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SCHOOLREGLEMENT DEEL II 
NUTTIGE INFO VOOR OUDERS 

 

1 SCHOLENGEMEENSCHAP POLARIS 

Sinds 1 september 2020 maakt onze school deel uit van de Scholengemeenschap 

Polaris. Deze samenwerking eindigt – zoals decretaal vastgelegd - op 31 augustus 2026. 

Maken deel uit van de Scholengemeenschap Polaris: 

• VBS De Wegwijzer Boortmeerbeek 

• VBS Kringeling Hever 

• VBS De Bosuiltjes Schiplaken 

• VBS Don Bosco-De Puzzel Haacht 

• VBS De Wieltjes Haacht-Station 

• VKS Pit Wespelaar 

• VBS De Vuurboom Wakkerzeel 

• VBS Lambertzhoeve Tildonk 

• VLS De Rank Wezemaal 

• VKS De Rank Wezemaal 

• BuBaO Damiaanschool Tremelo 

• VBS Klim-Op Holsbeek 

• VBS De Plein Holsbeek 

• VBS De Klinker Rotselaar 

• VBS De Bosstraat Wilsele-Putkapel 

(VBS = Vrije Bassischool; VKS = Vrije Kleuterschool; VLS = Vrije Lagere School, BuBaO = Buitengewoon Basisonderwijs) 

Het pedagogisch project van onze scholen is ingebed in het project van de katholieke 

dialoogschool. Op onze scholen verwelkomen we iedereen gastvrij, van welke levens-

beschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Als katholieke dialoogschool verwachten 

we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en vorming die de school hun 

kinderen verstrekt. Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een 

engagement in. Daarom mogen ouders van de school verwachten dat ze hen zoveel 

mogelijk betrekken in het samen school maken. Ouders verwachten dat de school voor 

hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf 

willen geven. Ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwen 

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

project van de katholieke dialoogschool. 

2 INSCHRIJVINGEN EN TOELATINGEN VAN LEERLINGEN 

2.1 Toelatingsvoorwaarden 

Een inschrijving kan pas gerealiseerd worden na instemming met het schoolreglement en 

het pedagogisch project van de school. Het schoolreglement wordt schriftelijk of via elek-

tronische drager aangeboden en de ouders moeten er zich schriftelijk akkoord mee ver-

klaren. Het schoolbestuur vraagt of de ouders een papieren versie van het school-

reglement wensen te ontvangen.  

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

van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (bv. het trouwboekje, het geboorte-

bewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemde-

lingenregister, een reispas). De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de 
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hele schoolloopbaan in de school, tenzij de ouders zich niet akkoord verklaren met een 

wijziging van het schoolreglement en in een beperkt aantal andere gevallen (zie verder). 

Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving opgenomen in het 

inschrijvingsregister. Zij worden slechts éénmaal ingeschreven volgens chronologie. 

2.1.1. Naar de kleuterschool 

Wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de 

kleuter opgenomen in het stamboekregister. Vanaf de volgende instapdatum wordt de 

kleuter toegelaten in de school en wordt hij/zij opgenomen in het aanwezigheidsregister 

van de klas. Kleuters zijn niet leerplichtig.  

Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn 

op de volgende instapdagen: 

• de eerste schooldag na de zomervakantie; 

• de eerste schooldag na de herfstvakantie; 

• de eerste schooldag na de kerstvakantie; 

• de eerste schooldag van februari; 

• de eerste schooldag na de krokusvakantie; 

• de eerste schooldag na de paasvakantie; 

• de eerste schooldag na Hemelvaartsdag. 

 

Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden 

ingeschreven en in de school toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen. 

2.1.2. Verlengd verblijf in het kleuteronderwijs 

In het gewoon onderwijs kan een leerling die 6 jaar wordt voor 1 januari van het lopende 

schooljaar nog één schooljaar tot het kleuteronderwijs toegelaten worden. Na kennis-

neming van en toelichting bij het advies van de klassenraad en van het CLB nemen de 

ouders daaromtrent een beslissing. Voor de leerling die nog geen kleuteronderwijs 

volgde, is enkel een advies van een CLB vereist.  

2.1.3. Inschrijvingen op de campus 

Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool, dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de 

overgang naar het lager onderwijs. 

2.1.4. Naar de lagere school 

Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet een leerling 6 jaar zijn voor 1 

januari van het lopende schooljaar. Als hij nog niet de leeftijd van 7 jaar heeft bereikt of 

zal bereiken voor 1 januari van het lopende schooljaar, moet hij bovendien aan één van 

de volgende voorwaarden voldoen: 

1. Het voorgaande schooljaar (2019-2020) ingeschreven zijn geweest in een door de 

Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en 

gedurende die periode gedurende ten minste 250 halve dagen aanwezig zijn 

geweest; 

2. Toegelaten zijn door de klassenraad. De beslissing omtrent de toelating wordt aan 

de ouders meegedeeld uiterlijk de tiende schooldag van september bij inschrijving 

vóór 1 september van het lopende schooljaar, of, bij inschrijving vanaf 1 septem-
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ber, uiterlijk  tien schooldagen na deze inschrijving. In afwachting van deze 

mededeling is de leerling ingeschreven onder opschortende voorwaarde. Bij over-

schrijding van de genoemde termijn is de leerling ingeschreven. De schriftelijke 

mededeling aan de ouders van een negatieve beslissing bevat tevens de 

motivatie. 
 

Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar, kan in het lager 

onderwijs toegelaten worden na advies van het CLB en na toelating door de klassenraad. 

De ouders nemen daartoe de beslissing. 

Een leerling die 7 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar, heeft auto-

matisch toegang tot het lager onderwijs. De vereiste van voldoende aanwezigheid in het 

kleuteronderwijs of de toelating door de klassenraad is op deze leerling niet van toe-

passing. 

2.1.5. Verlengd verblijf in het lager onderwijs 

Een leerling die het getuigschrift basisonderwijs behaalt, kan geen lager onderwijs meer 

volgen, tenzij de klassenraad dit toelaat. Een getuigschrift kan uitgereikt worden aan 

leerlingen die vóór 1 januari van het lopende schooljaar 8 jaar geworden zijn. 

Een leerling die 14 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar, kan nog één 

schooljaar het lager onderwijs volgen na gunstig advies van de klassenraad en een 

advies van het CLB. Na kennisneming van en toelichting bij de adviezen van de 

klassenraad en van het CLB nemen de ouders daaromtrent een beslissing. 

Een leerling die 15 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar, kan niet meer 

toegelaten worden tot het lager onderwijs. 

2.2. Weigeren/ontbinden en beëindigen van een inschrijving 

Ouders hebben het recht om hun kind in te schrijven in de school en vestigingsplaats van 

hun keuze. Toch kan de school een inschrijving van een leerling weigeren, ontbinden of 

beëindigen onder volgende omstandigheden: 

2.2.1. Weigeren 

• Het schoolbestuur weigert leerlingen die niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoen. 

• Het schoolbestuur weigert leerlingen die tijdens het schooljaar van school veranderen 

als deze inschrijving tot doel heeft of er in de feiten toe leidt dat de betrokken leerling 

in dat schooljaar afwisselend naar verschillende scholen zal gaan (co-schoolschap). 

• Een schoolbestuur kan de inschrijving weigeren in een school waar de betrokken 

leerling het lopende, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief 

werd uitgesloten. 

• Het schoolbestuur moet leerlingen weigeren als een bijkomende inschrijving na de 

start van de inschrijvingen voor volgend schooljaar er toe zou leiden dat de capaciteit, 

voor dat volgend schooljaar overschreden zou worden (m.a.w. bij “inschrijfstop”). 
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2.2.2. Ontbinden 

Wanneer tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor een leerling wijzigt 

en de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat voor de leerling een verslag 

of een gewijzigd verslag nodig is, organiseert de school een overleg met de klassenraad, 

de ouders en het CLB en beslist op basis daarvan en nadat het verslag werd afgeleverd 

of gewijzigd, om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op 

basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor 

het daaropvolgende schooljaar te ontbinden. 

2.2.3. Beëindigen 

Bij elke wijziging van het schoolreglement informeert het schoolbestuur de ouders 

schriftelijk of via elektronische drager over die wijziging en geven de ouders opnieuw 

schriftelijk akkoord. Indien de ouders zich met de wijziging niet akkoord verklaren, dan 

wordt aan de inschrijving van het kind een einde gesteld op 31 augustus van het lopende 

schooljaar. 

2.3 Screening niveau onderwijstaal 

Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt 

een taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de 

screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke 

noden van het kind. Deze taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij 

krijgen sowieso een aangepast taaltraject. 

3 DE SCHOOLTOESLAG (GROEIPAKKET) 

Vanaf schooljaar 2019-2020 kunnen kinderen vanaf 3 jaar die Nederlandstalig kleuter-, 

lager of secundair onderwijs volgen in Vlaanderen of Brussel als extra rekenen op een 

jaarlijkse schooltoeslag als het inkomen van de ouders (of de ouder en eventuele partner 

waar het kind gedomicilieerd is na een echtscheiding) voldoet aan de 

inkomensvoorwaarde. 

De schooltoeslag vervangt de bestaande schooltoelage. Vanaf schooljaar 2019-2020 

ontvangt u de schooltoeslag van uw uitbetaler van het Groeipakket. 

3.1. Voorwaarden 

Kinderen kunnen jaarlijks een schooltoeslag krijgen 

• vanaf 3 jaar, 

• als ze in het kleuter- lager of secundair onderwijs zitten, 

• in Vlaanderen wonen, 

• Nederlandstalig onderwijs volgen in Vlaanderen of Brussel (erkend, gesubsidieerd 

of gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap) 

• voldoende aanwezig zijn op school 

• en de ouders een beperkt inkomen hebben. 
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3.2. Procedure 

Uw uitbetaler van het Groeipakket zal jaarlijks automatisch onderzoeken of uw kind in 

aanmerking komt voor een schooltoeslag en deze uitbetalen. 

De jaarlijkse schooltoeslag wordt betaald:  

• in de loop van september/oktober voor gezinnen met enkel kinderen onder de 18 

jaar in het kleuter-, lager en secundair onderwijs; 

• van eind oktober tot december voor alle andere gezinnen. 

Als u denkt recht te hebben op een schooltoeslag, maar eind december nog niets hebt 

ontvangen, neem dan contact op met uw uitbetaler van het Groeipakket. 

3.3. Bedrag 

Het bedrag van de schooltoeslag hangt af van: 

• het gezinsinkomen  

• de gezinssituatie (gehuwd, zelfstandig, alleenstaande leerling) 

• de leeftijd van de kinderen 

• het type onderwijs 

3.4. Meer info 

• Via de directeur van de school 

• Via de secretariaatsmedewerker 

4 ORGANISATIE VAN LEERLINGENGROEPEN BINNEN HETZELFDE 

ONDEWIJSNIVEAU 

De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB, of een leerling kan over-

gaan naar een volgende leerlingengroep. Wil de school dat je kind een jaar overdoet, dan 

is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De genomen 

beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling 

toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daar-

opvolgende schooljaar voor je kind zijn. De school neemt deze beslissing dus in het 

belang van je kind.  

 

Het is de school die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de loop van 

zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. 

 

Leerlingengroepen kunnen – in de loop van het schooljaar - heringedeeld wor-

den op basis van een gewijzigde instroom. (Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een 

instapdatum). 

 

5 OUDERLIJK GEZAG 

5.1 Zorg en aandacht voor het kind 

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

die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en 

extra aandacht bieden. 
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5.2 Neutrale houding tegenover de ouders 

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

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

uitspraak van de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de 

inschrijving. Is er wel een vonnis of arrest, dan volgt de school de afspraken zoals 

opgelegd door de rechter. 

5.3 Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders 

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

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

kind worden genomen. Deze afspraken (i.v.m. agenda, brieven, oudercontact, enz.) vindt 

u verder in deze brochure. 

5.4 Co-schoolschap 

Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, 

kan je kind tijdens het schooljaar niet op twee plaatsen school lopen. De school moet de 

inschrijving van een leerling weigeren als de ouders hun kind tijdens het schooljaar 

afwisselend in verschillende scholen in- en uitschrijven. 

6 VERANDEREN VAN ADRES EN/OF VAN SCHOOL 

Adresveranderingen (of verandering van telefoonnummer, verandering in burgerlijke 

stand van de ouders, e.d.m.) worden schriftelijk aan de school (leerkracht, directie, 

secretariaat...) gemeld (d.i. nieuwe gegevens + desgevallend verhuisdatum).  

Wanneer de verandering van woonplaats tevens een schoolverandering tot gevolg heeft, 

wordt u verzocht contact op te nemen met de directie teneinde samen de nodige admini-

stratieve stappen te zetten. 

Veranderen van school: elk kind (zowel kleuter als leerling) kan maar in één school 

rechtsgeldig ingeschreven zijn. Wanneer u beslist om uw kind van school te veranderen, 

zouden wij het op prijs stellen als u ons dit tijdig meldt. 

7 CENTRUM LEERLINGENBEGELEIDING (CLB) 

Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht om leerlingen te bege-

leiden in hun functioneren op school en in de maatschappij. De begeleiding van leerlingen 

situeert zich op vier domeinen: 

- het leren en studeren 

- de onderwijsloopbaan 

- de preventieve gezondheidszorg 

- het psychisch en sociaal functioneren. 
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7.1 Gegevens CLB 

Onze school werkt samen met: 

CLB Haacht 

Molenstraat 42 

3140   Keerbergen 

Tel.: 015 / 50 93 20 

Fax: 016 / 60 15 02 

e-mail: haacht@clb-net.be 

Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB; het CLB werkt gratis en discreet. Via 

www.clbchat.be kan jij of je kind anonym een vraag stellen of je verhaal vertellen aan 

een CLB-medewerker. 

7.2 Relatie tussen CLB en school 

De school en het CLB maken afspraken over de schoolspecifieke samenwerking en leggen 

die vast. Die samenwerkingsafspraken zijn met de ouders besproken in de schoolraad. 

Het CLB werkt vraaggestuurd vertrekkende van vastgestelde noden, vragen van de 

leerling, de ouders of de school. Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te 

begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen naar de leerling. Het CLB zet de 

begeleiding slechts voort als de ouders van de leerling hiermee instemmen. Een 

minderjarige leerling kan zelf instemmen als hij voor zichzelf kan inschatten wat goed 

voor hem is (= bekwame leerling). Vanaf de leeftijd van 12 jaar vermoedt de regelgever 

dat een kind voldoende competent is om zelfstandig te beslissen of hij/zij wil instemmen 

met de CLB-begeleiding.  

De school heeft recht op begeleiding door het CLB. Het CLB kan bepaalde problemen of 

onregelmatigheden in het beleid van de school signaleren en de school op de hoogte 

brengen van bepaalde behoeften van leerlingen. Daarnaast biedt het CLB versterking aan 

de school bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen.  

Het CLB deelt relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is en de 

school deelt relevante informatie over de leerlingen in begeleiding. Leerlingen of de 

ouders van een nietbekwame leerling dienen hun toestemming te geven bij het 

doorgeven van informatie verzameld door het CLB. De school en het CLB houden allebei 

bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie rekening met de geldende regels 

inzake het ambts- en beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer. 

7.3 Relatie tussen CLB, de leerlingen en hun ouders 

Leerlingen en ouders kunnen het CLB ook rechtstreeks om hulp vragen. Het CLB werkt 

gratis en discreet. Het CLB, de school en de ouders dragen een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor de begeleiding van een leerling.  

Leerlingen en ouders kunnen zich niet verzetten tegen:  

- De begeleiding van leerlingen die spijbelen. Als de betrokken ouders niet ingaan 

op de initiatieven van het CLB, meldt het CLB dit aan het Agentschap voor 

Onderwijsdiensten van de Vlaamse overheid (AGODI). 

- De uitvoering van een systematisch contact en/of preventieve gezondheids-

maatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten. De ouders of de leerling vanaf 12 jaar 

mailto:haacht@clb-net.be
http://www.clbchat.be/
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kunnen zich verzetten tegen het uitvoeren van een systematisch contact door een 

bepaalde medewerker van het CLB. Binnen een termijn van negentig dagen dient 

de persoon die verzet aantekent, het verplichte systematische contact te laten 

uitvoeren door een andere medewerker van hetzelfde CLB, een medewerker van 

een ander CLB of een andere medewerker buiten het CLB die beschikt over het 

nodige bekwaamheidsbewijs. In dat laatste geval betaal je als ouder wel zelf de 

kosten. De leerling of zijn ouders bezorgen binnen vijftien dagen na de datum van 

het systematisch contact hiervan een verslag aan de bevoegde CLB-arts van het 

CLB dat onze school begeleidt. 

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

op school bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen. 

Het CLB maakt zijn werking bekend aan de ouders. Dat gebeurt minstens op het 

ogenblik dat de leerling voor de eerste keer wordt ingeschreven in de school. Ouders 

krijgen informatie over de rechten en plichten van ouders, leerlingen, de school en 

het CLB. 

Als een leerling van school verandert, behoudt het CLB zijn bevoegdheid en 

verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in 

een school die met een ander CLB samenwerkt. 

Als een leerling voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in de school, behoudt 

het CLB zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot het 

einde van de periode van niet-inschrijving. 

7.4 Het multidisciplinair dossier 

Het CLB maakt voor elke leerling één multidisciplinair dossier aan van zodra een leerling 

een eerste keer is ingeschreven in een school. Het multidisciplinair dossier van de 

leerling bevat alle voorhanden zijnde gegevens die over de leerling op het CLB aanwezig 

zijn. Welke gegevens dit zijn, waarom en op welke rechtsgrond het CLB deze bewaart, 

wat er met die gegevens gebeurt, en welke rechten je hebt i.v.m. deze gegevens, vind je 

bij het CLB. Er bestaat maar één CLB-dossier en dit dossier is in principe een ondeelbaar 

geheel. Daarom wordt het bij verandering van school in één zending overgemaakt. Elk 

CLB is eraan gehouden de ouders of de leerling te informeren over het doorgeven van 

het dossier.  

Als een leerling van school verandert en onder toezicht van een ander CLB komt te staan, 

is het CLB dat de vorige school begeleidt, ervoor verantwoordelijk dat het CLB-dossier de 

leerling volgt. Ouders of de bekwame leerling kunnen hier verzet tegen aantekenen. Er 

wordt een wachttijd van 10 werkdagen gerespecteerd na het informeren van de ouders 

of de leerling. De ouders of de leerling kunnen afzien van die wachttijd. Er kan binnen die 

10 werkdagen verzet aangetekend worden tegen het overmaken van de niet-verplichte 

gegevens uit het dossier. Er kan geen verzet aangetekend worden tegen de overdracht 

van volgende gegevens: identificatiegegevens, gegevens in het kader van de verplichte 

begeleiding van leerlingen met leerplichtproblemen en gegevens in het kader van de 

systematische contacten.  

Indien er verzet wordt aangetekend, verzendt het vorige CLB enkel de verplicht over te 

dragen gegevens samen met een kopie van het verzet. Het bewaart de gegevens 

waartegen verzet werd aangetekend tot 10 jaar na het laatste contact. Alle informatie 

over hoe het CLB omgaat met de persoonsgegevens in het multidisciplinair dossier vind 

je bij het CLB. Als je daarover vragen hebt, kan je contact opnemen met het CLB. 

8 ONDERSTEUNINGSNETWERK 

Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk Noord-Brabant. 
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Contacten met het ondersteuningsnetwerk verlopen best via de directeur of de zorg-

coördinator van de school. 

onw.noordbrabant@gmail.com 

9 TOEDIENEN VAN MEDICATIE 

Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief 

medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon 

verwittigd worden en zal hen gevraagd worden de leerling op te halen. Wanneer dit niet 

mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken. 

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 dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat. 

Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale 

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

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

zoeken we naar een samenwerking met verpleegkundigen. 

10 LESSEN ZWEMMEN EN LICHAMELIJKE OPVOEDING 

• Elke leerling van de lagere school heeft recht op 1 schooljaar gratis zwemmen. 

• Deelname aan de lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen is verplicht.  Niet-

deelname kan enkel met een medisch attest. 

11 REVALIDATIE / LOGOPEDIE 

Er zijn twee situaties waardoor een kind afwezig kan zijn omwille van revalidatie tijdens 

de lestijden: 

- revalidatie na ziekte of ongeval (max. 150 minuten per week, verplaatsingen 

inbegrepen); 

- revalidatie voor kinderen met een specifieke onderwijsgerelateerde behoefte 

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

verplaatsingen inbegrepen). 

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

volgen tijdens de lestijden.  

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

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

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

moet plaatsvinden; 

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

revalidatie blijkt; 

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

motiveert waarom de revalidatie tijdens de lestijden vereist is; 

- een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de 

behandeling, vermeld in het medisch attest, niet kan overschrijden. 

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie toe te staan voor de leerling met een 

specifieke onderwijsgerelateerde behoefte waarvoor een handelingsgericht advies is 

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

elementen bevat: 
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- een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden 

moet plaatsvinden; 

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

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

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

geven en dat de revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als 

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

afwezigheid nog geen handelingsgericht advies werd gegeven voor de leerling, 

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

afgeleverd; 

- een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker 

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

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

revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk schooljaar een 

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

van de privacywetgeving waaraan hij onderworpen is; 

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

worden, rekening houdend met het evaluatieverslag van de revalidatie-

verstrekker. 

De directeur van de school neemt, op basis van de verzamelde documenten, de 

uiteindelijke beslissing of de revalidatie tijdens de lestijden kan plaatsvinden of niet. 

Deze beslissing wordt door de school aan de ouders meegedeeld. 

12 PRIVACY 

12.1 Welke informatie houden we over je bij? 

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

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

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

leerlingenadministratie en –begeleiding. De gegevens die nodig zijn voor de begeleiding 

van je kind verzamelen wij in het kader van ons beleid op leerlingenbegeleiding. 

De gegevens van je kind verwerken we met het softwareprogramma Broekx. We maken 

met de softwareleveranciers afspraken over het gebruik van die gegevens. De 

leveranciers mogen de gegevens niet gebruiken voor eigen commerciële doeleinden.  

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

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

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

en de ondersteuner.  

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

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

schriftelijke toestemming. Je kan je toestemming altijd intrekken. 

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

directeur van de school. 

12.2 Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering 

Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe 

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

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

persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft.  
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Als ouder kan je deze gegevens – op je verzoek - inzien. Je kan je tegen de overdracht 

van deze gegevens verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht 

stelt. Je brengt de directeur binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering 

hiervan schriftelijk op de hoogte.  

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

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

gemotiveerd verslag of een verslag aan de nieuwe school door te geven. 

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

We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website, in de 

schoolkrant en dergelijke. Met die opnames willen we geïnteresseerden op school en 

daarbuiten op een leuke wijze informeren over onze activiteiten. De personen die de 

opnames maken, zullen dat steeds doen met respect voor wie op die beelden staat. We 

letten erop dat de opnames niet aanstootgevend zijn.  

Bij het begin van de schoolloopbaan van je kind vragen we jou om toestemming voor het 

maken en publiceren van deze beeld- of geluidopnames. Jouw toestemming, die we via 

een toestemmingsformulier vragen, blijft in principe voor de hele schoolloopbaan van je 

kind gelden. Enkel indien wij de beeld- of geluidopnames voor een ander doel gebruiken 

dan we eerder aan jou hebben gevraagd, vragen we opnieuw jouw toestemming. Ook al 

heb je toestemming gegeven, je kan altijd jouw toestemming nog intrekken. Je kan 

hiervoor steeds contact opnemen met de directeur van de school.  

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

privacyregelgeving mag je beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, 

personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of 

doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen. 

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

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

12.4 Recht op inzage, toelichting en kopie 

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

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

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

doorgeven die betrekking hebben op anderen, zoals medeleerlingen. 

12.5 Bewakingscamera’s  

Wij kunnen gebruik maken van bewakingscamera’s. De plaatsen die onder camera-

bewaking staan worden duidelijk aangeduid met een pictogram. Als je kind gefilmd werd, 

mag je vragen om die beelden te zien. Je geeft hiervoor voldoende gedetailleerde aan-

wijzingen. Zo kunnen we de betrokken beelden vlot vinden. 

13 VRIJWILLIGERS 

Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van 

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

punten te informeren. Zie verder in deel III. 

De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de 

burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, 

van de organisatie en de vrijwilliger. Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien.  

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

14.1 Schoolraad 

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

personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden 

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

Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar. 

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

kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode. 

In onze school wordt de schoolraad samengesteld uit vertegenwoordigers aangeduid door 

de onderliggende ouderraad en pedagogische raad. De leden van de lokale gemeenschap 

worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen. 

14.2 Ouderraad 

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

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

ouderraad heeft een informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het 

schoolbestuur. 

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

kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.  

15 KLACHTENREGELING 

Wanneer ouders ontevreden zijn met beslissingen, handelingen of gedragingen van ons 

schoolbestuur of zijn personeelsleden, of net het ontbreken van bepaalde beslissingen of 

handelingen, dan kunnen zij contact opnemen met de directeur of de voorzitter van het 

schoolbestuur. 

Samen met de ouders zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, 

kunnen we in onderling overleg een beroep doen op een professionele conflict-

bemiddelaar om via bemiddeling tot een oplossing te komen. 

Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor de ouders volstaat, 

dan kunnen zij hun klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. 

Deze commissie is door Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangesteld om klachten van 

leerlingen en ouders over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van 

gedragingen en het niet nemen van beslissingen van/door het schoolbestuur, formeel te 

behandelen. Voor het indienen van een klacht moet je een brief sturen naar het 

secretariaat van de Klachtencommissie. Het correspondentieadres is: 

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

T.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie 

Guimardstraat 1 

1040   Brussel 

Je kan de klacht ook indienen per e-mail via klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen of 

via het daartoe voorziene contactformulier op de website van de Klachtencommissie 

http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen  

De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dat wil 

zeggen als ze aan de volgende voorwaarden voldoet: 

mailto:klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen
http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/
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• de klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan 6 maanden geleden 

hebben plaatsgevonden. We rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop de klacht 

betrekking heeft. 

• de klacht mag niet anoniem zijn. Omdat de klachtencommissie een klacht steeds 

onbevooroordeeld en objectief behandelt, betrekt ze alle partijen, dus ook het 

schoolbestuur. 

• de klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de klachtencommissie al heeft 

behandeld. 

• de klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. De ouders moeten hun 

klacht ten minste hebben besproken met de contactpersoon die hierboven staat 

vermeld én het schoolbestuur de kans hebben gegeven om zelf op de klacht in te 

gaan.  

• de klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De 

volgende zaken vallen niet onder haar bevoegdheid: 

- klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke 

procedure (bv. die betrekking hebben over een misdrijf); 

- klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op 

de geldende decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen; 

- klachten die uitsluitend betrekking hebben op de door het schoolbestuur al 

dan niet genomen maatregelen in het kader van zijn ontslag-, evaluatie- of 

tuchtbevoegdheid t.a.v. personeelsleden; 

- klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie 

bestaat (bv. over inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, 

een evaluatiebeslissing …). 

Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk 

reglement dat beschikbaar is via http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen.  

De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een 

advies bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De uitkomst van deze 

klachtenregeling heeft dan ook geen juridisch effect. De eindverantwoordelijkheid ligt 

steeds bij het schoolbestuur. Tegen een advies van de Klachtencommissie kan niet in 

beroep worden gegaan. 

Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en sere-

niteit. 

16 ONDERTEKENING EN AFDWINGBAARHEID VAN HET SCHOOL-
REGLEMENT 

Tijdens de eerste maand van het schooljaar en bij inschrijving van een nieuwe leerling 

legt de directie of haar plaatsvervanger de ouders het schooleigen opvoedingsproject en 

schoolreglement voor. Door ondertekening van het "Instemmingformulier" geven de 

ouders hun akkoord. Het niet ondertekenen ontslaat de leerling en de ouders niet van de 

verplichtingen die in deze documenten werden opgenomen. 

Voor het schoolbestuur kan het niet ondertekenen van het schoolreglement door de 

ouders een reden zijn om de inschrijving van betrokken leerling te weigeren. Derhalve is 

de inschrijving van een nieuwe leerling pas volledig rechtsgeldig na deze ondertekening. 

Ouders zijn de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de 

minderjarige onder hun bewaring hebben. Het volstaat dat één van beide ouders het 

schoolreglement ondertekent.  

Bij gescheiden ouders is het de ouder die het hoederecht uitoefent die zijn handtekening 

plaatst. Aan de andere ouder wordt op zijn/haar vraag ook een exemplaar van het 

opvoedingsproject en het schoolreglement overhandigd.  

http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/
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Voor een kind dat door de jeugdrechter of het jeugdbeschermingcomité is geplaatst, 

behouden de (natuurlijke) ouders het ouderlijk gezag en is de hierboven vermelde 

regeling van toepassing.  

Binnen de vijf schooldagen na de inschrijving wordt het "Instemmingformulier"  terug-

bezorgd aan de school. Hierdoor bevestigt men de ontvangst van dit reglement en zijn/haar 

akkoord met de inhoud. 

Het schoolbestuur en de directie van de school behouden zich het recht voor eventuele 

fundamentele wijzigingen aan dit reglement aan te brengen. Deze zullen steeds voor 

akkoord worden voorgelegd aan de ouders via hiertoe geëigende kanalen (Schoolraad, 

LOC, …) 

In dit geval wordt aan de ouders een nieuwe tekst ter ondertekening voorgelegd. 

Ingeval van onvoorziene situaties kan de directie autonoom optreden en handelen. 

Scholen kunnen hun schoolreglement zowel elektronisch als op papier ter beschikking 

stellen. De ouders kiezen de vorm waarin ze het schoolreglement willen ontvangen. 


