 – 13.00 u. middagpauze 
 
13.50 – 14.05 uur  speeltijd tweede en derde kleuterklas 
14.20 – 14.35 uur speeltijd peuters, eerste kleuterklas en lagere school 
 
15.25 u.  einde lessen 
 
15.25 – 18.00 uur mogelijkheid tot: 

• naschoolse opvang 

• naschoolse activiteiten 

• studie 
     
15.45 – 18.00 uur naschoolse opvang 
  
15.45 – 16.15 uur  studie eerste graad  
15.45 – 16.45 uur studie tweede en derde graad  
 
15.45 u – 16.45 uur naschools kleuterturnen  
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15.45 u – 17.00 uur  naschoolse crea-activiteiten, koor en techniek-activiteiten (lagere 
school) 

 
De voorschoolse opvang is betalend van 07.00 – 08.00 uur. 
Alle naschoolse activiteiten (studie, opvang, …) zijn betalend van 16.00 – 18.00 uur. 
 
Alle kinderen worden minstens vijf minuten voor het begin van de lessen op school verwacht. 

7.2 Opvang buiten de schooluren 

Uw kind kan hiervan gebruik maken tegen een vergoeding (zie ‘bijdrageregeling ouders’).  

Voorschoolse opvang 

De school is open vanaf 07.00 uur. 
Van maandag tot vrijdag is er ochtendopvang (betalend) van 07.00 - 08.00 uur.  
Om 08.10 uur. gaan de kinderen naar de speelplaatsen. 
 
‘s Ochtends worden alle kinderen (kleuters en leerlingen lagere school) in refter van de kleu-
terschool afgezet.  
 
Kinderen die vóór 08.10 uur op school arriveren, gaan steeds naar de opvang.  
Het is niet toegelaten om voor 08.10 uur zonder toezicht op de speelplaatsen te spelen. 

Woensdagnamiddagopvang 

Woensdagnamiddag is er opvang van 12.10 - 18.00 uur.  
 
Blijft uw kind onder de middag op school, zorg dan voor een lunchpakket. Drank (soep, water 
of melk) krijgt uw kind op school. Op woensdag zijn er geen warme maaltijden te verkrijgen. 
 
Blijft uw kind tot 18.00 uur in de opvang, vergeet dan niet om een vieruurtje mee te geven. 
 
De leerlingen van de lagere school kunnen op regelmatige tijdstippen deelnemen aan sport-
activiteiten, onder leiding van de LO-leerkracht. 

Naschoolse opvang 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er naschoolse opvang van 15.45 - 18.00 uur.    
Na 15.45 uur blijven er geen kinderen op de speelplaats achter. Ofwel gaan de kinderen da-
delijk naar huis, ofwel komen ze onder de hoede van de studie- of opvangbegeleid(st)ers.  
 
De kleuters die naar de opvang moeten, gaan om 15.45 uur naar de speelzaal op de kleuter-
school en worden daar afgehaald. Bij mooi weer, spelen ze zoveel mogelijk buiten. 
 
De leerlingen van de lagere school die naar de opvang moeten, gaan om 15.45 uur naar het 
opvanglokaal op de site van de lagere school.  
 
De leerlingen die studie volgen, gaan om 15.45 uur naar de studielokalen. 
 
Kinderen die naschoolse activeiten volgen (sport, crea, koor of techniek) worden op de 
speelplaatsen afgehaald door de leerkrachten. 
Tijdens de studie kunnen de kinderen in stilte en zelfstandig hun huiswerk maken onder be-
geleiding van een leerkracht. De leerkracht kan af en toe hulp bieden, maar kan niet alle ta-
ken systematisch nalezen of verbeteren. Tussendoor afhalen stoort het studiegebeuren. In-
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dien u dus wat vroeger bent dan het afgesproken uur, gelieve dan even te wachten op de 
speelplaats. Na de studie kunnen de leerlingen eventueel nog naar avondopvang tot 18.00 
uur.  
 
Wanneer het door omstandigheden niet mogelijk is om uw kind(eren) tijdig te komen halen, 
verwittig dan de directeur. 

7.3 Huiswerk 

Er wordt huiswerk meegegeven op maandag, dinsdag en donderdag. Woensdag en vrijdag 
worden vrijgehouden. Zo blijft er tijd voor spel en ontspanning. Dat betekent echter niet dat 
uw kind op die ‘vrije’ dagen niets hoeft te doen. In de lagere klassen blijft elke dag lezen een 
noodzaak. In de hogere klassen wordt geleerd om te plannen.  Kinderen krijgen bijvoorbeeld 
een les te leren tegen donderdag maar zullen hiervan maandag of dinsdag al op de hoogte 
gebracht worden. Uw kind leert in de eerste plaats zelfstandig en in eigen tempo de leerstof 
te verwerken. U krijgt als ouder een idee waarmee de kinderen in de klas bezig zijn. U kunt 
tegelijkertijd ook nagaan of uw kind de leerstof heeft begrepen. 
Een rustige omgeving is belangrijk. Spoor uw kind aan tijdig te beginnen. Het is belangrijk 
om het zoveel mogelijk zelfstandig aan het werk te zetten. Dat neemt niet weg dat u het 
huiswerk kunt nakijken, ook al werd het in de studie gemaakt. Wijs uw kind op eventuele fou-
ten en laat het die (in de mate van het mogelijke) zelf opzoeken en verbeteren. Bij kinderen 
in de lagere klassen is het belangrijk om het lezen te begeleiden. Laat uw kind steeds luidop 
lezen en maak tijd om mee te volgen. Bij kinderen in de hogere klassen kunt u een te leren 
les af en toe ondervragen. 
 
Hebt u als ouder problemen om uw kind te begeleiden of merkt u dat uw kind de leerstof niet 
onder de knie heeft, aarzel dan niet de klasleerkracht hierover te contacteren. Toon als ou-
der interesse voor het werk van uw kind en help waar nodig. Het is belangrijk het huiswerk 
tijdig in te dienen. Als dit door omstandigheden niet lukt, geef dan de leerkracht een seintje. 

7.4 Veelvuldig te laat komen 

Geef als ouder het goede voorbeeld en zet uw kind(eren) op tijd aan de schoolpoort af. 
Door veelvuldig te laat te komen, start(en) uw kind(eren) de dag met stress. 

7.5 Naar huis 

De leerlingen verlaten de klas in stilte na het belteken en blijven op de speelplaats tot ze af-
gehaald worden. 
 
Enkel met een schriftelijke toestemming van de ouders kunnen leerlingen alleen naar huis 
gaan. Leerlingen die ’s middags en/of ‘s avonds alleen naar huis mogen gaan, krijgen een 
pasje. Ze tonen dit bij het verlaten van de school aan de leerkracht op toezicht en gaan dan 
onmiddellijk naar huis.  

7.6 Middagverblijf 

Tijdens de middag kunnen de kinderen hun boterhammen opeten of een warme maaltijd nut-
tigen. De boterhammen worden in een genaamtekende brooddoos meegebracht.  
In het kader van een ‘gezonde school’ kunnen de kinderen kiezen uit water, melk of soep bij 
hun boterhammen. 
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7.7 Dranken 

Er worden geen klasdranken aangeboden door de school. Als school dragen we zorg voor 
het milieu en streven we naar gezonde voeding en drank. Daarom is het enkel toegestaan 
om water mee te brengen, liefst in een herbruikbare drinkfles. 
Drank meegebracht van thuis, blijft in de klas en mag niet worden meegenomen naar de 
speelplaats tijdens de pauzes. 

7.8 Kledij en uiterlijk 

Naast dagelijkse lichaamshygiëne, verwacht de school eenvoudige en verzorgde kledij en 
haardracht. Opzichtige of excentrieke kleren, sieraden of haartooi zijn verboden.  
 
‘Strandkledij’ is niet toegestaan: teenslippers, topjes en T-shirts met ‘blote buiken’, zeer korte 
rokjes en shortjes, …  
Het dragen van kostbare juwelen is af te raden. Het dragen van piercings is verboden. 
Hoofddeksels zijn niet toegestaan in de klas. Hanenkammen als haarsnit zijn uit den boze, 
evenals geschoren figuren in het haar of wenkbrauwen. 
 
Op uitstappen kleden de leerlingen zich volgens de richtlijnen van de klastitularis. Jassen en 
hoofddeksels blijven tijdens de lessen aan de kapstokken in de klasgang hangen. Kleding-
stukken zijn genaamtekend en voorzien van een lus.  
 
In geval van twijfel heeft de directeur het laatste woord.  

7.9 Omgangsvormen in en buiten de school 

De school tracht, in samenwerking met de ouders, de leerlingen op te voeden tot voorname, 
beleefde kinderen die zich overal en altijd weten te gedragen. De leerlingen gebruiken in hun 
contacten met andere mensen een beschaafde omgangstaal. 
  
Alle opzettelijke schade toegebracht aan gebouwen, meubilering, uitrusting of boeken van de 
school zal op kosten van de leerling worden hersteld of vernieuwd. 
 
We dragen zorg voor ons leefmilieu. We werpen alle afval of vuilnis meteen in de juiste vuil-
nisbak (GFT, PMD en restafval) en houden alle sanitaire installaties netjes.  
 
Tijdens schoolexcursies wordt van de leerlingen in alle omstandigheden een voorname, rus-
tige en leergierige houding verwacht. Zij houden zich stipt aan de richtlijnen van hun begelei-
ders. Wie deze houding niet nastreeft, kan bij een volgende gelegenheid uitgesloten worden. 
 
Leesboeken, tijdschriften en andere publicaties die niet stroken met ons opvoedingsproject 
worden niet meegebracht naar school.  
 
Enkel de directeur kan toestemming geven om flyers en stickers op school te verspreiden, of 
geld in te zamelen voor welk doel ook. Op de school worden geen geschenken aangeboden, 
voorwerpen geruild of verkocht. 
 
Indien een leerling meent slachtoffer te zijn van pesterijen dan meldt hij/zij dit aan de leer-
kracht, de directeur of de zorgcoördinator. 
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7.10 Kledij eerste communie 

Jongens die hun eerste communie doen, dragen een uniform: klassieke donkerblauwe bla-
zer, korte donkergrijze broek, klassiek wit hemd, blauwe das (geen strikje), donkergrijze lan-
ge kousen, schildje (te verkrijgen op de school voor 2,00 euro), zwarte of blauwe klassieke 
schoenen. 
Meisjes hoeven geen uniform aan te schaffen maar zijn gekleed in de tinten wit en ecru, ook 
de schoenen hebben liefst die kleur.  
 
Om de aandacht van het kind maximaal bij het gebeuren te houden worden horloges, arm-
banden, handtassen en handschoenen tijdens de plechtigheid geweerd. Hoofddeksels zijn 
niet toegestaan.  

7.11 Gezonde voeding 

De school is begaan met de gezondheid van de kinderen. Gedurende de dag drinken de kin-
deren enkel water. Bij de lunch krijgen ze de keuze tussen water, melk of soep. Op woens-
dag is enkel fruit toegestaan tijdens de pauze. De leerlingen brengen geen snoep of suiker-
houdende dranken mee naar school. Gelieve uw kind gezonde tussendoortjes mee te geven, 
liefst in een doosje, zonder verpakking. Zo hebben we minder afval en dragen we zorg voor 
het milieu.  

7.12 Verjaardagen  

Bij verjaardagen worden er geen individuele geschenkjes meegebracht voor thuis. Enkel een 
eenvoudige traktatie voor in de klas mag. Er wordt geen snoep, chips of rijkelijk versierde 
taarten toegestaan. Persoonlijke uitnodigingen voor bepaalde kleuters of leerlingen, worden 
niet in de school uitgedeeld. Zo voorkomen we het gevoel van uitsluiting.  

7.13 Lessen Lichamelijke Opvoeding 

Deze lessen worden gegeven door leerkrachten lichamelijke opvoeding.  

Turnkledij 

In de kleuterschool hebben enkel de kleuters van de derde kleuterklassen witte gymschoe-
nen en een turnzak nodig.  
 
De leerlingen van de lagere school ontvangen tijdens de eerste schoolweek een turnuniform 
(short en T-shirt). Gelieve alle turnkledij onmiddellijk te naamtekenen. U zorgt zelf voor een 
gymzak, die ook genaamtekend wordt. Ook witte gymschoenen (zonder veters) en korte wit-
te kousen dienen de ouders zelf aan te schaffen. 

Zwemmen 

Alle kinderen van het tweede tot het zesde leerjaar gaan wekelijks zwemmen op maandag-
voormiddag. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het zwembad van het Sint-Jozefscollege in 
de Pontstraat.  
 
Zwemmen is een verplichte activiteit voor alle leerlingen. Dit behoort tot de normale klasacti-
viteiten. Zoals wettelijk bepaald zorgt de school dat de leerlingen gratis de eindtermen kun-
nen behalen.  Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het tweede leerjaar het meest ge-
schikt is om te leren zwemmen. De kostprijs van twintig zwemlessen in het tweede leerjaar 
zijn dan ook ten laste van de school.  Voor de andere leerjaren wordt een trimestriële bijdra-
ge gevraagd.  
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De leerlingen dragen een badpak (geen bikini) of een zwembroek (geen zwemshort) en een 
badmuts. Gelieve alles te naamtekenen. De kleur van de badmuts wordt bepaald bij de aan-
vang van het schooljaar en meegedeeld door de zwemleerkracht.   
 
De kinderen van het eerste leerjaar gaan in de maand juni eenmalig naar het zwembad voor 
een les watergewenning. 

7.14 Medicatie 

In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen 
aan een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter 
waarin de juiste dosering en toedieningswijze vermeld staat. 
 
Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medica-
tie toedienen. We nemen eerst contact op met de ouders of een andere opgegeven contact-
persoon en vragen om de leerling op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school 
een arts om hulp verzoeken. 

7.15 Luizen 

Het kan gebeuren dat uw kind met luizen naar huis komt. Gelieve de leerkracht of de direc-
teur hiervan op de hoogte te brengen. Wij zorgen er dan voor dat alle kinderen verwittigd 
worden. Om de kwaal onder controle te krijgen is het noodzakelijk uw kind diezelfde dag te 
controleren en eventueel te behandelen. Regelmatige controle en eventuele behandeling is 
noodzakelijk. Indien ouders weigeren om kinderen te behandelen, wordt het CLB ingescha-
keld. 

7.16 Verloren voorwerpen of kledij  

We dringen erop aan dat u de spullen van uw kind zoveel mogelijk naamtekent en zelf op 
zoek gaat naar een verloren voorwerp of kledingstuk. Verloren voorwerpen of kleren worden 
op regelmatige tijdstippen aan de inkom van de school uitgehangen. Wat niet afgehaald 
wordt, gaat uiteindelijk naar sociale hulporganisaties. 

7.17 Vergeetachtige leerlingen 

Leerlingen krijgen voldoende tijd om hun schoolagenda in te vullen en hun boekentas te ma-
ken voor iedereen naar huis gaat. Als je toch nog iets vergeten bent, kan alleen de directeur 
toelating geven om het op te halen.  

7.18 Sociale media en GSM-gebruik 

Sociale media hebben een steeds grotere impact op ons dagelijks leven. Ze bepalen mee 
hoe we communiceren en hoe we onszelf profileren. Het is belangrijk is om goed te leren 
omgaan met de risico’s van sociale media.  
 
Op school bestaan hierover duidelijke regels over hoe je hiermee moet omgaan:   
- wees steeds positief; 
- doe niets anoniem, laat steeds weten wie je bent; 
- chat niet met onbekenden of ga niet in op verdachte voorstellen; 
- gebruik geen namen van anderen tijdens het chatten; 
- gebruik geen kwetsende taal. 
 
Iemand bedreigen of uitschelden door gebruik te maken van sociale media of sms, behoort 
tot cyberpesten. Dit wordt op school niet getolereerd.  
 



SINT-JOZEFSCOLLEGE – BASISSCHOOL         25         SCHOOLREGLEMENT  2020 - 2021 

GSM’s zijn niet toegelaten op school. Wanneer een leerling voor privégebruik toch een GSM 
nodig heeft, bewaart hij/zij die in de boekentas en gebruikt die enkel bij het verlaten van de 
school.  

7.19 Fietsen 

Voor de veiligheid raden we het dragen van een fietshelm en een fluohesje sterk aan. Zorg 
ervoor dat de fiets in orde is en wees voorzichtig en hoffelijk in het verkeer. 
Iedereen zet zijn fiets in de daartoe bestemde fietsenstalling. Voorzie een degelijk slot op de 
fiets want de school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of beschadiging.  

7.20 Rookverbod 

In de scholen is een permanent algemeen rookverbod van kracht. Dit verbod geldt zowel in 
de gesloten ruimtes van de school als in open lucht op het grondgebied van de school. 
 
Dit rookverbod is eveneens van kracht op alle festiviteiten die op school georganiseerd wor-
den. Ook verdampers zoals de electronische sigaret, heatstick en shisha-pen vallen onder 
het rookverbod, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten.  
 

8 CONTACTEN OUDERS - SCHOOL 

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun 
kinderen. De school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken. Als ouder bent u 
samen met onze school, partner in de opvoeding van uw kind. 

8.1 Gesprekken met leerkrachten en de directeur na afspraak 

Het is altijd mogelijk om de directeur en de leerkrachten aan te spreken. Voor een kort on-
derhoud kan dit voor of na de lessen; voor langere besprekingen na een afspraak.  
Tijdens de klasuren gaan de ouders nooit rechtstreeks naar de klaslokalen zonder vooraf-
gaandelijke toestemming van de directeur.  

8.2 Algemene oudercontacten 

In september gaat in elke klas een algemeen oudercontact door. De leerkracht legt er zijn 
pedagogisch-didactische principes uit en de werkwijze die hij/zij zal hanteren in de loop van 
het schooljaar. 

8.3 Individuele oudercontacten 

Tijdens het schooljaar zijn er een aantal individuele oudercontacten gepland. Hier worden  
de resultaten en vorderingen van uw kind besproken. Wie niet op het oudercontact aanwezig 
kan zijn, kan een gesprek aanvragen op een ander moment.   
Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak dan kunt u op elk mo-
ment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht. 
 
We 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 een oudercontact. 
We engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen t.a.v. de evolutie 
van uw kind. 
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8.4 Informatief tijdschrift Focus 

Tienmaal per jaar verschijnt de “FOCUS”. Dit is een informatief tijdschrift over het collegele-
ven met o.a. de agenda van de komende maand. Indien gewenst, wordt deze opgestuurd 
met de post. Hiervoor wordt een bijdrage van vier euro gevraagd. De Focus is ook te raad-
plegen op de schoolwebsite. 

8.5 De website 

Aan de hand van fotoreportages krijgt u een impressie van verschillende activiteiten en festi-
viteiten op school. Een blik op onze website (www.sjcaalst.be) is steeds de moeite waard. 
In het kader van de wet op de bescherming van de persoonsgegevens kunt u bezwaar aan-
tekenen tegen publicatie van foto’s van uw kind op de website van de school.  

8.6 Schoolagenda of zoefmapje 

De schoolagenda is een planmiddel en geeft een overzicht van de geziene leerinhouden. Via 
de schoolagenda worden mededelingen aan de ouders verstrekt. Ook de ouders kunnen via 
de agenda mededelingen overbrengen naar de leerkracht of de directeur.  
 
Controleer en naamteken dagelijks de agenda (leerling lager) of zoefmapje (kleuter).  
 
De agenda is verder ook een belangrijk communicatiemiddel tussen de ouders en de leer-
krachten. Langs die weg kan je steeds met vragen of opmerkingen bij de leerkracht terecht. 

8.7 Specifieke briefwisseling 

Allerlei mededelingen als oudercontacten, vakantieregelingen, feesten, activiteiten op school 
en dergelijke, worden via mail gecommuniceerd. Enkel in te vullen brieven zullen op papier 
worden meegegeven. Ouders die het wensen, kunnen alles op papier verkrijgen. Dit kunt u 
aanduiden op een infoblad dat u de eerste schooldag ontvangt.   

8.8 Moedertaal 

Onze school is een Nederlandstalige school. Toch raden we ouders aan om thuis met hun 
kinderen te communiceren in de eigen moedertaal. We vragen bij de inschrijving welke de 
thuistaal is en stimuleren de ouders om de taalontwikkeling in de moedertaal zo rijk mogelijk 
te maken.  
We stimuleren de ouders wel om hun kinderen buiten schooltijd ook in aanraking te laten 
komen met het Nederlands door hen te laten aansluiten bij een jeugdbeweging of een sport-
club of door af en toe Nederlandstalige televisie op te zetten, … Op deze manier vermijden 
we ook dat hun Nederlands enkel beperkt blijft tot ‘schooltaal’. De school engageert zich er-
toe om alle leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling. 
 

9 HET EVALUATIESYSTEEM 

Leervorderingen en attitudes worden de hele schoolloopbaan van uw kind opgevolgd. Ou-
ders kunnen inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Indien na een toelich-
ting blijkt dat de ouders een kopie wensen, dan kan dat.  

9.1 Kleuterschool 

In de kleuterschool streven we naar een rijk klasmilieu en een rijk activiteitenaanbod waarbij 
het kind maximale ontplooiing- en ontwikkelingskansen krijgt. O.a. welbevinden en betrok-
kenheid staan hierbij centraal: 



SINT-JOZEFSCOLLEGE – BASISSCHOOL         27         SCHOOLREGLEMENT  2020 - 2021 

• Hoe voelt uw kind zich in de klas?  

• Wat is de algemene indruk van uw kind? Waar liggen zijn/haar interesses en hoe 
verhoudt het zich tot de andere kinderen? 

• Welke stappen zet uw kind in zijn/haar ontwikkeling? 

• Is uw kind schoolrijp om naar de lagere school te gaan? 

• Welke acties ondernemen we als school? 
 
Kleuters maken echter ontwikkelingssprongen op verschillende domeinen. Die sprongen 
komen voor iedere kleuter op een eigen moment. Daarom hanteren we geen strak evaluatie-
systeem maar brengen we de evolutie van het kind drie maandelijks in kaart, aan de hand 
van een kleutervolgsysteem en observaties. Deze ontwikkelingen worden dan besproken 
tijdens de zorg-, MDO- en oudercontactmomenten. 

9.2 Lagere school 

De leervorderingen en attitudes worden gecommuniceerd via een rapport. Alle leerlingen 
krijgen op regelmatige basis een rapport. Zowel de attitudes als de leerinhouden worden ge-
evalueerd. De ouders tekenen het rapport voor kennisname. 
 
Leerlingen die een individueel traject volgen, krijgen een aangepast rapport. 

9.3 Getuigschrift Basisonderwijs 

Het schoolbestuur reikt op voordracht en na beslissing van de klassenraad, na 20 juni, een 
getuigschrift basisonderwijs uit aan de regelmatige leerlingen die voor 1 januari van het lo-
pende schooljaar al acht jaar geworden zijn.   

De klassenraad oordeelt autonoom of een regelmatige leerling in voldoende mate, die doe-
len uit het leerplan die het bereiken van de eindtermen beogen heeft bereikt, om een getuig-
schrift basisonderwijs te bekomen. De leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs krij-
gen, hebben recht op een attest waarin de vorderingen in het leerproces worden beschreven 
vanuit een afweging ten aanzien van de leerplandoelen. De klassenraad gaat na of de be-
reikte leerplandoelen voldoende in aantal en beheersingsniveau zijn om het vervolgonderwijs 
in de A-stroom van het secundair onderwijs succesvol aan te vatten. Daarbij zal de groei die 
de leerling doorheen de schoolloopbaan maakte, en de zelfsturing die hij toont, zeker een rol 
spelen. 
De beslissing van de klassenraad is steeds het resultaat van een weloverwogen evaluatie in 
het belang van de leerling. Deze wordt uiterlijk op 30 juni aan de ouders meegedeeld. Zij 
worden geacht de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ont-
vangst te hebben genomen. Bij niet ontvangst, wordt het getuigschrift geacht op 1 juli te zijn 
ontvangen. 
Het is uitzonderlijk dat dergelijke beslissing door de ouders wordt aangevochten.  
Iedere leerling die bij het voltooien van het lager onderwijs geen getuigschrift basisonderwijs 
krijgt, heeft recht op een attest afgeleverd door de directie waarin verklaard wordt dat de 
leerling de lessen in het laatste jaar van de basisschool regelmatig heeft gevolgd. 

Beroepsprocedure 

Wanneer we in dit punt spreken over “dagen”, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, 
zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend). Wanneer we spreken 
over “directeur”, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde. 
Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na ont-
vangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een over-
leg aan bij de directeur. 
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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 samen-
komen om het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs te bevestigen of te wijzi-
gen. 
De directeur of de klassenraad brengen de ouders met een aangetekende brief op de hoogte 
van de beslissing. 
 
Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad 
kunnen ouders via een aangetekende brief beroep indienen bij de voorzitter van het school-
bestuur. 

• Naam van de voorzitter: De heer Bart Guns 
Naam schoolbestuur: Sint-Jozefscollege VZW 
Adres van het schoolbestuur: Pontstraat 7, 9300 Aalst       
 

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 moti-
vering waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt. 

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 
Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstel-
len. 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 on-
afhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.  
De beroepscommissie zal steeds de leerling en zijn ouders uitnodigen voor een gesprek. Zij 
kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodi-
ging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. 
De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.  
De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift ba-
sisonderwijs toekennen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van 
de vormvereisten. 
Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september via een aangetekende brief door 
de voorzitter van de beroepscommissie aan de ouders ter kennis gebracht. 

9.4 Baso-fiche in het zesde leerjaar 

De BaSO-fiche bevat informatie over de schoolloopbaan, over de leervorderingen, de leer- 
en werkhouding, het socio-emotioneel functioneren en het keuzeplan van ouders en kind. De 
ouders bezorgen de BaSO-fiche aan de secundaire school. Deze fiche is een leidraad voor 
het gesprek met de secundaire school. 
Deze fiche wordt in overleg met alle betrokkenen (leerkracht, leerling, ouders, directie en 
CLB) ingevuld en aangepast en tenslotte doorgegeven aan de ouders. 
Bij de inschrijving in het secundair onderwijs kan naar deze fiche worden gevraagd. De ou-
ders zijn dan vrij die voor te leggen. Dit is echter niet verplicht (wet op de privacy). 

9.5 Overgang naar een hoger leerjaar 

Het decreet basisonderwijs geeft beslissingsrecht aan de ouders waar het gaat over de 
overgang van het kleuter- naar het lager onderwijs, van het lager- naar het secundair onder-
wijs en van het gewoon- naar het buitengewoon onderwijs. De klassenraad beslist, in overleg 
en in samenwerking met het CLB, over de overgang van een leerling van de ene klasgroep 
naar de andere. De genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemoti-
veerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten 
er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn.   
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Het is ook de klassenraad die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de loop van 
zijn schoolloopbaan van school verandert, terecht komt.  
Een leerling kan maar een achtste jaar volgen in het basisonderwijs mits een gunstig advies 
van de klassenraad en het CLB. 
 

10 ZORG OP SCHOOL 

Ons onderwijs werkt met een jaarklassensysteem. Dit betekent dat de leerlingen van hetzelf-
de geboortejaar samenzitten. Dit systeem heeft, naast een aantal voordelen ook enkele na-
delen. Denken we maar aan het feit dat sommige leerlingen geboren werden in januari en 
andere in december. Van in het begin zijn er verschillen op het gebied van schoolrijpheid, 
intelligentie, lees- en rekenvoorwaarden, sociale vaardigheid, zelfredzaamheid... 
Vandaar de noodzaak om te differentiëren en te individualiseren, zowel naar de sterkere als 
naar de zwakkere leerlingen toe. Om de verschillen tussen de leerlingen op te vangen doen 
de leerkrachten aan binnenklasdifferentiatie. Dit gebeurt tijdens de lessen en tijdens de mid-
dagpauze. Als blijkt dat de differentiatie onvoldoende is wordt het zorgteam ingeschakeld. 

10.1 Zorgteam 

Het zorgteam bestaat uit de directeur, de zorgcoördinator en de zorgleerkrachten. Dit team 
overlegt wekelijks en volgt de evolutie van de kinderen op de voet. Waar nodig, wordt extra 
ondersteuning geboden. 

10.2 Zorgcoördinator 

De zorgcoördinator ondersteunt de zorgleerkrachten, de leerkrachten en is de contactper-
soon tussen het CLB en externen. Dit gebeurt in overleg met alle betrokkenen. De coördina-
tor stippelt een zorgbeleid uit dat de onderwijskwaliteit en het welbevinden van alle kinderen 
ten goede komt.  

10.3 Zorgleerkracht 

De zorgleerkracht werkt met leerlingen die nood hebben aan extra zorg of ondersteuning. 

10.4 Zorgoverleg 

Op regelmatige tijdstippen bespreken de zorgcoördinator, de leerkrachten, de directeur en 
de  CLB-verantwoordelijke, de leerlingen tijdens het zorgoverleg.  

10.5 Externe hulp 

Kinderen met hardnekkige problemen en dieperliggende oorzaken worden soms beter ge-
holpen door gespecialiseerde diensten zoals een revalidatiecentrum. Hier kan men hulp krij-
gen van psychologen, logopedisten, ergotherapeuten, kinesisten...  De zorgcoördinator zal in 
dat geval in samenspraak met onze CLB-medewerker de ouders inlichten over de mogelijk-
heden. Hij volgt eveneens de vorderingen van de behandelde leerlingen op aan de hand van 
verslagen of mondelinge contacten. 

10.6 Leerlingvolgsysteem 

Het leerlingvolgsysteem bundelt alle gegevens, punten, rapporten, zorgnoden, remediëring, 
… van de leerlingen. 
In het kader van een leerlingvolgsysteem worden in alle klassen proeven afgenomen. Deze 
genormeerde proeven worden niet op voorhand aangekondigd. De bedoeling van een leer-
lingvolgsysteem is tweesporig: 
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Nagaan of de klas het vereiste peil bereikt volgens de algemeen geldende normen. 
Nagaan welke leerlingen speciale hulp nodig hebben. 

10.7 De eigen leefomgeving 

De eigen leefomgeving van de leerlingen kan veel bijdragen tot het oplossen of verkleinen 
van leerachterstanden. Ouders moeten ten minste interesse opbrengen voor de studievorde-
ringen van hun kinderen. Broers en zussen kunnen eveneens helpen.  
 

11 EXTRA-MUROSACTIVITEITEN 

11.1 Eéndaagse schooluitstappen 

Uw kind is verplicht deel te nemen aan de extra-murosuitstappen die minder dan één 
schooldag duren. Deze vallen onder de normale schoolacitiviteiten. We streven er als school 
ook naar om alle kinderen te laten deelnemen aan de extra-murosactiviteiten die één dag of 
langer duren. Die activiteiten maken namelijk deel uit van het onderwijsaanbod dat we uw 
kind willen bieden. 
 
Bij ééndaagse uitstappen geldt de ondertekening van dit schoolreglement als principiële toe-
stemming tot deelname. Indien de ouders de toestemming bij ééndaagse uitstappen weige-
ren, moeten zij dit op voorhand schriftelijk melden aan de school. 
  
Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op school aanwezig te zijn.  

11.2 Meerdaagse schooluitstappen 

Bij een meerdaagse buitenschoolse activiteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming 
van de ouders vereist. Ouders hebben het recht om hun kinderen niet te laten deelnemen op 
voorwaarde dat ze dit vooraf schriftelijk communiceren aan de directeur. Leerlingen die niet 
deelnemen, zijn verplicht aanwezig te zijn op school.  
 

12 BIJDRAGEREGELING VOOR OUDERS 

12.1 De school kan een bijdrage vragen voor 

Activiteiten of verplichte materialen die niet noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwik-
kelingsdoelen en waarvan de ouders het te besteden bedrag niet zelf kunnen bepalen. Voor 
deze categorie dient de school de scherpe maximumfactuur te respecteren.   
Voor het schooljaar 2020 - 2021 bedraagt het geïndexeerd plafond: 
 

• Voor het kleuteronderwijs 45 euro/schooljaar; 

• Voor het lager onderwijs 90 euro/schooljaar. 
 

De minder scherpe maximumfactuur omvat de meerdaagse activiteiten buitenshuis voor één 
of meerdere klassen (deels) tijdens de schooluren (bijv. zeeklas, plattelandsklassen …). De 
minder scherpe maximumfactuur bedraagt voor een kleuter 0 euro en voor een kind uit de 
lagere school 445 euro voor de volledige duur van het lager onderwijs. 
 
Diensten die de school aanbiedt en die buiten de kosteloosheid en de maximumfactuur val-
len, heet de bijdrageregeling. Deze bedrageregeling wordt in de schoolraad en bij het begin 
van het schooljaar aan de ouders meegedeeld.  
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De kosten die aan de ouders worden doorgerekend moeten in verhouding zijn tot de gele-
verde prestaties. 

12.2 Maximumfactuur 

Om de kostprijs van de activiteiten te begrenzen, werken scholen vanaf 2008-2009 met een 
dubbele maximumfactuur (= het maximumbedrag dat aan de ouders mag doorgerekend 
worden).  
De scherpe maximumfactuur omvat prijzen van activiteiten zoals een toneelbezoek, educa-
tieve uitstappensportactiviteiten, eendaagse schooluitstappen, …  
Ook materialen die de kinderen verplicht via de school moeten aankopen, vallen hieronder.  
 
Bij aanvang van een nieuw trimester krijgt uw kind een invulformulier mee naar huis. U dient 
dit voor het volledige trimester in te vullen en terug te bezorgen aan de school. Na verwer-
king van de gegevens ontvangt u een factuur met een overschrijvingsformulier, die u liefst 
binnen de veertien dagen betaalt.  
Het rekeningnummer van de school is BE83 7330 4460 8815. De betalingen gebeuren via 
overschrijving of storting, maar u kunt ook cash betalen op het secretariaat. 
 
Mogelijke correcties als gevolg van afwezigheden zullen in rekening gebracht worden bij de 
volgende factuur of de eindafrekening. Toch kunnen er echter extra kosten worden aangere-
kend. Dat gebeurt enkel als de school die niet kan recupereren. 

12.3 Warme maaltijden 

Uw kind kan onder de middag een warme maaltijd verkrijgen, mits betaling.  
De warme maaltijden bestaan uit twee gangen: dagverse soep en een hoofdgerecht. 
 
Wanneer uw kind(eren) wekelijks op vaste dagen warm blijft eten, dan kiest u best voor een 
jaarabonnement. 
Blijft uw kind occasioneel eens warm eten, dan kunt u een maaltijdbonnetje aanschaffen op 
het secretariaat. 
 
Voor een overzicht van de kosten verwijzen we naar de tabel hieronder. 
De leerlingen staan tijdens de middagonderbreking voortdurend onder toezicht en mogen de 
school niet verlaten zonder schriftelijke toestemming van de ouders. 

12.4 Schoolbenodigdheden 

Handboeken en schriften worden gratis ter beschikking gesteld aan onze leerlingen.  
Doe bij het begin van het schooljaar geen nutteloze uitgaven of aankopen. Wacht liever op 
de suggesties van de klasleerkracht. 

12.5 Gescheiden ouders 

Scheiden is een ingrijpend emotioneel proces. De school wil kinderen die deze ‘verliessitua-
tie’ moeten verwerken een luisterend oor en extra aandacht bieden. 
 
De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, al dan niet samen-
wonend, 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. 
Wanneer de ouders van een leerling niet meer samen wonen maar toch beiden willen geïn-
formeerd worden over hun kind (rapport, Focus,…) melden ze dit aan de leerkracht of aan de 
directeur. 
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12.6 Overzicht schoolrekening 

 KLEUTERS LAGERE SCHOOL 

Scherpe maximumfactuur:  
(eendaagse schooluitstappen, activiteiten) 

Max € 45,00 Max. € 90,00 
 

Minder scherpe maximumfactuur  
(meerdaagse uitstappen gedurende de vol-
ledige schoolloopbaan) 

 € 445,00 
 

Maaltijden 
 toezicht (drank inbegrepen) 
 warme maaltijd abonnement 
 warme maaltijd occasioneel  

 
€ 0,70 
€ 3,20 
€ 4,30 

 
€ 0,70 
€ 3,60 
€ 4,70 

Voor- en naschoolse opvang € 1,20/uur 

Woensdagnamiddag 
Opvang 
 
Studie  
 
 
Naschools kleuterturnen 
Naschoolse sportactiviteiten LS 
Naschoolse crea-activiteiten LS 
Naschoolse techniek-activiteiten LS 
Naschoolse muziekactiviteiten LS 

€ 1,65 / uur 
€ 1,20 / uur 
 
€ 0,60 / half uur (eerste graad) 
€ 1,20 / uur (tweede en derde graad) 
 
€ 40,00 (tienbeurtenkaart) 
€ 40,00 euro (tienbeurtenkaart) 
€ 40,00 (tienbeurtenkaart) 
€ 40,00 (tienbeurtenkaart) 
€ 40,00 (tienbeurtenkaart) 

Sportkledij  
 T-shirt: maat 128-140-152-164-176         
   maat S-M-L 
 turnbroek:maat 128-140-152-164-176:       
       maat S-M-L  

  
€ 8,50 
€ 9,50 
€ 10,50 
€ 12,50 

Zwemmen voor het derde tot zesde leerjaar  € 34,00 

Zwemmen voor het tweede leerjaar  € 14,00 

Vrijblijvende extra diensten 
 Vakantieblaadjes  
 Nieuwjaarsbrief  
 Sociale bijdrage    
 Bijdrage ouderraad     

 
€ 8,00 
€ 0,60 
€ 5,00 
€ 4,00 

Minder scherpe maximumfactuur: 
 Polderklassen derde leerjaar 
 Zeeklassen vijfde leerjaar 
 Bosklassen zesde leerjaar 

 
€ 148,00 
€ 148,00 
€ 148,00 

12.7 Betaling 

Ouders krijgen een zestal keer per schooljaar een rekening.  
Vanaf drie kinderen wordt 10 % korting verleend op de warme maaltijden (niet op middagop-
vang) en op de woensdagnamiddagopvang. We verwachten dat de rekeningen op tijd en vol-
ledig wordt betaald. Dit betekent binnen de 10 dagen na verzending. Indien u vragen heeft bij 
de factuur, dan wendt u zich tot het secretariaat binnen de 10 dagen.  
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De warme middagmalen worden alleen terugbetaald wanneer uw kind meer dan twee dagen 
afwezig is (bijvoorbeeld wegens ziekte) én u dit op voorhand meldt aan het secretariaat, zo-
dat we de maaltijden kunnen annuleren.   
 
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 re-
kening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op de vraag om de schoolrekening te splitsen. 
Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we u beiden 
een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ou-
ders elk het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met el-
kaar gemaakt hebben. In geval van achterstallige schoolrekeningen beslist de school op 
welke schuld(en) een betaling wordt toegerekend. Schulden m.b.t. verplichte bijdragen wor-
den eerst aangezuiverd, te beginnen met de oudste schuld. 

12.8 Betalingsmoeilijkheden 

Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, dan kunt u contact 
opnemen met de directie. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een 
aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag.  
Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat 
er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de 
school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar 
een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een 
aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke in-
trestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag. 

12.9 Uitpas – Vierdewereldgroep Aalst 

De UiTPAS aan kansenpas tarief geeft recht op aanzienlijke kortingen voor schoolvoorstel-
lingen en andere activiteiten. 
Iedereen in groot-Aalst kan een UiTPAS krijgen. Er is een speciaal tarief voor mensen die 
een relatief klein inkomen hebben. Alle kinderen die over een UiTPAS aan kansenpastarief 
beschikken, kunnen op school deelnemen aan activiteiten en culturele voorstellingen tegen 
“kansenpastarief’’.  
Meer informatie: Vierdewereldgroep “Mensen voor Mensen’’, St.-Annalaan 41 te Aalst,  
053/ 78 36 60. 

12.10 Studietoelagen basisonderwijs 

Ook kleuters en lagereschoolkinderen komen in aanmerking voor een studietoelage.  
 
Als u een elektronische identiteitskaart heeft, kunt u uw aanvraag online doen via 
www.studietoelagen.be. Natuurlijk bestaat ook nog het papieren aanvraagformulier. Vraag 
gerust meer informatie op school, bij uw OCMW-afdeling, uw vakbond of bel 1700, het gratis 
nummer van de Vlaamse Overheid. 
 
De aanwezigheid gedurende het volledige kleuteronderwijs is belangrijk. Ook in de eerste 
een tweede kleuterklas moeten kinderen voldoende vaak aanwezig zijn om recht te hebben 
op de kleutertoeslag. Meer informatie vindt u op:  
https://www.groeipakket.be/nl/participatietoeslagen. 
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12.11   Gratis onderwijs 

Scholen van het gesubsidieerd basisonderwijs mogen geen inschrijvingsgeld aanrekenen, 
ook niet indirect. Evenmin kunnen er bijdragen worden gevraagd voor materialen die gebruikt 
worden om de eindtermen of de ontwikkelingsdoelen te bereiken.  
 

13 RECLAME EN SPONSORBELEID 

De school ontwikkelt in overleg met inspraakorganen zoals de ouderraad en de schoolraad 
een sponsorbeleid dat niet in tegenspraak is met het pedagogisch project van de school. 
Voorlopig is dat sponsorbeleid beperkt tot de ondersteuning van enkele schoolse activiteiten. 
 

14 ORDE- EN TUCHTMAATREGELEN, STOREND GEDRAG 

Het orde-en tuchtreglement is een middel om de goede gang van zaken in onze opvoe-
dingsgemeenschap te vrijwaren. Elke klastitularis stelt samen met zijn leerlingen een ge-
dragscode op.  

14.1 Ordemaatregelen 

Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan er 
een ordemaatregel worden genomen (en/of kunnen er meer bindende gedragsregels worden 
vastgelegd in een geschreven begeleidingsplan). 
Mogelijke ordemaatregelen zijn: 

• een verwittiging 

• strafwerk 

• een tijdelijke verwijdering uit de les gevolgd door aanmelding bij de directie 
Deze ordemaatregelen kunnen genomen worden door elk personeelslid van de school in 
samenspraak met 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.  

14.2 Tuchtmaatregelen 

Wanneer het gedrag van uw kind, ook met een begeleidingsplan, een probleem wordt voor 
het verstrekken van onderwijs of om het opvoedingsproject te realiseren, kan er een tucht-
maatregel genomen worden. Ook wanneer het gedrag van een leerplichtige leerling een ge-
vaar of ernstige belemmering vormt voor de goede werking van school of voor de fysieke of 
psychische veiligheid en integriteit van zichzelf, van medeleerlingen, personeelsleden of an-
deren, dan kan de directeur een tuchtmaatregel nemen. 
Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 
een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende 
schooldagen 
een definitieve uitsluiting 

Preventieve schorsing als bewarende maatregel. 

In uitzonderlijke situaties kan de directeur of zijn afgevaardigde bij het begin van de tuchtpro-
cedure beslissen om uw 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 
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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 facto-
ren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond.  

Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting. 

Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende pro-
cedure gevolgd: 
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. 
De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden per aangetekende 
brief uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Een personeelslid van de school of van 
het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon. Het gesprek zelf 
vindt ten vroegste plaats op de vierde dag na verzending van de brief.  
Intussen hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon inzage in het tuchtdossier, met in-
begrip van het advies van de klassenraad. 
Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk gemoti-
veerd 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 inge-
schreven, 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 vooraf-
gaande schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren terug in te schrij-
ven. 

Opvang op school in geval van preventieve schorsing, tijdelijke en  
definitieve uitsluiting. 

Wanneer uw kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de tuchtproce-
dure tijdelijk wordt uitgesloten, is uw kind in principe op school aanwezig, maar neemt die 
geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de op-
vang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemoti-
veerd 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.  

Beroepsprocedure na een tijdelijke uitsluiting. 

De school voorziet geen interne beroepsprocedure in geval van tijdelijke uitsluiting. 

Beroepsprocedure na een definitieve uitsluiting. 

Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De proce-
dure gaat als volgt: 
Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders via 
een aangetekend schrijven beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Het ver-
zoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen:  
het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend 
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het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering 
waarom de definitieve uitsluiting betwist wordt 
Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 
Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstel-
len. 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 on-
afhankelijke 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. Ze kunnen zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. 
Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ont-
vangen. 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 af-
wijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten. 
De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn 
van vijf dagen met een aangetekende brief aan de ouders meedelen. De beslissing is bin-
dend voor alle partijen. 
Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op. 
 

15 SCHOOLVERZEKERING 

De school heeft een polis Burgerlijke Aansprakelijkheid - Lichamelijke schade afgesloten bij 
Belfius Verzekeringen nv via IC Verzekeringen nv. 

Waarborgen van de verzekering 

Burgerlijke Aansprakelijkheid 

Dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid die de school (Inrichtende Macht), directiele-
den, personeel, aangestelden, leerlingen en vrijwilligers kunnen oplopen voor schadegeval-
len die veroorzaakt worden in het schoolleven of door goederen die in het schoolleven ge-
bruikt worden. 

Verzekerde bedragen: 
- lichamelijke schade : 23.500.000 euro 
- materiële schade : 3.900.000 euro 

Met schoolleven wordt bedoeld:  

Het gehele schoolleven intra en extra muros, tijdens en na de lesuren alsook tijdens de op-
vang, zelfs gedurende de verlofdagen en vakanties in België of in het buitenland, zonder een 
andere algemene beperking dan: 

- wat de leerlingen betreft, dat zij onder toezicht staan of moeten staan van de instelling; 

- wat de directie en het personeel betreft, dat zij zich bevinden in de uitoefening van hun 
normale dienst. 

De activiteiten die uitsluitend op persoonlijk initiatief van de leerlingen en/of van de perso-
neelsleden plaatsvinden, vallen dus niet onder de gewaarborgde schoolactiviteiten. 

In geval van samenloop met de verzekering BA-Familiale of BA Gezin, die de aansprakelijk-
heid van de leerlingen dekt, is er prioritaire tussenkomst door de verzekering BA-Familiale. 
Indien er geen polis BA-Familiale is (verklaring op eer zal gevraagd worden), en de school-
verzekering toch moet tussenkomen, zal er per schadegeval eenzelfde franchise toegepast 
worden als in de verzekering BA Familiale.  

De burgerlijke aansprakelijkheid van de leerlingen op de schoolweg is niet verzekerd. De 
schoolweg is het normale traject dat de verzekerde moet afleggen om zich van zijn verblijf-
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plaats te begeven naar de plaats waar de schoolactiviteit plaatsvindt en omgekeerd. Het be-

grip schoolweg wordt geïnterpreteerd naar analogie met het begrip weg van het werk zoals 
vastgesteld in de arbeidsongevallenwetgeving. 

Lichamelijke Ongevallen 

In geval de burgerlijke aansprakelijkheid niet betrokken is of in geval de rechthebbenden 
verzaken deze in te roepen, waarborgt de verzekeraar bij een ongeval dat de leerlingen of de 
vrijwilliger overkomt tijdens het schoolleven of op de schoolweg: 

- de terugbetaling van de kosten voor geneeskundige verzorging en van de aanverwante 
kosten; 

- een vergoeding ingeval van overlijden of van blijvende ongeschiktheid.  

Een ongeval is de aantasting van de lichamelijke integriteit/gaafheid veroorzaakt door een 
plotse gebeurtenis. 

Eerst dient het ziekenfonds haar aandeel aan de ouders terug te betalen, berekend volgens 
de verstrekte medische prestaties en de van kracht zijnde tarieven van het ZIV. Daarna geeft 
de schoolverzekering een aanvullende vergoeding ten belope van het barema ZIV x 2, tot 
een maximumbedrag van 40.000 euro met inbegrip van: 

- de kosten voor geneeskundige verzorging op doktersvoorschrift; 

- de kosten voor aangepast vervoer dat nodig is voor de behandeling; 

- de kosten voor prothesen en orthopedische toestellen, alsook de kosten van vervanging of 
herstelling van prothesen of orthopedische toestellen voor zover de beschadiging ervan ge-
paard ging met een verzekerd ongeval; de terugbetaling van de kosten voor tandprothesen is 
beperkt tot 3.000 euro met een maximum van 720 euro per tand; 

- de accidentele schade aan brillen is gedekt voor zover deze gedragen werden op het 
ogenblik van een ongeval dat zich heeft voorgedaan tijdens het schoolleven. Op de weg van 
en naar de school zal de waarborg enkel gelden indien de beschadiging gepaard gaat met 
samengaande lichamelijke letsels.  
De dekking geldt als volgt: de waarde van de brilglazen wordt integraal terugbetaald, na tus-
senkomst van het ziekenfonds. Voor de montuur is een terugbetaling voorzien van 150 euro. 
Zonnebrillen en andere vrijetijdsbrillen, alsook niet-corrigerende glazen en lenzen, schade 
aan brillen voortkomend uit diefstal, verdwijning of verlies hiervan, zijn van dekking uitgeslo-
ten.  

- de repatriëring- en opsporingskosten van de getroffen persoon tot maximaal 5.000 euro. 
Voor repatriëring is een medisch attest vereist; 

- de werkelijke begrafeniskosten tot een bedrag van 5.000 euro; 

- psychologische bijstand, medisch gerechtvaardigd en voortvloeiend uit een verzekerd on-
geval. 

Medische prestaties die niet opgenomen zijn in de nomenclatuur van de geneeskundige ver-
strekkingen, dienen te zijn voorgeschreven door een geneesheer en worden vergoed tot 300 
euro. 

In geval van blijvende invaliditeit wordt de vergoeding berekend door het verzekerde bedrag 
van 12.500 euro te vermenigvuldigen met de graad van invaliditeit. Deze graad wordt be-
paald door een raadsdokter onder verwijzing naar de Officiële Belgische Schaal der Invalidi-
teit in voege op het ogenblik van de consolidatie. 

Uitsluitingen 

Van de waarborg ‘Burgerlijke aansprakelijkheid’ zijn ondermeer uitgesloten: 
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- De persoonlijke aansprakelijkheid van een verzekerde die 16 jaar geworden is, voor 
schadegevallen veroorzaakt door opzet of door een van de volgende gevallen van zwa-
re fout: 

• schadegevallen veroorzaakt in een staat van dronkenschap of in een gelijk-
aardige toestand door het gebruik van andere producten dan alcoholische 
dranken; 

• schadegevallen veroorzaakt naar aanleiding van het plegen van geweld op 
personen of het kwaadwillig beschadigen of ontvreemden van goederen; 

- schade aan goederen onder bewaking; 

- de aansprakelijkheid en/of vergoedingen die onderworpen zijn aan een wettelijk ver-
plichtgestelde verzekering. 
 

Van de waarborg ‘Lichamelijke Ongevallen’ zijn ondermeer uitgesloten: 

- verergeringen van de gevolgen van een ongeval die te wijten zijn aan een ziekte of een 
lichaamsgebrek die voor het ongeval reeds bestonden; 

- kosten en honoraria die het gevolg zijn van behandelingen van louter esthetische aard; 

- kosten en honoraria naar aanleiding van revalidatie die noch functioneel noch moto-
risch zijn; 

- zelfdoding en de gevolgen van poging tot zelfdoding; 

- ongevallen door opzet of een van de volgende gevallen van zware fout van de getroffen 
persoon: 

• ongevallen te wijten aan dronkenschap of aan een gelijkaardige toestand die het 
gevolg is van het gebruik van andere producten dan alcoholische dranken; 

• ongevallen die gebeuren tijdens het plegen van geweld op personen of tijdens het 
kwaadwillig beschadigen of ontvreemden van goederen; 

• ongevallen die gebeuren tijdens de vrijwillige blootstelling aan een uitzonderlijken 
overbodig gevaar;  

• ongevallen in gevolge het redden van personen, dieren of goederen blijven even-
welgedekt; 

- ongevallen waarop artikel 29bis van de wetgeving aansprakelijkheidsverzekering mo-
torrijtuigen (zwakke weggebruiker) van toepassing is. 

 
Er is eveneens geen dekking voor: 

- ongevallen te wijten aan het privé-initiatief of veroorzaakt door handelingen in strijd met 
de voorschriften en de richtlijnen door het aansprakelijk bestuur verstrekt; 

- activiteiten waarvan de leerlingen het bestaan en de mogelijkheid tot deelname verno-
men hebben op school (bv. via folders), maar die niet uitdrukkelijk mede door de school 
georganiseerd werden, en derhalve niet onder de verantwoordelijkheid en de aanspra-
kelijkheid van de school vallen; 

- ongevallen door leerlingen veroorzaakt aan derden buiten schoolverband; 

- materiële schade veroorzaakt aan de goederen van de school, het personeel en de 
leerlingen (fiets, kleding, schoolbenodigdheden, ruiten, meubilering, gebouwen …); 

- materiële schade en/of lichamelijk letsel buiten de schoolgebouwen door leerlingen 
veroorzaakt aan derden en waarvoor de ouders burgerlijk verantwoordelijk worden ge-
steld; 
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- schade berokkend aan derden bij aanwending van motorvoertuigen. 

Aangifte van een ongeval 

Wat moet je doen indien je/ jouw kind het slachtoffer werd van een ongeval? 

- de school - zo vlug mogelijk op de hoogte brengen van het ongeval; 
 - in het bezit stellen van een ingevuld geneeskundig getuigschrift; 
 - op de hoogte houden van de verdere evolutie van het ongeval; 
 - een uitgavenstaat met de kosten bezorgen. 

- zo snel mogelijk de mutualiteit op de hoogte brengen; 

- indien het ongeval veroorzaakt werd door een andere persoon, aangifte doen bij jouw ver-
zekeraar BA familiale of BA gezin. 

Bijkomende informatie 

Op de website van de makelaar kan je terecht voor extra informatie : zie 
www.ic-verzekeringen.be/onderwijs/producten/aansprakelijkheid/BAonderwijsinstellingen/ 
In de rechter kolom kan je de antwoorden nalezen op vaak voorkomende vragen (F.A.Q.). 
 

Contactgegevens : 

• Economaat van de school: tel. 053/ 79.04.41 

• Op school kan je steeds de polis van de schoolverzekering inkijken. 

• De makelaar van de school: 

I.C. verzekeringen nv – Handelsstraat 72 – 1040 Brussel 

• Serviceteam : tel. 02/ 509.96.66 -> voor algemene info:  

serviceteam3@icci.insure 

• Schadedienst : tel. 02/ 509.97.75 -> voor opvolging schadeongeval:  

ongevallen@icci.insure 

• maatschappij: Belfius 

• polisnummer: 11/15291240520 

 

16 VRIJWILLIGERS 

Onze school doet bij de organisatie van verschillende activiteiten beroep op vrijwilligers. De 
vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een aantal punten te informeren. 
De school doet dit via onderstaande bepalingen. 
 
De vzw Sint-Jozefscollege heeft als doel het verstrekken van christelijk onderwijs en opvoe-
ding, overeenkomstig de doelstellingen en pedagogische opties van de Sociëteit van Jezus. 
De vzw heeft een verzekering afgesloten voor burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de uitvoe-
ring van de vrijwilligersactiviteit en op weg naar en van de activiteiten. 
Een vrijwilliger gaat discreet om met geheimen die hem/haar zijn toevertrouwd. 
De organisatie, vzw INIGO, Ignatiaanse Scholen,  heeft een verzekeringscontract afgesloten 
tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aan-
sprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger. Het verzekeringscontract werd afgesloten 
bij Belfius Verzekeringen nv met polisnummer 11/15291240520 via makelaar I.C. verzeke-
ringen. 

http://www.ic-verzekeringen.be/onderwijs/producten/aansprakelijkheid/BAonderwijsinstellingen/
mailto:serviceteam3@icci.insure
mailto:ongevallen@icci.insure
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Een bijkomende verzekering tot dekking van de lichamelijke schade tijdens de uitvoering van 
een vrijwilligersactiviteit of op weg van en naar de activiteit werd afgesloten bij AG-Insurance 
Verzekeringen nv met polisnummer 03/99129301 via makelaar I.C. verzekeringen. 
 

17 TEKENEN VOOR KENNISNAME EN AKKOORD 

De goedkeuring van het opvoedingsproject en het schoolreglement is een noodzakelijke 
voorwaarde voor de definitieve inschrijving van een leerling en houdt in dat u akkoord gaat 
met het schoolreglement. De handtekening die deze goedkeuring bevestigt, wordt gezet op 
de algemene infofiche (= de roze fiche) die de leerling de eerste schooldag van september 
meekrijgt. Controleer aandachtig de persoonsgegevens op deze fiche zodat alle coomunica-
tie vlot verloopt. Het schoolreglement mag thuis bewaard worden zodat, indien nodig, het 
steeds ingekeken kan worden. Het is ook te raadplegen op de schoolwebsite 
(www.sjcaalst.be). 
 
Enkel nieuw ingeschreven leerlingen/kleuters (de oudste van het gezin) ontvangen een pa-
pieren versie van het schoolreglement.  
Alle ouders en leerlingen kunnen dit reglement steeds raadplegen op de website van de 
school. De schoolkalender, de bijzondere data en de wijzigingen worden meegegeven aan 
het begin van het schooljaar (aan de oudste van het gezin). 
 
De school is verplicht om redelijke maatregelen te treffen voor leerlingen met specifieke on-
derwijsbehoeften. Het gaat om differentiërende, remediërende, compenserende en dispen-
serende aanpassingen, waartegen ouders zich niet kunnen verzetten.  
 

18 CONTACT MET DE DIRECTEUR 

Heeft u vragen of opmerkingen, aarzel dan niet om contact op te nemen!  
De directeur is alle weekdagen telefonisch bereikbaar van 8.00 u. - 18.00 u., op het nummer 
0489/ 31.37.22. Voor een persoonlijk gesprek maakt u best een afspraak. 
 
Tenslotte danken we u graag voor het vertrouwen en hopen we op een aangename samen-
werking. 
 
 
 
Haike Vekeman 
directeur 
 
 

http://www.sjcaalst.be)/

