“ Zijn wie je bent
en zoals je bent
met fouten en gebreken
om te worden
die je in aanleg bent
maar zoals je je nog niet
kunt vertonen
en je mag het worden
op jouw wijze
en in jouw uur.”
(naar A.A. Terruwe)
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Beste ouders,
Het schoolreglement dat voorligt is een gemeenschappelijk deel voor alle KOM-scholen.
KOM staat voor Katholiek Onderwijs Mol en bestaat uit 10 scholen:
Vrije Basisschool “De Toren”

J. Calasanzstraat 2A Mol-Achterbos(VP 1)
Achterbos 27
Mol-Achterbos (VP 2)

Vrije Autonome Lagere School SJB College

J. Smitslaan 36

Vrije Autonome Lagere School Rozenberg

Rozenberg 2
Mol-Centrum (VP 1)
St. Jan – Berchmansstraat 2 Mol-Centrum (VP 2)

Vrije Autonome Kleuterschool

Rozenberg 4
Rijpad 43
Singellaan 1

Vrije Basisschool Millekemol

Sint-Odradastraat 40 Mol-Millegem (VP 1)

Vrije Basisschool Stapsteen

Sluis 156

Mol-Sluis

Vrije Basisschool Wezel 1

Keiheuvelstraat 7A

Mol-Wezel (VP 1)

Vrije Basisschool Wezel 2

Keiheuvelstraat 7A
Sportlaan 1

Mol-Wezel (VP 1)
Balen (VP 2)

Vrije Basisschool Centrum

G. Woutersstraat 31 Balen-Centrum (VP 1)

Vrije Basisschool Klavertje 4

Schoolstraat 3

Balen-Olmen (VP 1)

Stotert 75

Balen-Olmen (VP 2)

Mol-Centrum (VP 1)

Mol-Centrum (VP 1)
Mol-Centrum (VP 2)
Mol-Ginderbuiten (VP 3)

Deze 10 scholen hebben samen één schoolbestuur, éénzelfde opvoedingsproject en tellen ongeveer
2500 leerlingen en 200 leerkrachten. Samen behoren ze tot de scholengemeenschap ‘KOMBO’
(Katholiek Onderwijs Mol, Balen, Olmen).
Wij verwelkomen graag uw kind en u mag erop rekenen dat wij ons ten volle zullen inzetten om uw kind
een eigentijdse en degelijke opvoeding te geven.
Naast dit gemeenschappelijk deel heeft iedere school een deel dat specifiek is voor haar school met
praktische informatie en concrete afspraken.
Wij hopen dat deze brochure een bijdrage levert tot een vlotte samenwerking.
Het Schoolbestuur
vzw KOM

Jozef Calasanzstraat 2

2400 Mol
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1. Ons pedagogisch project
Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het pedagogisch project van onze
school staan en deze mee dragen. Hieronder vindt u een beschrijving van de uitgangspunten van ons
pedagogisch project. U kunt steeds terecht bij de directie voor verdere informatie.

1.1 Werken aan een schooleigen christelijke identiteit
"Wie zijn wij? Waar staan we voor? Wat zijn onze uitgangspunten?"
Wij zijn een katholieke basisschool die zich tot doel stelt pedagogisch verantwoord onderwijs en
kwaliteitsvolle opvoeding aan te bieden. Deze zijn geïnspireerd door het evangelie en de katholieke
traditie als dienst aan jonge kinderen.
Wij gaan ervan uit dat je mens wordt in verbondenheid met anderen, met de wereld en met jezelf. In
deze verbondenheid ervaren we God als dragende grond en krijgt ook de verbondenheid met het
mysterie concreet gestalte. Vanuit onze verbondenheid met God durven we als katholieke basisschool
de toekomst hoopvol tegemoet zien en vertrouwen we erop dat onze inspanningen niet op niets
uitlopen.
Vanuit ons christelijk geïnspireerd mensbeeld geven we voorrang aan waarden als:
▪ het unieke van ieder mensenkind
▪ de verantwoordelijkheid van ieder mens voor zijn handelen
▪ verbondenheid en solidariteit met anderen
▪ vertrouwen in het leven (hoop)
▪ genieten van en dankbaar zijn voor wat ons gegeven is
▪ openheid, respect en zorg voor mens en natuur
▪ verwondering door het gewone als ongewoon te ervaren
▪ vergeving kunnen geven en ontvangen als herstel van verbondenheid
▪ zorgzame nabijheid en troost voor mensen in moeilijke situaties
…
Wij bieden in onze school gevarieerde en zinvolle pastorale activiteiten aan. We nodigen alle leerlingen
regelmatig uit op activiteiten die gericht zijn op:
▪ de ontmoeting van elkaar in verbondenheid,
▪ de verdieping in de Blijde Boodschap,
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▪ de dienstbare en solidaire inzet voor anderen dichtbij en veraf,
▪ het vieren van belangrijke gebeurtenissen in het leven op school, in verbondenheid met
elkaar en (waar het kan) in verbondenheid met God.
In de lessen godsdienst, die door alle leerlingen verplicht gevolgd worden, komt de christelijke
levensbeschouwing uitdrukkelijk ter sprake. De godsdienstlessen ondersteunen de levensbeschouwelijke ontwikkeling van de kinderen. Ze hebben tot doel de leerlingen te helpen om
gaandeweg competente vertellers te worden van hun eigen levensverhaal in levens-beschouwelijk
opzicht. Er bestaat echter geen levensbeschouwelijke benadering van de werkelijkheid los van een
levensbeschouwelijke traditie.
In de school opteren we daarom uitdrukkelijk voor de benadering van de levensbeschouwelijke
dimensie vanuit de christelijke godsdienst en de katholieke traditie, evenwel in dialoog met andere
tradities.
Ook de zinvragen die zich aandienen in de andere leergebieden worden niet onbesproken gelaten.

1.2 Werken aan een degelijk onderwijsinhoudelijk aanbod
"Wat moeten kinderen leren om tot "goede" mensen uit te groeien?"
De uniekheid van iedere persoon staat voorop. Ons aanbod is gericht op de harmonische ontwikkeling
van de totale persoon: hoofd, hart en handen.
Door ons aanbod brengen we kinderen in contact met alle componenten van de cultuur:


de wereld van taal en communicatie



de wereld van het muzische



de wereld van cijfers en feiten



de wereld van de techniek



de wereld van het samenleven



de wereld van verleden en heden



de wereld van het goede



de wereld van zingeving

In ons aanbod is een logische samenhang te vinden:
- we werken met leerlijnen waarin het ene logisch volgt uit het andere. We bouwen voort op wat
kinderen reeds beheersen.
- we zorgen er ook voor dat alles wat de kinderen leren in de verschillende leergebieden en
leerdomeinen zinvol samenhangt.
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We willen dat wat kinderen leren, deel wordt van hun zijn, van hun persoon. Het is niet voldoende dat
kinderen beschikken over een aantal weetjes of dat ze een aantal vaardigheden kunnen toepassen als
de leerkracht het vraagt. Waar het uiteindelijk op aankomt, is dat kinderen leren met het oog op het
leven. Dat ze de dingen die ze leren kunnen plaatsen en gebruiken in hun leven. Dat is leren dat zin
heeft en zin geeft.

1.3 Werken aan een doeltreffende didactische aanpak en aan een stimulerend
opvoedingsklimaat
"Hoe kan dat leren best ondersteund en begeleid worden?"
Kinderen nemen wij serieus. Hun positieve ingesteldheid is het uitgangspunt van onze opvoeding en ons
onderwijs. Leren is in dat opzicht niet een vullen van vaten met alle mogelijke kennis. Kinderen zijn zelf
actief betrokken in het leren. Ze bouwen nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden op, voortbouwend
op wat ze reeds kennen en kunnen.
Onze opvoeding wordt gedragen:
▪ door onze gerichtheid op het unieke van ieder kind
We stemmen ons aanbod en het leerproces zoveel mogelijk af op de ontwikkeling van ieder kind
▪ door de pedagogie van verbondenheid
Leren is een sociaal gebeuren. Leren is samen leren, wederzijdse verrijking.
▪ door de pedagogie van de hoop
We hebben een optimistische visie op de ontwikkeling van kinderen. We geloven in de groeikansen van
kinderen en dat ze ondanks hun grenzen en hun beperkingen, toch kansen hebben en begeleid kunnen
worden in hun groei.
▪ door de pedagogie van het geduld
Onderwijs en opvoeding afstemmen op de mogelijkheden van kinderen vraagt veel geduld opdat de
hoop niet zou omslaan in wanhoop, want dan is opvoeding onmogelijk.
Van onze leerkrachten verwachten we dat ze:
▪ model staan voor goed leren
▪ strategische vragen stellen
▪ aansluiten bij wat de leerlingen reeds beheersen
▪ zinvolle contexten aanbieden
▪ interactieprocessen begeleiden
▪ peilen naar de vorderingen
▪ helpen en coachen
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1.4 Werken aan de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg
"Hoe centraal staat het kind?"
We streven ernaar elk kind centraal te stellen. Ieder kind is een beeld van God. We omringen kinderen
daarom met brede zorg. We willen kinderen optillen en hen uitzicht geven op een veilige oever van
welbevinden. Daarvoor zijn de pedagogie van de hoop en van het geduld essentieel.
Onze brede zorg heeft twee dimensies
We hebben aandacht voor de "gewone zorgvragen" van alle kinderen. Ieder kind is anders, uniek en
heeft dus eigen vragen, problemen en mag daarvoor aanspraak maken op de nodige zorg.
Wij worden dan ook uitgedaagd om het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de noden van de
kinderen, bijvoorbeeld door te diagnosticeren en te differentiëren.
Zorgbreedte wordt zorgverbreding voor kinderen bij wie de ontwikkeling anders verloopt dan verwacht,
sneller of trager. Hier stoten we op "bijzondere zorgvragen". Voor deze bijzondere zorgvragen doet de
school een beroep op de samenwerking met ouders, CLB, scholen voor buitengewoon onderwijs en
gespecialiseerde centra.

1.5 Werken aan de school als gemeenschap en als organisatie
"Wie zijn de verschillende betrokkenen? Welke is hun verantwoordelijkheid? Hoe wordt alles best
georganiseerd?"
We erkennen onze partners in de opvoeding en het onderwijs van kinderen. We respecteren ieders
verantwoordelijkheid. We zorgen voor een goede organisatie.
Onze school wordt gedragen door het hele team onder de leiding van de directie. We werken samen,
overleggen en streven naar een voortdurende kwaliteitsbewaking- en verbetering.
We delen onze zorg voor kwaliteitsvol onderwijs
▪ met de ouders als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen. Daarom streven we
naar een goede communicatie en een zo groot mogelijke betrokkenheid van ouders bij de school,
▪ met het schoolbestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor het beleid van de school,
▪ met externe begeleiders die ons ondersteunen, vormen en helpen bij onze professionalisering,
▪ met de lokale kerkgemeenschap die verwijst naar de traditie en het geloof van waaruit in de school
gewerkt wordt,
▪ met de lokale gemeenschap waarin we gestalte geven aan onze opvoedings- en onderwijsopdracht.
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2. Schoolreglement
2.1 Getuigschrift basisonderwijs
De school stelt tegen 20 juni een lijst op van de leerlingen die op 30 juni het lager onderwijs zullen
voltooien. De klassenraad beslist welke leerlingen het getuigschrift behalen en welke niet. Het
getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan de regelmatige leerlingen die in voldoende mate die
doelen uit het leerplan die het bereiken van de eindtermen beogen, hebben bereikt.
De leerlingen die geen getuigschrift behalen, krijgen een attest met de vermelding dat ze het laatste jaar
de lessen regelmatig hebben gevolgd. In dit attest geeft de klassenraad de motivatie waarom geen
getuigschrift wordt toegekend.

2.1.1 Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift
De school zal gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind communiceren over zijn leervorderingen.
Ouders kunnen inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Indien na toelichting blijkt dat
de ouders een kopie wensen, dan kan dat. De kosten die hiervoor gevraagd worden, zijn terug te vinden
in de bijdrageregeling.
Of een leerling het getuigschrift krijgt, hangt af van de beslissing van de klassenraad. De klassenraad
gaat na of de bereikte 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.
Na 20 juni beslist de klassenraad of uw kind al dan niet het getuigschrift basisonderwijs kan krijgen. De
beslissing wordt uiterlijk op 30 juni aan de ouders meegedeeld. De ouders worden geacht de beslissing
omtrent het getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben genomen. Bij niet
ontvangst, wordt het getuigschrift geacht op 1 juli te zijn ontvangen.
De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag.
De klassenraad houdt o.a. rekening met onderstaande criteria:
* de schoolrapporten van het lopende en voorafgaande schooljaar
* de evaluatie van het lopende en voorafgaande schooljaar
* de gegevens van het LVS
* het verslag van de lkr die tijdens het laatste schooljaar het hoogste aantal
lestijden heeft gegeven aan de leerling
* ....
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2.1.2 Beroepsprocedure
1. Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na
ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs,
een overleg aan bij de directeur.
2. 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.
3. Na het overleg beslist de directeur om de klassenraad al dan niet opnieuw te laten
samenkomen om het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs te bevestigen
of te wijzigen.
4. De directeur of de klassenraad brengen de ouders met een aangetekende brief op de
hoogte van de beslissing.
5. 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
schoolbestuur.
Mevr. Agnes Leysen
vzw KOM
Jozef Calasanzstraat 2
2400 MOL
Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.
• Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;
• Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving
en motivering waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs
betwist wordt.
Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.
6.Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie
samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen
die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het
gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal
onderzoeken.
7. De beroepscommissie zal de ouders uitnodigen voor een gesprek. Zij kunnen zich daarbij
laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan
wie de leden van de beroepscommissie zijn.
8. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.
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De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift
basisonderwijs toekennen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet
naleven van de vormvereisten.
Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september via een aangetekende
brief door de voorzitter van de beroepscommissie aan de ouders ter kennis gebracht.

2.2 Onderwijs aan huis
Als je kind vijf jaar of ouder geworden is voor 1 januari van het lopende schooljaar en meer dan 21 dagen
ononderbroken afwezig is wegens ziekte of ongeval heeft onder bepaalde voorwaarden recht op tijdelijk onderwijs
aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden.
De ouders moeten hiertoe een schriftelijke aanvraag indienen bij de directeur en een medisch attest toevoegen
waaruit blijkt dat het kind onmogelijk naar school kan gaan, maar wel 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 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De
school maakt afspraken met deze leerkracht om de lessen af te stemmen op de klas van het kind. De school kan in
overleg met de ouders contact opnemen met de vzw Bednet. Dit biedt de mogelijkheid om van thuis uit via een
internetverbinding live deel te nemen aan de lessen. De school en de ouders maken concrete afspraken over
opvolging en evaluatie.
Ook ouders van chronisch zieke kinderen kunnen dergelijke aanvraag indienen, maar voor deze kinderen gelden er
andere voorwaarden.
Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur.
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2.3 Afwezigheden
2.3.1 Kleuteronderwijs
In het kleuteronderwijs moeten afwezigheden, gelet op het feit dat er geen leerplicht is, niet gewettigd
worden door medische attesten. Uit veiligheidsoverwegingen is het stellig aan te bevelen dat ouders de
kleuteronderwijzer en/of directie informeren over de afwezigheid van hun kind.
Leerplichtige kleuters volgen de regeling die geldt voor de leerlingen van de lagere school (zie verder).

2.3.2 Lager onderwijs
De Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar
waarin het zes wordt. Kleuters die op vijf jaar reeds naar het lager onderwijs overstappen, zijn eveneens
leerplichtig.
Als ouder bent u verantwoordelijk voor het feit dat uw kind aan de leerplicht voldoet.
Voor het voldoen aan deze leerplicht hebt u gekozen voor inschrijving in een school. Een inschrijving
alleen is evenwel niet voldoende: uw kind moet élke schooldag van het schooljaar daadwerkelijk op
school aanwezig zijn, behalve bij gewettigde afwezigheden.
Hierna vindt u in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn en wat uw
verplichtingen ter zake zijn.
Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties:
2.3.2.1 Ziekte
Is uw kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is steeds een medisch attest vereist.
Dit attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheerspecialist, een psychiater, een
tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo.
Als het enkel gaat om een consultatie, zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts, dan moet die zo
veel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.
Wanneer een bepaald chronisch ziektebeeld leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een
doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine, diabetes…) kan, na samenspraak tussen school
en CLB, één medisch attest dat het ziektebeeld bevestigt, volstaan. Wanneer een afwezigheid om deze
reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders.
Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig als:
-

het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze schrijft “dixit de patiënt”;

-

het attest is geantedateerd of begin- en einddatum werden ogenschijnlijk vervalst;
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-

het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de leerling te maken
heeft zoals bv. de ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden,…

Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk
briefje kan evenwel slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf ingevuld worden. Vanaf de
vijfde keer is steeds een medisch attest vereist.
U verwittigt de school (bijv. telefonisc, via mail ...) en bezorgt het attest zo vlug mogelijk.
2.3.2.2 Van rechtswege gewettigde afwezigheden
1. Het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont
als uw kind, of van een bloed- of aanverwant van uw kind.
2. Het bijwonen van een familieraad.
3. De oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijv. wanneer uw kind gehoord wordt in het kader
van een echtscheiding of moet verschijnen voor de jeugdrechtbank).
4. Het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de
jeugdbescherming (bijv. opname in een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum).
5. Onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (bijv. Staking van het
openbaar vervoer, overstroming,..)
6. Het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende levensbeschouwelijke
overtuiging van een leerling (anglicaanse,islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe, protestantsevangelische godsdienst)
Concreet gaat het over:
- islamitische feesten: het Suikerfeest en het Offerfeest (telkens 1 dag);
- joodse feesten: het joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest
(2 dagen), het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het feest van Esther (1 dag),
het Paasfeest (4 dagen), het Wekenfeest (2 dagen);
- orthodoxe feesten: Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin het Orthodox
Paasfeest niet samenvalt met het katholieke Paasfeest.
De katholieke feestdagen zijn reeds vervat in de wettelijk vastgelegde vakanties. De protestantsevangelische en de anglicaanse godsdienst hebben geen feestdagen die hiervan afwijken.
7. het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging als
topsportbelofte aan sportieve manifestaties. Het gaat over het kunnen deelnemen aan
wedstrijden/tornooien of stages. De unisportfederatie dient een document af te leveren.
Dit document is geldig voor één schooljaar en dient elk schooljaar vernieuwd te worden.
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De afwezigheid kan maximaal 10 al dan niet gespreide halve schooldagen per schooljaar bedragen
Voor elke afwezigheid bezorgt u aan de school zo vlug mogelijk een officieel document (1 t.e.m. 5) of
een door u geschreven verantwoording (6).
2.3.2.3 Afwezigheden mits toestemming van de directie
Enkel mits uitdrukkelijke toestemming van de directie kan uw kind afwezig zijn in volgende
omstandigheden:
1. Voor het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als uw kind of van een bloed- of
aanverwant tot en met de tweede graad van uw kind. Het betreft hier niet de dag van de begrafenis
(zie hoger), maar wel bijvoorbeeld een periode nodig om uw kind een emotioneel evenwicht te laten
terugvinden (een rouwperiode) of om uw kind toe te laten een begrafenis in het buitenland bij te
wonen;
2. Voor actieve deelname aan culturele of sportieve manifestaties, indien uw kind hiervoor als individu
of als lid van een club geselecteerd is. Het bijwonen van trainingen komt niet in aanmerking, wel bijv.
de deelname aan een kampioenschap of competitie.
3. Voor persoonlijke redenen, in zeer uitzonderlijke omstandigheden.
4. Afwezigheden wegens topsport voor de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek. Dit kan slechts
toegestaan worden voor maximaal 6 lestijden per week, mits het vooraf indienen van een dossier
met de volgende elementen: (sportrainingen)
a. een gemotiveerde aanvraag van de ouders;
b. een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten sportfederatie;
c. een akkoord van de directie.
5. Deelname aan time-out-projecten. Deze afwezigheden komen in het basisonderwijs zelden voor,
maar in die situaties waarin voor een leerling een time-outproject aangewezen is, is het in het belang
van de leerling aangewezen om dit als een gewettigde afwezigheid te beschouwen. Voor sommige
leerlingen is er geen andere oplossing dan hen tijdelijk te laten begeleiden door een externe
gespecialiseerde instantie
Voor deze afwezigheden moet de directeur op voorhand zijn akkoord verleend hebben.
Opgelet!
Deze afwezigheden mits toestemming van de directie zijn geen automatisme, geen recht dat u kan
opeisen. Enkel de directie kan autonoom beslissen om deze afwezigheid toe te staan. Onder geen enkel
beding kan toestemming verleend worden om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan (vroeger
vertrek of latere terugkeer)
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2.3.2.4 Afwezigheden van trekkende bevolking, in zeer uitzonderlijke omstandigheden
Deze categorie is enkel van toepassing op kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten
en -artiesten en woonwagenbewoners.
Behoort u tot deze categorie, dan verbindt u zich ertoe, door de inschrijving van uw kind in een school,
dat uw kind elke schooldag op school aanwezig is (behoudens de gewettigde afwezigheden hierboven
beschreven).
Niettemin kunnen er zich in echt uitzonderlijke omstandigheden situaties voordoen waarbij het
omzeggens onvermijdelijk is dat uw kind tijdelijk met u meereist. Deze situatie dient op voorhand goed
met de school besproken te worden. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over hoe uw kind in die
periode met behulp van de school verder onderwijstaken zal vervullen en hoe u met de school in
contact zal blijven. Deze afspraken worden in een overeenkomst tussen uzelf en de school
neergeschreven. Enkel als u uw engagementen terzake naleeft, is uw kind gewettigd afwezig.
Deze regels zijn niet van toepassing op kinderen die behoren tot de trekkende bevolking, maar die ter
plaatse verblijven (bijv. in een woonwagenpark). Deze kinderen moeten uiteraard elke dag op school
aanwezig zijn.
2.3.2.5 Afwezigheid omwille van revalidatie tijdens de lestijden
De directeur kan de afwezigheid van een leerling toestaan voor revalidatie tijdens de schooluren voor
specifieke situaties en dit gedurende 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen.
Na ziekte of ongeval
De school heeft een dossier met daarin:
- Een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lessen moet plaatsvinden.
- Een medisch attest met de frequentie en de duur van de revalidatie.
- Een advies van het CLB, na overleg met de klassenraad en de ouders.
- De toestemming van de directeur.
De 150 minuten kunnen uitzonderlijk overschreden worden mits een gunstig advies van de arts van het
CLB, in overleg met de klassenraad en de ouders.
Een stoornis die vastgelegd is in een officiële diagnose
De school heeft een dossier met daarin:
- Een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lessen moet plaatsvinden.
- Een advies van het CLB, na overleg met de klassenraad en de ouders. Dit advies moet motiveren
waarom het zorgbeleid van de school daarop geen antwoord kan geven en dat de
revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als een schoolgebonden aanbod.
- Een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de manier
waarop de revalidatie het onderwijs aanvult, en hoe de informatie-uitwisseling zal verlopen. De
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revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van het schooljaar een evaluatieverslag aan de
directie van de school en van het CLB.
De toestemming van de directeur.
De 150 minuten kunnen uitzonderlijk overschreden worden voor leerplichtige kleuters (dit zijn de
kinderen in het kleuteronderwijs die de leeftijd van zes jaar hebben bereikt) tot 200 minuten,
verplaatsing inbegrepen mits een gunstig advies van het CLB, in overleg met de klassenraad en de
ouders.
Voor leerlingen die vallen onder de toepassing van het Besluit van de Vlaamse Regering van 12
december 2003 betreffende de integratie van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke
handicap in het gewoon lager onderwijs kan de afwezigheid maximaal 250 minuten per week bedragen,
verplaatsing inbegrepen.
De verzekering van de leerlingen die tijdens de lestijden revalidatie krijgen buiten de school, wordt
tijdens de revalidatie en tijdens de verplaatsingen gedekt door de revalidatieverstrekker.

2.3.2.6. Afwezigheden ingevolge preventieve schorsing en tijdelijke en definitieve uitsluiting
Het algemeen principe is dat de school bij preventieve schorsing en tijdelijke of definitieve uitsluiting in
opvang voorziet. Enkel als de school aan de ouders schriftelijk motiveert waarom dit niet haalbaar is,
moet de school niet voor opvang zorgen.
Een afwezigheid ingevolge een preventieve schorsing, een tijdelijke of een definitieve uitsluiting en
waarbij de school gemotiveerd heeft dat opvang niet haalbaar is, is een gewettigde afwezigheid

2.3.2.7 Problematische afwezigheden
Alle afwezigheden die niet opgesomd en gewettigd kunnen worden zoals hierboven beschreven zijn te
beschouwen als problematische afwezigheden. Leerlingen die ongewettigd afwezig zijn (d.w.z.
problematische afwezigheden die niet omgezet worden in gewettigde afwezigheden) verliezen hun
statuut van regelmatige leerling overeenkomstig van het decreet basisonderwijs. Dit houdt in dat de
betrokken leerling in het zesde leerjaar geen getuigschrift basisonderwijs kan krijgen en dat de school de
betrokken leerling niet kan meetellen voor de personeelsformatie en de toelagen.
De school zal de ouders contacteren bij een problematische afwezigheid en deze afwezigheid melden
aan het CLB. School en CLB zullen in communicatie met de betrokken ouders een begeleidingsplan
opstellen voor de betrokken ouders en hun kinderen.
Van zodra het kind meer dan 10 halve schooldagen problematisch afwezig is, meldt de school dit aan
het CLB en stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op dat ter inzage ligt voor de
verificateurs.
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2.3.2.8 Ouderlijk gezag
2.3.2.8.1 Zorg en aandacht voor het kind

Voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en
extra aandacht bieden.
2.3.2.8.2 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 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.
2.3.2.8.3 Co-schoolschap

Dit is het kind tijdens het schooljaar op twee plaatsen school laten lopen, afhankelijk van bij welke ouder
het verblijft. Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen,
weigert de school mee te werken aan het co-schoolschap.
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2.4 Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning die niet afkomstig is van
de Vlaamse Gemeenschap en de rechtspersonen die daarvan afhangen
(reclame- en sponsorbeleid)
Het is toegestaan dat een school onder bepaalde voorwaarden kiest voor sponsoring. De reclame en
sponsoring moeten verenigbaar zijn met het opvoedingsproject van het schoolbestuur en met de
pedagogische en onderwijskundige doelstellingen van de school. Iedere vorm van reclame wordt door de
directie afzonderlijk bekeken.

2.5 Lessen bewegingsopvoeding en zwemmen
De lessen bewegingsopvoeding en zwemmen maken integraal deel uit van ons aanbod. Alle kinderen
moeten eraan deelnemen.

2.6 Een- of meerdaagse schooluitstappen (Extra-muros activiteiten)
Voor deelname aan een extra-muros activiteit is de schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Het
streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros activiteiten. Bij ééndaagse uitstappen
geldt de ondertekening van dit schoolreglement als principiële toestemming voor deelname aan die
ééndaagse uitstappen. Indien de ouders de toestemming bij een ééndaagse extra-muros activiteit
weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden. Bij een meerdaagse extra-muros activiteit is
een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist.
Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op de school aanwezig te zijn.

2.7 Zittenblijven en vormen van leerlingengroepen
De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of je kind kan
overgaan naar een volgende leerlingengroep, dit in open communicatie met de ouders. Wil de school
dat je kind een jaar overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste
oplossing is. De genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en
mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het
daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn. De school neemt deze beslissing dus in het belang van je
kind. Het 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 onderwijs en van het gewoon naar
het buitengewoon onderwijs. Bij een vervroegde overstap naar het eerste leerjaar beslist de klassenraad.
De school beslist autonoom hoe ze haar lager onderwijs inricht. De klassenraad is het best geplaatst om te
oordelen over de overgang van een leerling van de ene groep naar de andere. De raad houdt hierbij
rekening met verschillende belangen. Het individuele recht van de ouders staat hier tegenover het
collectieve recht van de school als gemeenschap. Daarin spelen ook de individuele rechten van de
medeleerlingen, die eveneens recht hebben op degelijk onderwijs. Die twee rechten moeten goed
afgewogen worden tegenover elkaar. Dat kan het best door de klassenraad. Het recht van individuele
ouders primeert dus niet. De beslissing van zittenblijven is bindend.
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Het is de klassenraad die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de loop van zijn
schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt.
Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. (Bijvoorbeeld in de
kleuterschool na een instapdatum).

2.8 Schoolverandering
Wanneer, in uitzonderlijke omstandigheden, een kind van school verandert in de loop van het
schooljaar, ligt hiervoor de volledige verantwoordelijkheid bij de ouders.
De directie van de nieuwe school zal de directie van de oorspronkelijke school schriftelijk op de hoogte
brengen.

2.9 Orde- en tuchtmaatregelen
Het orde- en tuchtreglement is een middel om de goede gang van zaken in onze opvoedingsgemeenschap te vrijwaren. Elke klastitularis stelt samen met zijn leerlingen een gedragscode op.

2.9.1 Ordemaatregelen
Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk
personeelslid van de school een ordemaatregel worden genomen .
Mogelijke ordemaatregelen zijn:
-

een verwittiging in de agenda

-

strafwerk

-

een tijdelijke verwijdering uit de les gevolgd door aanmelding bij de directie.

-

…

Tegen een ordemaatregel is geen beroep mogelijk.
Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, wordt in overleg met ouders en CLB een
begeleidingsplan opgemaakt. Wanneer het gedrag van je kind, ook met een begeleidingsplan, een
probleem wordt voor het verstrekken van onderwijs of om het opvoedingsproject te realiseren, kan er
een tuchtmaatregel genomen worden.

2.9.2 Tuchtmaatregelen
Wanneer het gedrag van een leerplichtige leerling in het lager onderwijs een gevaar of ernstige
belemmering vormt voor de goede werking van de school of voor de fysieke of psychische veiligheid en
integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen, dan kan de directeur of zijn
afgevaardigde een tuchtmaatregel nemen.
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2.9.2.1 Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:
-

een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende
schooldagen;

-

een definitieve uitsluiting.

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

2.9.2.3 Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting
Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen,
zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.)
Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende procedure
gevolgd:
1.

De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. In
geval van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een
vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft.

2.

De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden schriftelijk, per
aangetekende brief uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Een personeelslid
van de school of van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als
vertrouwenspersoon van de leerling en/ of de ouders. Het gesprek zelf vindt ten
vroegste plaats op de vierde dag na verzending van de brief.

3.

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

4.

Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk
gemotiveerd en binnen een termijn van vijf dagen aangetekend aan de ouders van de
betrokken leerling bezorgd. De beslissing vermeldt de beroepsmogelijkheden.

Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de definitieve
uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand
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na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is onze school niet
langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten
toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing.
Ten gevolge van een definitieve uitsluiting het huidige, het vorige of het daaraan voorafgaande
schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren terug in te schrijven.

2.9.2.4 Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en
definitieve) uitsluiting
Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de tuchtprocedure
tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de
activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar
is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.
In geval van een definitieve uitsluiting heeft de uitgesloten leerling één maand de tijd om zich in een
andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school
aanwezig, maar neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan
beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en
gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.

2.9.3 Beroepsprocedures tegen tuchtmaatregelen
2.9.3.1 Beroepsprocedure na een tijdelijke uitsluiting
Ouders kunnen tegen de beslissing tot tijdelijke uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat als
volgt:
1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot tijdelijke uitsluiting kunnen ouders

schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van de interne beroepscommissie (zie punt
1 deel 1).
2. De interne beroepscommissie komt samen binnen vijf dagen na ontvangst van het

beroep. De leerling en de ouders worden opgeroepen om te verschijnen voor deze
interne beroepscommissie.
3. Intussen hebben de ouders inzage in het dossier.
4. De interne beroepscommissie brengt de ouders binnen vijf dagen per aangetekende

brief op de hoogte van haar gemotiveerde beslissing. Deze beslissing is bindend voor
alle partijen.
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2.9.3.2 Beroepsprocedure na een definitieve uitsluiting
Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat als
volgt:
1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen
ouders schriftelijk, per aangetekend schrijven, beroep indienen bij de voorzitter van het
schoolbestuur.
Mezvr Agnes Leysen
VZW KOM
Jozef Calasanzstraat 2
2400 MOL
Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.
 Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;
 Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en
motivering waarom de definitieve uitsluiting betwist wordt.
Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.

2. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie
samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen
die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het
gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal
onderzoeken.
De beroepscommissie zal steeds de ouders binnen tien dagen nadat het schoolbestuur
het beroep heeft ontvangen uitnodigen voor een gesprek. In de brief met de uitnodiging
zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn.
De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op.
3. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. De beroepscommissie
zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel het beroep
gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten.
4. De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een
termijn van vijf dagen met een aangetekende brief aan de ouders meedelen. De
beslissing is bindend voor alle partijen.
Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op.
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3. Preventie
Alle scholen hebben oog voor een veilige leer- en werkomgeving, zowel voor personeel als voor
leerlingen.
Binnen het schoolbestuur is een coördinerende preventieadviseur werkzaam. In elke school heeft een
personeelslid een opleiding gevolgd tot lokale preventieadviseur. In onze school is ook een
gebrevetteerde nijverheidshelper.

3.1 Gezondheid en hygiene
3.1.1 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 dat de juiste dosering en
toedieningswijze bevat. Dit vraagt u best bij de dokter of u maakt gebruik van het attest in bijlage (attest
ouders voor medicatie zonder voorschrift).
Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan mag 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.
Tijdens meerdaagse uitstappen geldt een uitzonderlijke regeling die u meegedeeld wordt tijdens de infoavond.

3.1.2 Luizen
Luizen vormen een hardnekkig probleem. Daarom vragen we aan de ouders om de haren van hun kind
regelmatig te controleren en zo nodig de school te verwittigen. Wanneer het luizenprobleem te groot
wordt binnen één klas, komt de schoolarts en/of verpleegster de haren controleren. Indien levende
luizen worden aangetroffen, worden de ouders gevraagd om hun kind af te halen en onmiddellijk een
doeltreffende behandeling te starten.

3.1.3 Jodiumtabletten
Onze scholen zijn gelegen in een zone met nucleaire risico's. Daarom zijn wij verplicht de nodige
jodiumtabletten in de school te bewaren en toe te dienen bij noodsituaties. Indien uw kind om
medische redenen geen jodiumtabletten toegediend mag krijgen, vragen wij om dit schriftelijk te
melden aan de directie.
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3.1.4 Besmettelijke ziekten
Van de ouders wordt verwacht dat ze de school op de hoogte brengen wanneer hun kind een
besmettelijke ziekte heeft, zodat de school op haar beurt, indien nodig, het CLB kan verwittigen om
verdere stappen te zetten.
Anderzijds heeft de behandelende dokter de plicht om besmettelijke ziekten te melden aan de
gezondheidsinspectie, die op haar beurt contact opneemt met het CLB en de school om verdere stappen
te zetten.

3.1.5 Zindelijkheid
Voor de vlotte gang van zaken in de kleuterklas is het wenselijk dat je kind zindelijk is wanneer het naar
school komt. Als dit niet het geval is, verwachten we dat jullie meewerken aan het stappenplan m.b.t. de
zindelijkheidstraining in overleg met de kleuterleid(st)er.

3.1.6 Roken op school
Er geldt een algemeen rookverbod op het hele schoolterrein, zowel binnen als buiten.
In open lucht geldt op de schoolterreinen een rookverbod tussen 6.30 u. ’s morgens en 18.30 u.
’s avonds.
Als je als ouder of een andere bezoeker het rookverbod overtreedt, zal je hierover aangesproken
worden en gevraagd worden de sigaret te doven tot je het schoolterrein hebt verlaten.
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4. Algemene informatie
4.1 Centrum Leerlingenbegeleiding (CLB)

Je CLB helpt
Jouw CLB:
Openingsuren:
CLB-Kempen
Centrum voor leerlingenbegeleiding

vestiging Mol
Edmond Van Hoofstraat 8
2400 Mol
tel. 014 33 76 20
mol@clb-kempen.be

Het centrum is elke werkdag open van 9.00 tot 12.00
uur en van 13.00 tot 16.30 uur. Elke 2e en 4e
donderdag van de maand is het centrum tot 18.30 uur
geopend.
Je kunt met de medewerkers ook (telefonisch)
afspraken maken voor andere gespreksuren.
Het CLB sluit van 15 juli tot en met 15 augustus en
tijdens de kerst- en paasvakantie (met uitzondering
van twee dagen in de kerstvakantie).
Tot 15 juli en vanaf 16 augustus is er permanentie
voorzien. Je belt best voor een afspraak, zodat de
medewerkers je vlot kunnen verder helpen.

We zijn er voor leerlingen, ouders en school. We werken samen met de school, maar we behoren er niet
toe. Je kind kan dus gerust los van de school bij ons aankloppen. Je kunt alleen naar het CLB stappen dat
samenwerkt met de school waar je kind ingeschreven is.

Waarvoor kan je bij ons terecht?
Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) bieden gratis informatie, hulp en begeleiding voor leerlingen,
ouders en scholen.
Je kunt bij je CLB terecht met heel wat vragen.
Je kunt naar het CLB...


Je kind moet naar het CLB...

als je kind ergens mee zit of zich niet goed in 
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zijn vel voelt;



als het te vaak afwezig is op school (leerplicht);



als je kind moeite heeft met leren;





voor studie- en beroepskeuzehulp;

voor een overstap naar het buitengewoon
onderwijs;



als er vragen zijn over je kind zijn/haar
gezondheid, lichaam... ;



om vroeger of net later aan de lagere school te
beginnen;



als je kind vragen heeft rond seks, vriendschap
en verliefdheid;



bij een niet zo voor de hand liggende instap in
het eerste leerjaar A of B van het secundair
onderwijs.



met vragen rond inentingen.

Voor een CLB-tussenkomst is er een uitdrukkelijke toestemming nodig van de ouders als je kind jonger
is dan 12 jaar.
De leerlingen ouder dan 12 jaar kunnen dit zelf beslissen.

Op onderzoek: het medisch consult
 1ste kleuterklas

3-4 jaar

 2de kleuterklas

4-5 jaar

 1ste lj

6-7 jaar

 3delj

8-9 jaar

 5delj

10-11
jaar

 1ste secundair

12-13
jaar

 3 secundair
de

14-15
jaar

Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-artsen
en verpleegkundigen. Die onderzoeken zijn verplicht. In het gewoon
onderwijs is dat in vaste leerjaren, in het buitengewoon onderwijs in de
1ste en 2de kleuterklas en verder om de twee jaar. Ook nog in het eerste
jaar deeltijds onderwijs of erkende vorming.
Tijdens het onderzoek mag je kind aan de verpleegkundige en de
dokter altijd vragen stellen. Je kunt ook met de dokter een afspraak
maken op een later tijdstip.
De onderzoeken kunnen ook door een andere arts uitgevoerd worden
maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Die vraag je best
aan je CLB.

Inentingen

Het CLB biedt gratis inentingen 1ste lj
aan. Daarbij volgen we het
‘vaccinatieprogramma’
dat
door
de
overheid
is 5de lj
aanbevolen.
Om ze te krijgen kunnen de
ouders toestemming geven. Als 1ste secundair
de arts inschat dat de leerling
bekwaam is kan die ook zelf
toestemming geven.

Welke inentingen kan je krijgen?

6-7 jaar

Polio (Kinderverlamming), Difterie (Kroep),
Tetanus (Klem), Kinkhoest

10-11
jaar

Mazelen, Bof (Dikoor), Rubella (Rode
hond)

12-13
jaar

Hepatitis B (Geelzucht): 2 inentingen als de
vaccinatie nog niet in orde is.
HPV (preventie baarmoederhalskanker): 3
inentingen
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3de secundair

14-15
jaar

Difterie, Tetanus, Kinkhoest

CLB-dossier
Als je kind bij ons voor begeleiding komt, dan maken we een dossier. Daarin komt alles wat met jouw
kind en de begeleiding te maken heeft. We houden ons uiteraard aan enkele regels:


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



We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid.



We houden ons aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’.

Het dossier inkijken?
Vanaf 12 jaar mag je kind dat meestal, maar hierop bestaan enkele uitzonderingen. Ouders of voogd
mogen het dossier dan enkel inkijken met de toestemming van de leerling. Als jouw kind jonger dan 12
jaar is, dan mag je als ouders of voogd het dossier inkijken. Dat geldt niet altijd en ook niet voor het
volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts.
Je kunt een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Inkijken gebeurt altijd samen met een
gesprek om uitleg te geven. Die kopie is erg vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan
jeugdhulp.
Gegevens over jezelf mag je laten verbeteren en aanvullen. Je kunt ook vragen om sommige gegevens
niet in het dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige reden hebben. Het mag bovendien
niet gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken.

Naar een andere school
Als je kind naar een andere school gaat, dan gaat het dossier naar het CLB waar die school mee
samenwerkt. Je kunt je daartegen verzetten maar sommige gegevens geven we verplicht door. Dit kan je
niet weigeren: identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medisch onderzoek en de
opvolging hiervan.
Als je niet wil dat het hele dossier naar het nieuwe CLB gaat dan moet je dat binnen de 10 dagen na je
inschrijving in de andere school schriftelijk laten weten aan je (oude) CLB. Dat moet zo snel omdat je
dossier anders automatisch verhuist met je inschrijving.

En later?
We houden het dossier van je kind minstens 10 jaar bij op het CLB, te tellen vanaf het laatste medisch
consult.
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Een klacht?
Heb je een klacht, dan luisteren we daar graag naar. Elk CLB heeft een vaste werkwijze om klachten te
behandelen. Dat garandeert dat elke klacht de nodige aandacht krijgt en met zorg behandeld wordt. De
procedure kan je vragen aan je CLB-medewerker of de directeur van je CLB.
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4.2 Inschrijven van leerlingen
4.2.1 Toelatingsvoorwaarden
Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogische project
van de school. Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug jullie schriftelijk akkoord
vragen. Indien jullie niet akkoord gaan met de wijziging dan wordt de inschrijving van jullie kind
beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.
Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind
bevestigt en de verwantschap aantoont (de SIS-kaart, ISI+-KAART,
het trouwboekje, het
geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het
vreemdelingenregister, een reispas,…) De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele
schoolloopbaan in de school. Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de
inschrijving/aanmelding opgenomen in het inschrijvingsregister. Zij worden slechts eenmaal
ingeschreven volgens chronologie. Een kleuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven
worden. Maar pas 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 hemelvaartdag.

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.
Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn voor 1 januari van het
lopende schooljaar. Een leerling die 5 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar kan reeds in
het lager onderwijs ingeschreven worden na advies van het CLB en na toelating door de klassenraad.
Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar.
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Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet de 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 doen:
1° het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap
erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode gedurende ten
minste 220 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 september, uiterlijk tien schooldagen na deze
inschrijving.
In afwachting van deze mededeling is de leerling ingeschreven onder opschortende voorwaarde.
Bij overschrijding van de genoemde termijn is de leerling ingeschreven.
De schriftelijke mededeling aan de ouders van een negatieve beslissing bevat tevens de motivatie.

4.2.2 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.

4.2.3 Weigering van inschrijving
Ouders hebben het recht om hun kind in te schrijven in de school van hun keuze. Toch kan de school
een leerling weigeren onder bepaalde omstandigheden.
1. Het schoolbestuur weigert de inschrijving van de betrokken leerling die het vorige of het
daaraan voorafgaande schooljaar door een tuchtmaatregel definitief werd uitgesloten in de
school.
2. Wanneer je kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs,
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 studievoortgang te laten
maken op basis van een individueel aangepast curriculum.
Indien na het overleg de school de disproportionaliteit van de aanpassingen bevestigt, wordt de
inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en
uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de kennisgeving van de bevestiging van
de disproportionaliteit.
3. Wanneer je kind niet beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon
onderwijs, maar tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor hem/haar wijzigt en
de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat voormeld verslag nodig is, organiseert
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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 curriculum of om de
inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.
4. Het schoolbestuur kan omwille van materiële omstandigheden een maximumcapaciteit
invoeren. Wanneer deze maximumcapaciteit overschreden wordt, moet de school de leerling
weigeren.
De beslissing tot weigering wordt binnen vier kalenderdagen bij aangetekend schrijven of tegen
afgiftebewijs aan de ouders van de leerling bezorgd. Ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het
schoolbestuur.

4.2.4 Vastleggen van verschillende criteria en voorrangsperiodes
Het schoolbestuur legt volgende zaken vast:
1. De capaciteit per school, per vestigingsplaats en per onderwijsniveau (kleuter en lager)
2. De maximale norm is bepaald rekening houdend met de veiligheid, het aantal lokalen, de
criteria inzake draagkracht van de school en overcapaciteit.
Voor onze scholen zijn er voorlopig GEEN capaciteitsproblemen.
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School

Adres

Capaciteit Capaciteit
niveau

Basisschool De Toren

J. Calasanzstraat 2A 2400 Mol
 Lager

School

327
197

Achterbos 27 2400 Mol
 Kleuter
Basisschool Centrum

Sint -Jan Berchmanscollege

130

Gustaaf Woutersstraat 31 2490 Balen

478

 Kleuter

192

 Lager

286

Jacob Smitslaan 36 2400 Mol

250

250

 Lager
Basisschool Millekemol

Basisschool Klavertje 4

Sint - Odradastraat 40 2400 Mol

366

 Kleuter

150

 Lager

216

Schoolstraat 3 2491 Olmen

446

 Kleuter

120

 Lager

276

Stotert 75 2491 Olmen
 Kleuter
Lagere school Rozenberg

50

Rozenberg 2 2400 Mol
 Lager

320
220
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Sint - Jan Berchmansstraat 2 2400 Mol
 Lager
Kleuterschool Rozenberg

100

Rozenberg 4 2400 Mol
 Kleuter

276
88

Rijpad 43 2400 Mol
 Kleuter

113

Singellaan 1 2400 Mol
 Kleuter
Basisschool Stapsteen

Basisschool Wezel

75

Sluis 156 2400 Mol

325

 Kleuter

110

 Lager

215

Keiheuvelstraat 7A Wezel 1 2400 Mol
 Kleuter

485
88

Sportlaan 1 2490 Balen
 Kleuter

90

Keiheuvelstraat 7A 2400 Mol
 Lager Wezel 1 + 2
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Voorrangsgroepen
Onze school werkt met voorrangsgroepen. De volgorde van de voorrangsgroepen is decretaal bepaald
en die volgorde moet gerespecteerd worden.
1. Kinderen van dezelfde leefeenheid = kinderen met ten minste één gemeenschappelijke ouder of
leerlingen met eenzelfde hoofdverblijfplaats.
2. Kinderen van personeel van de school op voorwaarde dat er op het moment van de inschrijving
een lopende tewerkstelling is van meer dan 104 dagen.
Onder personeel wordt bedoeld:


Gesubsidieerde personeelsleden



Personeelsleden die via een arbeidsovereenkomst aangeworven worden door het
schoolbestuur en tewerkgesteld zijn in de school.

Aan de hand van officiële documenten wordt het bewijs geleverd van de hoofdverblijfplaats.
Het decreet geeft aan dat het schoolbestuur, hoewel een bepaald niveau eigenlijk vol zit, in bepaalde
gevallen toch mag overgaan tot inschrijving.
Deze gevallen zijn:


de toelating van een anderstalige nieuwkomer in het gewoon onderwijs;



de toelating van leerlingen die:
o

geplaatst zijn door de jeugdrechter of door de comités voor bijzondere jeugdzorg;

o

als (semi-)internen verblijven in een internaat verbonden aan de school;

o

opgenomen zijn in een voorziening van residentiële opvang;



de terugkeer van leerlingen in het gewoon onderwijs die in het lopende of het voorafgaande
schooljaar in die school ingeschreven waren en die in een school voor buitengewoon onderwijs
ingeschreven waren (speelleerklas en leerlingen die hun inschrijving in het buitengewoon
onderwijs ongedaan willen maken).



de toelating van leerlingen die verblijven in een centrum voor kinderzorg en
gezinsondersteuning;



de toelating van kinderen die behoren tot dezelfde leefeenheid, indien de ouders deze kinderen
wensen in te schrijven in hetzelfde niveau en slechts één van de kinderen ingeschreven kan
worden omwille van de capaciteit. (Denk bijvoorbeeld aan meerlingen)
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Voorrangsregeling voor broers en zussen en leerlingen van personeel
Broers en zussen van reeds ingeschreven leerlingen en kinderen van het personeel in onze school
hebben voorrang op alle andere nieuwe leerlingen bij de inschrijving voor het daaropvolgende
schooljaar.
Voor het schooljaar 2016 – 2017 geldt deze inschrijvingsperiode: 15-02/26-02.
Na deze periode volgt de reguliere inschrijving en vervalt de voorrangsperiode.
Indien binnen een bepaald niveau de capaciteit toch vol is, moet de school elke bijkomende leerling die
zich voor dat niveau wenst in te schrijven, weigeren. De school moet hierin consequent zijn, dit wil
zeggen dat de school systematisch elke nieuwe leerling weigert vanaf de datum dat de op voorhand
afgesproken maximumcapaciteit bereikt wordt. Ze bezorgt deze leerlingen een weigeringsdocument en
noteert hun naam in het inschrijvingsregister als geweigerde leerling. Ouders die zich benadeeld voelen
kunnen klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten. De Commissie toetst of de school de
capaciteitsregel correct toepast.

4.2.5 Leerplicht
In september van het jaar waarin het kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te
volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander
leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.
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 uiteindelijke beslissing.
In het gewoon onderwijs kan een leerling minimum 4 jaar en maximum 8 jaar in het lager onderwijs
doorbrengen, met dien verstande dat een leerling die 15 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, eventueel aanpassingen gebeuren.
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4.3 Privacy
4.3.1 Persoonsgegevens
De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer.
Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Om
gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de
gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming
van de leerlingen of hun ouders. De privacywet geeft je het recht te weten welke gegevens de school
verwerkt en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze
niet ter zake dienend zijn.

4.3.2 Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering
Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens verplicht overgedragen aan de nieuwe school
onder de volgende voorwaarden: De gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke
onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de
onderwijsloopbaan betrekking heeft. Ouders kunnen –op verzoek– deze gegevens inzien. Ouders die
niet wensen dat deze gegevens doorgegeven worden kunnen zich tegen de overdracht verzetten. Ze
brengen de directie 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.

4.3.3 Foto’s
De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen op haar website, in de schoolkrant, …
Elk bezwaar moet schriftelijk aan de directie gemeld worden.

4.3.4 Recht op inzage en toelichting
Ouders hebben recht op inzage in en toelichting bij de leerlingengegevens, waaronder de
evaluatiegegevens, die verzameld worden door de school over hun kind. Indien na de toelichting blijkt
dat de ouders een kopie willen, kan dat aan 10 cent per kopie. De school kan geen gegevens doorgeven
die betrekking hebben op medeleerlingen

4.4 Ouderlijk gezag
4.4.1. Neutrale houding t.g.o. de ouders en afspraken i.v.m. informatiedoorstroom
Tenzij het door de rechtbank anders werd bepaald, behouden beide ouders in het geval van een
scheiding het recht op informatie vanuit de school.
- Afspraken i.v.m. de agenda, brieven, …:
- Afspraken in verband met oudercontact:
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(oudercontacten, activiteiten, vorderingen van het kind, …)
Om aan dit recht tegemoet te komen, vragen wij uitdrukkelijk dat de betrokken ouders aan de school
laten weten hoe het doorgeven van informatie aan de andere ouder geregeld moet worden en de
manier waarop beslissingen over het kind genomen worden.
De inschrijvende ouder verklaart t.o.v. de school in toepassing van de artikels 374/375 B.W. te handelen
met instemming van de andere ouder.
Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening.
Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen
dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het
betalen van de schoolrekening, bezorgen we hen beiden een identieke schoolrekening. Zolang die
rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige resterende saldo verschuldigd,
ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.

4.4.2. Co-schoolschap
Het kind tijdens het schooljaar op twee plaatsen school laten lopen, afhankelijk van bij welke ouder het
verblijft, kan niet. Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te
garanderen, weigert de school mee te werken aan het co-schoolschap.
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4.5 Vrijwilligers op school
De regering maakte een nieuwe wet die de rechten van vrijwilligers vastlegt. Dit betekent dat
organisaties die beroep doen op vrijwilligers aan een aantal verplichtingen moeten voldoen.
Ook onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. Wij
kunnen rekenen op vele ouders, leerlingen, oud-leerlingen en nog vele anderen. Langs deze weg willen
wij de vrijwilligers informeren over de verzekering e.d.
Wij bezorgen u alle informatie waarvan u, volgens de wet, op de hoogte moet zijn.
Organisatie
De vzw: Katholiek Onderwijs Mol, Jozef Calasanzstraat 2, 2400 Mol

4.5.1 Verzekering
Verplichte verzekering
Onze school heeft in dit kader een verzekeringscontract afgesloten bij Interdiocesaan Centrum. Deze
verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de school en van de vrijwilligers. Je kunt de polis
inzien op het secretariaat. Als je tijdens een activiteit als vrijwilliger van de school schade veroorzaakt
aan een ander, dan zal de verzekering tussenkomen. Polisnummer: verschilt per school
Vrije verzekering
Onze school heeft eveneens een verzekeringscontract afgesloten dat lichamelijke schade van de
vrijwilligers dekt. Dat betekent dat je verzekerd bent als je een ongeval overkomt tijdens activiteiten die
ja als vrijwilliger van de school uitvoert. Dit verzekeringscontract werd afgesloten bij Interdiocesaan
Centrum. Ook deze polis kan je inzien op het secretariaat.
Polisnummer: 7056036410037

4.5.2 Vergoedingen
Niemand kan verplicht worden om activiteiten als vrijwilliger uit te voeren. Voor de activiteiten die je als
vrijwilliger uitvoert, word je dan ook niet betaald. Onze school voorziet geen enkele vergoeding.

4.5.3 Aansprakelijkheid
Het kan zijn dat je schade veroorzaakt tijdens de activiteiten die je als vrijwilliger uitoefent. Als school
zijn wij daarvoor verantwoordelijk (dekken wij deze verantwoordelijkheid). Zelf ben je wel
verantwoordelijk voor de schade die veroorzaakt werd door het bedrog dat je pleegde of de zware fout
die je beging. Voor schade veroorzaakt door lichte fouten ben je niet zelf verantwoordelijk, behalve als
dit meermaals voorkomt.
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4.5.4 Geheimhoudingsplicht
Soms vernemen vrijwilligers geheimen of vertrouwelijke informatie bij het uitvoeren van hun
activiteiten. Vooral als een vrijwilliger werkt in de hulpverlening (Tele-onthaal, de zelfmoordlijn, de
jongerentelefoon…) kan dit gemakkelijk voorkomen. Als vrijwilliger ben je dan verplicht om deze
informatie geheim te houden.
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4.6 Engagementsverklaring:
Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen.
Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel de
volle steun van jullie. Daarom maken we wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van
elkaar mogen verwachten. Een voldoende betrokkenheid van ouders bij het schoolleven is essentieel
voor de leerkansen van kinderen. Van ouders verwachten we dat ze geïnteresseerd zijn in wat hun
kinderen meemaken op school, positief staan t.o.v. school en schoolwerk, voor een rustige omgeving
zorgen waarin het kind huistaken kan maken, ervoor zorgen dat hun kinderen tijdig aanwezig zijn op
school, … Deze afspraken gelden voor de hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven.

4.6.1 Engagement inzake oudercontacten
Onze school voorziet heel wat kansen tot oudercontact. We willen jullie op geregelde tijdstippen
informeren over de evolutie van je kind. Van de ouders verwachten we een ernstige inspanning tot
deelname aan deze oudercontacten.

4.6.2 Engagement inzake aanwezigheid
Niet alleen voor leerplichtige leerlingen, maar ook voor kleuters is een voldoende aanwezigheid op
school essentieel voor een succesvolle schoolcarrière. Van de ouders verwachten we dan ook een
ernstig inspanning om hun kinderen regelmatig en tijdig op school aanwezig te laten zijn (zie te laat
komen - schooluren).
De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de
schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar.
Daartoe moeten wij de afwezigheden van je kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB.

4.6.3 Engagement inzake individuele begeleiding
Het zorgbeleid in onze school houdt ondermeer in dat we de evolutie in de totale ontwikkeling van je
kind gericht volgen. Dit doen we door te werken met een leerlingvolgsysteem.
Wanneer je kind op een bepaald moment voor korte of langere termijn nood heeft aan een vorm van
individuele begeleiding (zorg op school of bij een externe hulpverlener) dan wordt met jullie overlegd.
Wij verwachten dat jullie ingaan op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt
en naleeft.

4.6.4 Een positief engagement inzake de onderwijstaal
Een goede kennis van de onderwijstaal, Nederlands dus, is de basis voor een succesvolle schoolcarrière.
We verwachten van jullie als ouders dat jullie de kinderen aanmoedigen om Nederlands te leren.
Anderstalige kinderen hebben er baat bij om ook buiten de school in contact te komen met de
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Nederlandse taal. Wij verwachten van de ouders dat ze positief staan ten aanzien van extra initiatieven
en maatregelen die de school neemt om de taalachterstand van hun kind weg te werken.

4.7 Bijkomende info.
Commissie inzake Leerlingenrechten

Adres: Commissie inzake Leerlingenrechten
t.a.v. Sara De Meerleer (Basisonderwijs)
H. Consciencegebouw
Koning Albert-II laan 15, lokaal 4M11
1210 Brussel 02/553 92 12
e-mail: commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be

Commissie Zorgvuldig Bestuur

Adres: Vlaams Ministerie van Onderwijs
en Vorming AGODI
t.a.v Marleen Broucke Adviseur
Kamer 1C 24
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Attest ouders
voor medicatie zonder voorschrift

Naam leerling + klas:
…………………..……………………………………………………
Naam medicijn (in originele verpakking):
…………………..……………………………………………………
Bewaren in de koelkast?:

O ja

O nee

Wanneer in te nemen?:
…………………..……………………………………………………
Dosering: ……………..……………………………………………………
Datum: ……………………………
Handtekening ouder(s):

VZW Katholiek Onderwijs Mol, Rijpad 43, 2400 Mol
41 430.285.367
ondernemingsnummer:
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basisschool Wezel

Lagere school
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