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WELKOM
Onze school is blij dat u voor ons gekozen hebt. We beschouwen dit als een blijk van groot
vertrouwen en zien het als een voorrecht dat we mee mogen helpen bij de opvoeding van uw kind.
U mag erop rekenen dat we als schoolbestuur en schoolteam ons ten volle zullen inzetten om uw kind
goed te onthalen en een eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs te geven.
Vanzelfsprekend hopen we dat u uw kind zal aanmoedigen om met ons mee te werken en dat we dus
goede bondgenoten zullen zijn in de opvoeding van uw kind. Aarzel ook niet met ons contact op te
nemen indien er problemen zijn. We staan klaar om samen naar een oplossing te zoeken.
Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige
informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement
maar sluit er wel nauw bij aan.
In het tweede deel vind je het pedagogisch project.
In het derde deel vind je het eigenlijke reglement dat o.a. bestaat uit de engagementsverklaring,
informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van de leerlingengroepen, afwezigheden,
uitstappen, het getuigschrift basisonderwijs, onderwijs aan huis, orde- en tuchtmaatregelen, de
bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, leefregels en privacy.
De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat jullie akkoord gaan met het volledige
schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan het
eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig van
de ouders.
Wij hopen op een goede samenwerking!
Directie en leerkrachten van basisschool Toermalijn
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DEEL 1
INFORMATIE EN
CONTACTGEGEVENS
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1 ONZE SCHOOL
1.1 Portret van onze school
Wij zijn een vrije gemengde basisschool wat betekent dat we zowel een kleuterschool als een lagere
school voor jongens en meisjes onder onze hoede hebben. Samen met de scholen uit Morkhoven,
Noorderwijk, Herenthout en O.L.V. Olen vormen wij scholengemeenschap “Nete en Wimp”.
Onze scholengemeenschap behoort tot de KOBA-familie: Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen.
1.2 Wie is wie?
Onze school
KOBA Zuiderkempen
VRIJE BASISSCHOOL “Toermalijn”
LICHTAARTSEWEG 129
2250 OLEN
tel. 014/ 215588
directie: toermalijn@telenet.be
secretariaat: toermalijnsecretaresse@telenet.be
www.basisschool-toermalijn.be
Schoolbestuur
Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke van het schoolgebeuren. Zij is verantwoordelijk voor het
beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het
onderwijs. Onze school bouwt haar werking uit mede dankzij een goede begeleiding die het
schoolbestuur organiseert voor de scholen.
KOBA (Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen
Het personeel
De directeur, de leerkrachten, de kinderverzorgster, het administratief en ondersteunend personeel en
het onderhoudspersoneel vormen samen ons schoolteam. Het onderwijzend personeel is volgens de
opdracht opgesplitst in kleuter- en lager onderwijs. Deze groepen werken wel intens samen.
De scholengemeenschap
Onze school behoort tot scholengemeenschap Nete en Wimp.
www.nete-en-wimp.be
Onze scholengemeenschap bestaat uit volgende scholen:
VBS De Wegwijzer – Streepstraat 2 – 2200 Morkhoven
VBS De Luchtballon – Schoetersstraat 22 – 2270 Herenthout
VBS ‘t Klavertje – Ring 59 – 2200 Noorderwijk
VBS De Knipoog – Stationsstraat 1 – 2250 Olen
VBS Toermalijn – Lichtaartseweg 129 – 2250 Olen
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De klassenraad (MDO)
Regelmatig komt de directeur samen met een team dat kan bestaan uit: personeelsleden, klasleerkracht,
leerkracht bewegingsopvoeding, zorgteam, afgevaardigde van het CLB en (in overleg met ouders)
eventuele diensten en specialisten, om individuele leerlingen of leerlingengroepen te bespreken.
De ouderraad
De ouderraad is een groep actieve ouders met een hart voor de kinderen waar elke ouder lid van kan
worden. Ze ondersteunen de school en hebben een luisterend oor voor de vragen en de noden van de
ouders. De lijst met de samenstelling van de ouderraad vindt u op onze schoolwebsite.
De voorzitter van deze raad is: Goele Jimenez.
De leerlingenraad
In het begin van het schooljaar kiezen de leerlingen in elk leerjaar twee leerlingen die als afgevaardigden
van de klas naar de leerlingenraad gaan met uitzondering van de eerste graad en kleuters. Daarnaast
worden er ook twee leerkrachten aangesteld om deze leerlingenraad mee te sturen. Het 1ste en 2de
leerjaar krijgt na elke leerlingenraad van twee leden naast een schriftelijk verslag ook een mondeling
verslag in de klas. De leerkrachten van de kleuterschool worden op de hoogte gebracht door de
leerkrachten van de leerlingenraad.
De schoolraad
In de schoolraad van onze school krijgt een afvaardiging van de ouders en de lokale gemeenschap
informatie en inspraak in het dagelijkse onderwijsgebeuren in de school. Elk met hun eigen inbreng
komen ze samen op voor de christelijke opvoeding van onze leerlingen en de eigenheid van onze school.
Vrijwilligers
De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. Dit kan hulp
zijn zowel in de school als buiten de school. Die vrijwilliger kan bijvoorbeeld zijn: lees(groot)ouder,
knutsel-ouder, lid van de ouderraad, begeleider bij een schooluitstap, hulp bij een activiteit. Als u als
vrijwilliger optreedt in onze schoolorganisatie bent u door het ondertekenen van dit schoolreglement
verzekerd.
De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid van
de organisatie en de vrijwilligers, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid.
De activiteit wordt onbezoldigd en niet verplicht verricht. De organisatie voorziet in geen enkele
vergoeding voor vrijwilligersactiviteiten. De school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan
derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van
vrijwilligerswerk de school of derden schade berokkent is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn
zware fout. Voor zijn lichte fout is hij enkel aansprakelijk als die hem eerder dan toevallig voorkomt.
Soms vernemen vrijwilligers vertrouwelijke informatie bij het uitvoeren van hun activiteiten. Als
vrijwilliger ben je dan verplicht om deze informatie geheim te houden.
De beroepscommissie
Indien u beroep wenst te doen op de beroepscommissie dient u zich te wenden tot de voorzitter:
DKO – Beroepscommissie basisonderwijs
Otto Veniusstraat 22
2000 Antwerpen
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Centrum voor leerlingenbegeleiding: CLB
Ze zijn er voor leerlingen, ouders en school. Gratis. Ze werken op verschillende vlakken samen met de
school maar ze behoren er niet toe. Je kan dus los van de school bij hen terecht. Je kan alleen terecht bij
het CLB dat samenwerkt met de school waar je ingeschreven bent.
Waarvoor kan je bij hen terecht?
Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) bieden gratis informatie, hulp en begeleiding voor leerlingen,
ouders en scholen. Je kan bij je CLB terecht met heel wat vragen.
Hellekensstraat 2
2200 HERENTALS
tel + fax. 014/ 21.59.01 mail: herentals@clb-kempen.be
Schoolarts is Dr. Leen De Meulenaere
Psycho - pedagogisch consulente is Gaby Thijs
Maatschappelijk assistente is Nele Van Rossum
Verpleegkundige is Catherine Hendrickx
Je kunt naar het CLB …
Als je kind ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt;
Als je kind moeite heeft met leren;
Voor studie- en beroepskeuzehulp;
Als er vragen zijn over je kind zijn/haar gezondheid, lichaam, …
Als je kind vragen heeft rond seks, vriendschap en verliefdheid;
Met vragen rond inentingen;
Je kind moet naar het CLB …
Op medisch onderzoek;
Als het te vaak afwezig is op school;
Voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs;
Om vroeger of net later aan de lagere school of het secundaire onderwijs te beginnen.
Heeft U vragen of zorgen over uw kind dan kunt U contact opnemen met verpleegkundige Catherine
Hendrickx, elke werkdag van 9u tot 12u en van 13u30 tot 16u30, de 2de en 4de donderdag van de maand
tot 18u30.
Hun samenwerking met de school bestaat uit:
- deelname aan klassenraad en bespreking van leerlingen
- onderzoeken in verband met ontwikkeling van kleuters en evolutie van leerlingen
- bijzondere testen en onderzoeken op aanvraag
- begeleiding leerlingen in hun studiekeuze.
Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-arts en verpleegkundige. Die
onderzoeken zijn verplicht. Deze gebeuren in het 1ste kleuterklas, het 2de kleuterklas, het 1ste leerjaar, het
3de leerjaar en het 5de leerjaar.
Het CLB biedt gratis inentingen aan. In het 1ste leerjaar is dit tegen polio, difterie, tetanus en kinkhoest. In
het 5de leerjaar worden de leerlingen ingeënt tegen mazelen, bof en rubella. Het medisch schooltoezicht
is een dienst voor preventieve gezondheidszorg.
De medische onderzoeken en het toezicht op de besmettelijke ziekten zijn wettelijk verplicht. De MSTdienst voert deze onderzoeken kosteloos uit.
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2 ORGANISATIE VAN ONZE SCHOOL
2.1 Schooluren - openingsuren
’s Morgens open om 8.15 uur.
’s Avonds gesloten om 15.25 uur.
Op woensdagmiddag gesloten om 12.15 uur.
Buiten de lesuren is er toezicht op de speelplaats vanaf het openingsuur en tot bij het vertrek van de
kinderen na schooltijd. Tijdens de middagpauze is er toezicht op alle kinderen die op de school
aanwezig zijn. Voor deze middagbewaking wordt 30 cent aangerekend, hiervoor ontvangen de ouders
een fiscaal attest.
Wanneer kinderen om bepaalde redenen ’s middags of ’s avonds pas later kunnen worden opgehaald,
verwittig je best de leerkracht of de directie. Raad je kind ook aan op het secretariaat binnen te komen
wanneer het niet weet waarheen of wanneer er niemand is om hen af te halen. Zo voorkomen we dat
het kind in paniek raakt.
De nabewaking in de school zelf is tot 10 minuten na schooltijd. Na deze tijd worden de kinderen naar de
kinderopvang gebracht.
2.2 Les- en speeltijden
voormiddag : 08.30 uur: begin van de lessen
12.05 uur: einde van de lessen
namiddag : 13.10 uur: begin van de lessen
15.15 uur: einde van de lessen
De speeltijden :
Voormiddag: 10.10 uur – 10.25 uur
Namiddag:
14 uur – 14.15 uur (lagere school)
14.15 uur – 14.30 uur (kleuterschool)
2.3 Kinderopvang
Voor kinderopvang voor- en na de schooluren werkt de school samen met de gemeente
Olen. Deze beschikt over gebouwen die aansluiten bij de school waar
meerdere begeleiders de kinderen opvangen in een kindvriendelijke omgeving. Om
gebruik te maken van de kinderopvang dient u vooraf de kinderen te registreren bij de
Olense Kinderopvang. www.kikoen.be
Voorschoolse opvang: Alle kinderen kunnen vanaf 7.00 uur terecht in de opvanglocatie aan school
Toermalijn. Wanneer de toegekende capaciteit van de opvanglocatie wordt overschreden, wordt gebruik
gemaakt van de lokalen in de school.
Naschoolse opvang: Alle kinderen worden na schooltijd opgevangen in de kinderclub. Wanneer de
toegekende capaciteit van de opvanglocatie wordt overschreden, wordt gebruik gemaakt van de lokalen
in de school.
Met al je vragen of opmerkingen kan je terecht bij Kikoen. Ze zijn te bereiken via olen@kikoen.be of
telefonisch 014260560 (Kikoen) of 0476 325674 (opvang Sint-Jozef-Olen).

11

2.4 Stipt aanwezig zijn
Het is aangenaam om met heel de klasgroep samen aan een nieuwe dag te beginnen. Telaatkomers
missen het onthaalmoment en storen bovendien de klas. Ouders zien er op toe dat hun kind tijdig op
school toekomt. Tijdig aanwezig zijn is veelal een kwestie van goede gewoontevorming en getuigt van
respect voor de anderen.
Daarom: zorg er voor dat je kind tijdig vertrekt en tijdig op school aankomt.
Stiptheid aanleren is belangrijk: de kinderen mogen niet te laat op school aankomen. Ook voor kleuters
is het aangewezen om de schooltijden te eerbiedigen.
Kinderen die te laat komen melden zich op het secretariaat.
Kleuterschool: Wij zouden het ten zeerste op prijs stellen dat de ouders niet op de speelplaats komen en
blijven wanneer zij hun kleuter ’s morgens of ’s middags brengen. Laat je kleuter spelen op de
speelplaats en zelf naar de rij gaan; op die manier wordt je kind zelfstandiger. Maak het je kind en jezelf
niet moeilijker dan nodig, neem rustig en kordaat afscheid van bij het begin.
2.5 Afwezigheden
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 directeur informeren omtrent de afwezigheid van hun kind. Dit kan telefonisch.
Lager onderwijs
Bij afwezigheid kunnen de ouders best de school ‘s morgens verwittigen.
De reglementering voor afwezigheden vind je verder in deze brochure.
Geen enkele leerling verlaat de school zonder toestemming van de directie. Indien ze om een bijzondere
reden toch de school moeten verlaten, worden ze door de ouders afgehaald en teruggebracht naar ons
secretariaat. De leerlingen zorgen er voor dat ze hun schoolgerief meenemen bij het verlaten van de
klas, na schooltijd worden de klaslokalen afgesloten.
2.6 Leerlingenvervoer
De leerlingen kunnen gebruik maken van de schoolbus, het
leerlingenvervoer bepaalt tot waar de bus de leerlingen komt
ophalen. Wanneer uw kind is ingeschreven maar ‘s morgens niet
meerijdt vb. wegens ziekte, wees dan zo vriendelijk de chauffeur te
verwittigen voor 7.15 uur (tel 0486/714951).
Als uw kind uitzonderlijk wel of niet meerijdt vragen we de ouders
om dit schriftelijk mee te delen aan de leerkracht. Voor meer informatie kunt u terecht bij de directie of
leerkrachten. We vragen met aandrang dat de kinderen klaarstaan op de aangegeven plaatsen zodat het
leerlingenvervoer vlot kan verlopen.
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2.7 Hapjes en drankjes
Kinderen mogen tijdens de speeltijd enkel een koek of een stuk fruit eten, geen snoep of chips!
Kauwgom is helemaal niet toegelaten!
Geef kinderen a.u.b. niet te veel mee! Tijdens de speeltijd moeten ze kunnen spelen! We ervaren
regelmatig dat koeken of fruit worden weggeworpen wanneer een kind te veel meebracht.
Wij zijn een brik- en blikvrije school en op onze school wordt enkel water gedronken, andere dranken
zijn niet toegestaan. Daarom verwachten we dat onze leerlingen een drinkbus meebrengen gevuld met
water. Deze drinkbus kan ook op school gevuld worden aan de vulpunten.
2.8 Blijven eten op school
Kleuterschool
Mogen wij je aandacht vragen voor de volgende punten:
 boterhammen in een brooddoos die, evenals de boekentas, voorzien is van naam en klas!
 geef niet te veel eten mee en vooral géén snoep of chocolade!
 geef een servet mee.
 fruit best geschild in een hiervoor bestemd doosje.
Wij willen het afval op school beperken, daarom wordt alle afval terug meegegeven met de leerling.
Lagere school
‘s Middags kan er verse soep worden verkregen. Afrekening gebeurt via schoolfacturatie.
Mogen wij je aandacht vragen voor de netheid en de hygiëne in de refter:
 boterhammen in een brooddoos, voorzien van naam en klas
 geef geen snoep mee
 geef een servet mee
Kinderen die blijven ineten verlaten de school niet tijdens de middagpauze. Kinderen kunnen thuis gaan
eten of in de school, maar gaan niet mee met vrienden of vriendinnen. Dit om de controle te behouden
op het schoolverlaten.
2.9 Fruitproject
Op woensdag is het fruitdag. Wij hebben een wekelijkse afspraak met een firma die elke woensdag een
soort fruit levert. Dit varieert van appel, peer, banaan, … tot meloen of mango. Dit project kost 35 cent
per stuk fruit. U kan inschrijven vanaf september of je kan ook elke woensdag een stuk fruit van thuis
meebrengen. Wij kunnen voor de abonnementen vanaf september een subsidie aanvragen bij het
Ministerie van landbouw en dan kost dit ± 10 euro voor het ganse schooljaar (naargelang het aantal
weken).
Op woensdag GEEN koeken op onze school.
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2.10 Evaluatie lagere school
Iedere leerling van de lagere school krijgt 4 of 5 maal per schooljaar een schoolrapport. Het rapport wil
een zo duidelijk en volledig mogelijk beeld van het totale ontwikkelingsproces van het kind geven. Ook
van de leerkracht bewegingsopvoeding mag u meermaals een rapportering over de evolutie van uw kind
binnen dat leerdomein verwachten. Het schoolrapport wil een belangrijk communicatiemiddel zijn
tussen de school en thuis. Het rapport wordt telkens getekend door de leerkracht(en) en de
ouders. Steeds is er mogelijkheid om de toetsen en het rapport te komen bespreken met de leerkracht.
2.11 Evaluatie kleuterschool
De observatielijst vertelt ons hoe een kleuter evolueert op alle ontwikkelingsdomeinen (grove en fijne
motoriek, zelfredzaamheid, wiskundige initiatie, taalvaardigheid, sociaal-emotioneel…). Deze gegevens
worden na ieder schooljaar doorgegeven naar het volgende klasje zodat iedere juf kan verder bouwen
op hetgeen reeds verworven is.
Bij de 4- en 5-jarige kleuters worden er, aanvullend aan de observatielijsten, genormeerde testen
afgenomen om zo nog beter vast te stellen welke ontwikkelingsdomeinen verworven zijn. Bij tekorten
wordt daaraan gewerkt in de klas, al dan niet met ondersteuning van de zorgcoördinator. Eventueel
wordt er doorverwezen naar CLB of meer gespecialiseerde instellingen.
2.12 Observaties en leerlingvolgsysteem
Vanaf de kleuterschool tot het zesde leerjaar werken de leerkrachten met observatiegegevens van de
leerlingen. Hierop worden de vaardigheden en de ontwikkelingen van de kinderen en de schoolse
prestaties bijgehouden. De observatiegegevens worden einde schooljaar samengevat en de
samenvattingen worden begin september doorgegeven aan de volgende klas met een uitvoerig overleg.
Op deze manier trachten we alle kinderen optimaal te volgen en te begeleiden gedurende zijn of haar
ganse schoolloopbaan. In de lagere school werken we daarnaast voor de schoolse prestaties met een
leerlingvolgsysteem. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het CLB. Eind september, eind januari en
in juni worden toetsen afgenomen. De resultaten worden besproken in een M.D.O. (multidisciplinair
overleg) waaraan CLB, leerkracht bewegingsopvoeding, zorgleerkrachten, klastitularis en directeur aan
kunnen deelnemen. Wanneer nodig worden er stappen ondernomen voor een gerichte aanpak om een
leerprobleem bij te sturen. Ouders worden steeds op de hoogte gebracht wanneer er leerproblemen of
leerachterstanden worden opgemerkt.
2.13 Huistaken
Een huistaak kan verschillende opdrachten inhouden: mondelinge, schriftelijke, lessen leren,
documentatie zoeken… Het doel van de huistaak is het vastzetten van de leerstof en een controle op het
al dan niet begrepen hebben van een leerstofonderdeel. Het werk draagt er eveneens toe bij om de
leerlingen een bepaalde leerhouding te laten aannemen naar de toekomst toe. Als een kind een taak niet
begrijpt, als het verhinderd is, als het kind het werk vergeet, wordt van de ouders verwacht dat ze de
leerkracht schriftelijk verwittigen en de nota handtekenen! Gebruik daarvoor de agenda of een briefje!
Het werk wordt wel later ingehaald!
Lieve ouders, maak a.u.b. het huiswerk niet zelf. Zo heeft de leerkracht geen zicht op het “kennen en
kunnen”! U kunt wel een oogje in ‘t zeil houden en kijken of uw kind de verbetering van het voorgaande
werk maakt alvorens het aan het volgende werk begint.
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2.14 Lessen bewegingsopvoeding.
De lessen bewegingsopvoeding maken integraal deel uit van ons aanbod. Deze lessen gaan meestal door
in onze turnzaal. Alle klassen krijgen vaste momenten bewegingsopvoeding toegewezen bij het begin
van het schooljaar. Deze momenten kunnen uitzonderlijk verwisseld worden wegens andere activiteiten
in de school (bv. een schoolreis, een uitstap, een grootouderfeest, …).
1. Kleuterschool:
De kleuters krijgen 2 lestijden bewegingsopvoeding per week onder leiding van de leerkracht
bewegingsopvoeding.
2. Lagere school:
De leerlingen hebben 2 lestijden bewegingsopvoeding per week. De leerkracht bewegingsopvoeding
leidt deze lessen. De lessen bewegingsopvoeding zijn verplicht. Alle kinderen moeten eraan
deelnemen. Enkel mits grondige reden wordt hierop een uitzondering gemaakt. Een schriftelijk bewijs
van ouders of een doktersattest zijn hiervoor noodzakelijk.
Turnkleding:
De turnkledij van onze lagere school bestaat zowel voor de jongens als voor de meisjes uit:
- een lichtblauw T-shirt met korte mouwen. Indien u dit graag met schoollogo hebt kan dat via de
school worden gekocht aan 6,50 euro.
- een blauw of zwart broekje
- witte turnpantoffels of sportschoentjes
- blauw turnzakje: gratis voor alle leerlingen
Gelieve in de turnpantoffels de naam van het kind te schrijven. Ook het broekje en het hemdje tekenen
blijkt geen overbodige luxe te zijn. Op geregelde tijdstippen wordt de kledij mee naar huis gegeven om te
wassen.
2.15 Zwemmen
Vanaf de kleuterklas staat het zwemonderricht op de lessenrooster. De oudste kleuters zwemmen in het
gemeentelijk zwembad van Herentals, onze lagere school in het gemeentelijk bad van Geel. Een badmuts
is niet verplicht.
1. Kleuterschool:
De 5-jarigen zwemmen om de 2 weken. Het rooster staat op de website.
2. Lagere school:
De leerlingen zwemmen op dinsdag. Het zwemrooster vindt u op de website van de school. De LO
leerkracht leidt de zwemlessen. Als onderdeel van de lessen bewegingsopvoeding is zwemmen
verplicht. Alle kinderen moeten eraan deelnemen. Enkel mits grondige reden wordt hierop een
uitzondering gemaakt. Een schriftelijk bewijs van ouders of een doktersattest zijn hiervoor noodzakelijk.
Het busvervoer dient dan wel betaald te worden, ook voor kinderen die niet meezwemmen.
In de ministeriële omzendbrief van 9 juni 2000 wordt vermeld dat de leerlingen van het lager onderwijs
recht hebben op 1 jaar gratis zwemonderricht. Dit heeft tot gevolg dat de leerlingen van het 6de leerjaar
gratis gaan zwemmen. De kosten worden gedragen door de school.
De kinderen van de overige leerjaren betalen een vastgesteld bedrag (dat je kan terugvinden in bijlage 2
“kostenraming ouderbijdragen”).
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2.16 Ongevallen en schoolverzekering
Bij ongeval op school, richten wij ons tot de doktersparktijk.
Alle leerlingen van de school zijn verzekerd tegen ongevallen (lichamelijk letsel).
De schoolverzekering dekt enkel de verwondingen opgelopen in de school en op de normale weg van en
naar de school: dit natuurlijk binnen de normale tijd die voor deze verplaatsing nodig is.
De formulieren voor de aangifte van ongeval vraagt u bij de directie of secretaresse.
De arts vult een vaststelling in op het formulier. Alle erelonen en rekeningen van apotheek, kliniek enz.
moet u eerst zelf vereffenen. U gaat met alles naar het ziekenfonds. Daar krijgt u een formulier dat u aan
de school terugbezorgt. Wij sturen dit samen met de ongevallenverklaring naar de verzekering die voor
de terugbetaling zorgt.
Het is wenselijk voor ongevallen met stoffelijke schade of schade veroorzaakt door derden, een familiale
verzekering af te sluiten.
2.17 Hoofdluizen: ouders, school en CLB werken samen
Zowel de ouders, de school als het CLB dragen verantwoordelijkheid bij het voorkomen en bestrijden van
besmetting door de hoofdluis. Iedereen kan luizen krijgen. Dit is helemaal geen schande en heeft niet
altijd met hygiëne te maken. Overal waar kinderen samen zijn (thuis, op school, in de jeugdbeweging of
sportclub, enz.) kunnen luizen worden doorgegeven.
Ook volwassenen kunnen er hebben. Het is van het grootste belang dat een besmetting vroeg wordt
opgespoord en behandeld voor het hele gezin. Op die manier helpt u niet alleen uw eigen kind, maar ook
zijn omgeving (gezinsleden, klasgenoten, vrienden). Enkel als we samenwerken kunnen we de luis uit de
school bannen. Daarom vragen we u de hoofdharen van uw kind regelmatig te controleren op luizen en
het zeker te melden wanneer u neten of luizen ontdekt.
2.18 Schoolverandering
Als uw kind van school wilt veranderen om een bepaalde reden, kan dit. U dient wel de directie te
verwittigen van de schoolverandering. De nieuwe school dient een formulier toe te zenden van
schoolverandering, ondertekent door de directeur en de ouders.
Ga je naar een andere school dan gaat je dossier naar het CLB waar die school mee samenwerkt. Je kan
je daartegen verzetten maar sommige gegevens geven we verplicht door. Dat kan je niet weigeren:
identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medisch onderzoek en de opvolging hiervan.
Wil je niet dat je hele dossier naar je 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.
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2.19 Schoolrekening
De onkosten die de leerlingen in de school maken worden door de leerkrachten genoteerd. Om de 2
maanden worden er gedetailleerde facturen opgemaakt en meegegeven met uw kind. De kinderen
brengen geen geld mee naar school, alles wordt op de factuur genoteerd. Mogen wij vragen om de
facturen tijdig te betalen en met de juiste mededeling. Bij elke aanmaning wordt €5 administratiekosten
aangerekend op het volgend factuur. Indien de facturen niet betaald worden zijn wij genoodzaakt om
aankopen niet meer toe te staan. Ook het gebruik van de bus wordt geannuleerd.
2.20 Schooltoelage
U kan voor het kleuter- en lager onderwijs een schooltoelage aanvragen. Dit is financiële steun van de
Vlaamse overheid om de kosten voor de school of de studie te helpen dragen. Een schooltoelage is
bestemd voor kleuters of leerlingen in het lager of secundair onderwijs. Of u een toelage krijgt, hangt in
grote mate af van de samenstelling en het inkomen van uw gezin. Er hebben meer mensen recht op een
schooltoelage dan u denkt. U kan een aanvraag indienen online of op papier. De formulieren zijn
beschikbaar op de school.
2.21 Overgang & getuigschrift
De klassenraad beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of een
leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Wil de school dat je kind een jaar overdoet,
dan is dat 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.
De klassenraad oordeelt autonoom of uw kind, als regelmatige leerling, in voldoende mate de doelen die
in het leerplan zijn opgenomen heeft bereikt om een getuigschrift basisonderwijs te bekomen. De
beslissing van de klassenraad is steeds het resultaat van een weloverwogen evaluatie in het belang van
uw kind. Het is uitzonderlijk dat dergelijke beslissing door de ouders wordt aangevochten. In
voorkomend geval wendt u zich binnen de zeven kalenderdagen tot de directeur die de klassenraad
binnen drie werkdagen opnieuw bijeenroept. De betwiste beslissing wordt dan opnieuw overwogen. U
wordt in ieder geval schriftelijk verwittigd van het resultaat van deze bijeenkomst. Als de betwisting
blijft bestaan kunt u aangetekend beroep instellen bij de voorzitter van het schoolbestuur.
Een kind dat bij het voltooien van het lager onderwijs geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, heeft recht
op een verklaring afgeleverd door de directeur met vermelding van het aantal en de soort van gevolgde
schooljaren lager onderwijs.
Het is de klassenraad die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de loop van zijn
schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. De klassenraad beslist, in overleg en in
samenwerking met het CLB dat leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een
gewijzigde instroom of indien de nood zich voordoet.
2.22 Veiligheid
Alle kinderen op school krijgen een fluovestje ter beschikking. De kleuters dragen dit tot einde 3de
kleuterklas. In het 1ste leerjaar krijgen de leerlingen een nieuw vestje en ook nog één volgende keer in
de lagere school, meestal in het vierde. Ze zijn verplicht dit te dragen op weg van en naar de school
ongeacht het vervoermiddel dat ze gebruiken. Het is immers belangrijk dat ze zich bewust worden van
hun eigen veiligheid.
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2.23 Website
U kan altijd de gebeurtenissen volgen op onze website: www.toermalijn-olen.be.
Hier vind je heel wat fotomateriaal van alle schoolgebeurtenissen alsook de kalenders. Bij het
ondertekenen van het schoolreglement stemt u erin toe dat we de foto’s van uw kinderen mogen
gebruiken voor onze publicaties van de school.
2.24 Fietsenberging
De kinderen plaatsen hun fietsen in de voorziene berging achter de school. De fietsen worden met eigen
slot aan het rek vastgemaakt om diefstal te voorkomen. De school is niet aansprakelijk voor diefstal van
fietsen. Daarom hopen we dat iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt om dit te voorkomen.
2.25 GSM
Het gebruik van een GSM op onze school is voor de leerlingen verboden. Het toestel wordt uitgeschakeld
zodat er niemand gestoord wordt door een telefoontje. Dit geldt zowel voor het telefoneren als voor het
versturen van berichten. Is er iets dringend dan kan altijd de school verwittigd worden.
2.26 Aansprakelijkheid
Onze school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van persoonlijke voorwerpen. Zoals
bijvoorbeeld: een GSM, een bril, juwelen, enz… Laat waardevolle dingen gewoon thuis.
2.27 Medicatie
In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan een kind.
Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en
toedieningswijze bevat.
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.
2.28 Rookverbod
Er geldt een totaal rookverbod in de school. Dit verbod geldt in de schoolgebouwen, maar ook op de
speelplaats, tijdens en ook buiten de schooluren.
Er is zoals de wet verplicht een totaal rookverbod voor leerkrachten en leerlingen op onze school. Dit
zowel in de open als gesloten plaatsen alsook van 6.30 uur tot 18.30 uur tijdens extra-murosactiviteiten
(schooluitstappen).
Bij overtredingen van dit rookverbod kunnen er orde- en tuchtmaatregelen getroffen worden.
2.29 Echtscheiding
Scheiden is een emotioneel proces. Voor kinderen die deze ‘verliessituatie’ moeten verwerken, wil de
school een luisterend oor, openheid, begrip en wat extra aandacht bieden.
De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan
gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen, binnen de grenzen die gebeurlijk door een rechter
bepaald zijn met betrekking tot het ouderlijk gezag.
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.
Schoolrekeningen worden nooit gesplitst. Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk
gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken
om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te
splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening bezorgen we jullie beiden
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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.
2.30 Privacy
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.
De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen op haar website, aan de prikborden, … Voor de
publicatie van spontane foto’s en sfeerbeelden geldt de ondertekening van het schoolreglement als
toestemming.
2.31 Verjaardagen
Voor kleuters is een verjaardag een feest dat heel intens beleefd wordt en ook de school besteedt hier
ruimschoots aandacht aan. Kinderen brengen geen traktatie om uit te delen of te eten mee naar school,
enkel in 2-3K is dit toegestaan. Als ouders een kinderfeest willen inrichten, wat hun vrije keuze is, mogen
de uitnodigingen niet in de school uitgedeeld worden, ook niet als de hele klas uitgenodigd wordt, dit om
misverstanden te vermijden.
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3 SAMENWERKING
3.1 Contact met de directie en de leerkrachten
Het is belangrijk voor elk kind dat er een goede verstandhouding is tussen de school en de ouders. Indien
u problemen ondervindt of opvallende gedragsveranderingen vaststelt bij uw kind is het zeer belangrijk
dat u de school hiervan op de hoogte brengt en anderzijds wil de school u als ouder permanent op de
hoogte houden van de vorderingen van uw kind op elk vlak.
De meest eenvoudige contactmogelijkheid is een SPONTAAN GESPREK met de directie of eigen
klasleerkracht. Dat is véél beter dan lukraak iemand (een leerkracht met toezicht of een toevallige ouder)
aan de schoolpoort aan te spreken, of met vragen te blijven zitten.
Beter nog is een AFSPRAAK voor een rustig gesprek met directie of leerkracht. Indien u zo’n persoonlijk
contact wenst met de directeur of één van de leerkrachten of begeleiders kan dat, na overleg, zo
mogelijk tijdens de normale werktijden, of volgens afspraak.
Elk schooljaar voorzien we ook oudercontacten. Deze contactmomenten geven u de gelegenheid
persoonlijk te spreken met de mensen die in onze school betrokken zijn bij de opvoeding en onderwijs
van uw kind of ze worden ingericht om ouders op één of ander domein bijkomende informatie te geven.
Via een aparte brief zal u tijdig verwittigd worden van deze oudercontacten.
In de loop van de maand september wordt een info-avond georganiseerd voor kleuterschool en lagere
school. De kleuterleidsters en leerkrachten van de lagere school spreken dan over hun manier van
werken, over allerlei praktische afspraken ... Er is steeds gelegenheid tot het stellen van vragen.
3.2 Commissie Zorgvuldig Bestuur
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming AGODI t.a.v Marleen Broucke
Kamer 1C 24 - Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel - 02/553 65 56
zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be
3.3 Beroepscommissie
Indien je beroep wil doen op de beroepscommissie dien je je te wenden tot de voorzitter van de DKO beroepscommissie basisonderwijs, Otto Veniusstraat 22 – 2000 Antwerpen
Voor klachten rond weigeringen of doorverwijzingen kan je steeds terecht bij de Commissie inzake
leerlingenrechten, Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel.
3.4 Commissie inzake leerlingenrechten
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
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DEEL 2
PEDAGOGISCH PROJECT
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OPVOEDINGSPROJECT BASISSCHOOL TOERMALIJN OLEN
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 directeur voor verdere informatie.
Wij zijn een katholieke school en willen een pedagogisch verantwoord onderwijs en een kwaliteitsvolle
opvoeding aanbieden. Onze inspiratie vinden wij in het evangelie en in de katholieke traditie. Wij zijn
een dienst van de kerkgemeenschap aan jonge kinderen. Wij bieden in onze school gevarieerde en
zinvolle pastorale activiteiten aan.
In de godsdienstlessen die door alle leerlingen verplicht gevolgd worden komt de christelijke
levensbeschouwing uitdrukkelijk ter sprake. Ook kinderen die van thuis uit geen christelijke opvoeding
genieten zullen baat vinden bij ons opvoedingsproject, dat kiest voor respectvol omgaan met elk ander
waardevol opvoedingsmilieu.
De 4 pijlers van ons opvoedingsproject
1.
2.
3.
4.

Aandacht voor christelijke zingeving en beleving, geïntegreerd in de parochiegemeenschap
Zorg voor kwaliteitsonderwijs met maximale ontplooiingskansen voor elk kind
Respect voor de aanvaarding van elk kind, met aandacht voor de kansarmen
Werken aan een dynamische school met degelijke structuren en aandacht voor deskundigheid
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DEEL 3
SCHOOLREGLEMENT
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1 ENGAGEMENTSVERKLARING
Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen.
Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel de
volle steun van de ouders. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse
afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Ouders en school zullen op
afgesproken momenten de engagementen en het effect ervan evalueren.
Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders
We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op de
werking van de school. Daarvoor plannen we bij het begin van elk schooljaar een ouderavond in de klas
van uw kind. U kan er kennis maken met de leerkracht van uw kind en met de manier van werken.
We willen u op geregelde tijden informeren over de evolutie van uw kind. Dat doen we schriftelijk via het
rapport. We organiseren ook geregeld individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar laten
we u weten op welke data die doorgaan. Wie niet op het oudercontact kan aanwezig zijn kan een
gesprek aanvragen op een ander moment. Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de
aanpak dan kan u op elke moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van uw kind. Dat doet u
schriftelijk of mondeling.
Wij verwachten dat u zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de
opvoeding van uw kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact. Wij engageren ons om
te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien u niet op de geplande oudercontactmomenten kan
aanwezig zijn. Wij verwachten dat u met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. uw kind. Wij
engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van uw kind.
Aanwezig zijn op school en op tijd komen
De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de
schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar. Daartoe moeten wij de afwezigheden van uw
kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB. Wij verwachten dat uw kind dagelijks en
op tijd op school is. Wij verwachten dat u ons voor 8.30u verwittigt bij afwezigheid van uw kind. Het CLB
waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. U kan zich
niet onttrekken aan deze begeleiding. U kan steeds bij ons terecht bij problemen. We zullen samen naar
de meest geschikte aanpak zoeken.
Individuele leerlingenbegeleiding
Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt ondermeer in dat we gericht de evolutie van uw kind
volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem. Sommige kinderen hebben op
bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood
aan individuele zorg. We zullen in overleg met u als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van
uw kind zal georganiseerd worden. Daarbij zullen we aangeven wat u van de school kan verwachten en
wat wij van u als ouder verwachten. Wij verwachten dat u ingaat op onze vraag tot overleg en de
afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft.
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Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal
Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. Dit
kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij als school engageren er ons toe
alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling. Wij verwachten van de ouders dat
ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands.
Wij verwachten van de ouders dat ze positief staan ten aanzien van extra initiatieven en maatregelen
(taaltraject en/of taalbad) die de school neemt om de taalachterstand van hun kind weg te werken en
dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands. Dit
kan onder meer door:
- Zelf Nederlandse lessen te volgen.
- Je kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen.
- Te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van je kind bij het maken van zijn huistaak, bij
het leren van zijn lessen, …
- Bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen dat er een tolk is.
- Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging.
- Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige sportclub.
- Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige cultuurgroep.
- Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige academie.
- Je kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programma’s te laten kijken en er samen met hem over
te praten.
- Je kind dagelijks naar Nederlandstalige radioprogramma’s te laten luisteren.
- Je kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen.
- Elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek.
- Geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en er uit voor te lezen of ze je
kind zelf te laten lezen.
- Binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met je kind, met andere
kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders.
- Je kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige vriendjes.
- Je kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten.
- Je kind in te schrijven voor Nederlandstalige taalkampen.
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2 INSCHRIJVINGEN
Uw kleuter mag pas ingeschreven worden en aanwezig zijn vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden. Als
uw kind jonger is dan 3 jaar, wordt het slechts in de school toegelaten vanaf de wettelijk voorziene
instapdatum na inschrijving, dus de eerste schooldag na elke vakantieperiode of op 1 februari. Als uw
kind 3 jaar of ouder is dan kan het naar school komen vanaf de dag van inschrijving.
U ondertekent een schriftelijke verklaring waarin u bevestigt dat uw kind niet in een andere school is
ingeschreven. Bij de inschrijving dient u een officieel document voor te leggen dat de identiteit van uw
kind bevestigt en de verwantschap aantoont. Dit kan o.a. aan de hand van het trouwboekje, een
uittreksel uit de geboorteakte, de identiteitskaart van uw kind, een bewijs van inschrijving in het
vreemdelingenregister of de siskaart.
Je kind is pas ingeschreven in onze school als de ouder(s) schriftelijk instem(t)(men) met het pedagogisch
project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft het kind bij ons ingeschreven. De
inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen of wanneer
het kind wordt uitgesloten van de school.
Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug jullie schriftelijk akkoord vragen. Indien jullie
niet akkoord gaan met de wijziging, dan wordt de inschrijving van jullie kind beëindigd op 31 augustus
van het lopende schooljaar.
Bij de inschrijving van jullie kind zullen we jullie bevragen over de organisatie van het ouderlijk gezag, de
gezinssamenstelling, de verblijfsregeling,… We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de
inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het niet akkoord zijn van een van beide ouders, kunnen we
het kind niet inschrijven. We kunnen jullie kind pas inschrijven als beide ouders akkoord gaan.
Bij de inschrijving vragen we je naar allerlei informatie voor onze administratieve schoolfiche van je kind.
De directeur beslist in welke leerlingengroep van het leerjaar de leerling wordt opgenomen.
Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving 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 en kunnen
de ouders de verklaring van enige inschrijving invullen en handtekenen.
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.
In september van het jaar waarin uw 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.
Voorwaarden om in het eerste leerjaar ingeschreven te kunnen worden zijn:
 6 jaar worden tijdens het kalenderjaar waarin men in september naar het 1ste leerjaar gaat
 Minstens 220 halve dagen Nederlandstalig kleuteronderwijs gevolgd hebben voorafgaand aan
de lagere school
 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.
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Een jaartje 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.
In het gewoon onderwijs kan een leerling minimum 5 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.
Het schoolbestuur weigert de inschrijving van de betrokken leerling die het vorige of het daaraan
voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten in de school.
Kinderen kunnen specifieke noden hebben. Van ouders wordt verwacht dat zij dit meedelen aan de
school. De school zal onderzoeken of haar draagkracht voldoende groot is om het kind de nodige
ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. Indien de ouders, bij
inschrijving, nalaten om mee te delen dat hun kind een attest buitengewoon onderwijs heeft, en er de
eerste weken na de inschrijving een vermoeden is van specifieke noden, zal de school haar draagkracht
alsnog onderzoeken.
Bij het onderzoek naar de draagkracht houdt de school, in overleg met de ouders en het CLB, rekening
met:
 De verwachtingen van de ouders ten aanzien van het kind en ten aanzien van de school;
 De concrete ondersteuningsnoden van de leerling op het vlak van leergebieden, sociaal
functioneren, communicatie en mobiliteit;
 Een inschatting van het regulier aanwezig draagvlak van de school inzake zorg;
 De beschikbare ondersteunende maatregelen binnen én buiten het onderwijs;
 Het intensief betrekken van de ouders bij de verschillende fasen van het overleg- en
beslissingsproces.
Wanneer pas na een inschrijving blijkt dat de leerling in kwestie een verslag heeft dat toegang geeft tot
het buitengewoon onderwijs, wordt die inschrijving automatisch omgezet in een in-schrijving onder
ontbindende voorwaarde. De school zal dan alsnog overleg organiseren met de ouders, klassenraad en
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.
Wanneer de ontbindende voorwaarden niet vervuld zijn om het kind de nodige specifieke ondersteuning
te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging zal de school het kind weigeren. De beslissing
wordt binnen vier kalenderdagen bij aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs aan de ouders van de
leerling bezorgd.
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3 OUDERLIJK GEZAG BIJ ECHTSCHEIDING
Zorg en aandacht voor het kind
Voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en
extra aandacht bieden.
Neutrale houding tegenover de ouders
De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan
gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen vonnis van de rechter is, houdt de
school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis, dan volgt de school de
afspraken zoals opgelegd door de rechter.
Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders
Wanneer de ouders niet meer samenleven maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze
van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen.
Co-schoolschap
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 AFWEZIGHEDEN
De regelgeving op afwezigheden is van toepassing op leerplichtige kinderen in het gewoon
basisonderwijs. De regelgeving is ook van toepassing op leerlingen die, wegens verlengd
kleuterschoolbezoek, op zesjarige leeftijd nog in het kleuteronderwijs zitten. Zij zijn op basis van hun
leeftijd leerplichtig. Ook leerlingen die reeds op vijfjarige leeftijd zijn overgestapt naar het lager
onderwijs vallen onder de reglementering.
Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze niet
onderworpen zijn aan de leerplicht en dus niet steeds op school moeten aanwezig zijn. Het is belangrijk
dat kleuters regelmatig naar school komen. Kinderen die activiteiten missen lopen meer risico om te
mislukken en raken minder goed geïntegreerd in de leerlingengroep. We verwachten dat de ouders ook
de afwezigheden van hun kleuter onmiddellijk melden omwille van veiligheidsoverwegingen.
WELKE AFWEZIGHEDEN ZIJN GEWETTIGD?
ZIEKTE
Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is steeds een medisch attest vereist.
Dat attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een
tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo.
Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), moeten zoveel mogelijk buiten de
schooluren plaatsvinden. Wanneer een kind een chronische ziekte heeft die leidt tot verschillende
afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bv. astma, migraine, ...) is het
goed contact op te nemen met de school en het CLB. Het CLB kan dan een medisch attest opmaken dat
de ziekte bevestigt. Wanneer het kind afwezig is voor die aandoening volstaat dan 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;
- 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, …
De school zal het CLB contacteren telkens ze twijfels heeft over een medisch attest.
Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk
briefje kan slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer
is een medisch attest vereist.
De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen ook het attest zo vlug mogelijk.
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VAN RECHTSWEGE GEWETTIGDE ZIEKTE
In volgende situaties kan een kind gewettigd afwezig zijn. De ouders moeten een verklaring (zie puntje 6)
of een document met officieel karakter (zie puntje 1-5) kunnen voorleggen ter staving van de
afwezigheid. Voor deze afwezigheden is geen voorafgaand akkoord van de directeur nodig. De ouders
verwittigen de school vooraf van dergelijke afwezigheden.
1. het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak
woont als het kind, of van een bloed- of aanverwant van het kind;
2. het bijwonen van een familieraad;
3. de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld wanneer het kind in het kader van
een echtscheiding moet verschijnen voor de jeugdrechtbank);
4. het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg
(bijvoorbeeld opname in een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum);
5. de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (bijvoorbeeld door
staking van het openbaar vervoer, door 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, protestants-evangelische 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. Voor elke
afwezigheid bezorgen de ouders zo vlug mogelijk een officieel document aan de school.
AFWEZIGHEDEN WAARVOOR TOESTEMMING VAN DE DIRECTEUR NODIG IS
Deze categorie afwezigheden verleent de school autonomie om in te spelen op specifieke situaties die
niet altijd door de regelgeving op te vangen zijn. Indien de directeur akkoord is en mits voorlegging van,
naargelang het geval, een officieel document of een verklaring van de ouders, kan de leerling gewettigd
afwezig zijn om één van de onderstaande redenen:
- het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als het kind of van een bloed- of
aanverwant tot en met de tweede graad. (Voor de dag van de begrafenis zelf is geen toestemming van
de directeur nodig. Het gaat hier over een periode die het kind eventueel nodig heeft om emotioneel
evenwicht terug te vinden (rouwperiode)). Mits toestemming van de directeur kan zo ook een begrafenis
van een bloed- of aanverwant in het buitenland bijgewoond worden.
- het actief deelnemen aan een culturele of sportieve manifestatie, indien het 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/competitie. Het kind kan maximaal 10 halve schooldagen per
schooljaar hiervoor afwezig zijn (hetzij achtereenvolgend, hetzij gespreid over het schooljaar).
- de deelname aan time-out-projecten (code O). 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.
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- in echt uitzonderlijke omstandigheden: afwezigheden voor persoonlijke redenen. Voor deze
afwezigheden moet de directeur op voorhand zijn akkoord verleend hebben.
- 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:
a. een gemotiveerde aanvraag van de ouders;
b. een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten sportfederatie;
c. een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum
van de Vlaamse Gemeenschap;
d. een akkoord van de directie.
Deze vijf categorieën van afwezigheden zijn geen automatisme, geen recht dat ouders kunnen opeisen.
Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheden toe te staan. De directeur mag onder
geen beding toestemming geven om vroeger op vakantie te vertrekken of later terug te keren. De
leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni. Afspraken met
dokters, tandartsen of andere paramedici vallen in regel buiten de schooluren
AFWEZIGHEDEN VAN KINDEREN VAN TREKKENDE BEVOLKING, in zeer uitzonderlijke omstandigheden
De volgende regels zijn van toepassing op de kinderen van binnenschippers, kermis- en
circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners. Ze zijn niet van toepassing op kinderen die
behoren tot de trekkende bevolking maar die ter plaatse verblijven (bijvoorbeeld in een
woonwagenpark). Die kinderen moeten elke dag op school aanwezig zijn. Ouders behorend tot de
categorie trekkende bevolking die hun kind inschrijven in een school, moeten er - net als alle andere
ouders - op toezien dat hun kind elke dag op school aanwezig is. In uitzonderlijke omstandigheden
kunnen zich situaties voordoen waarbij het onvermijdelijk is dat het kind tijdelijk met de ouders
meereist. Deze situaties moeten op voorhand goed met de school besproken worden. De ouders maken
samen met de school duidelijke afspraken over hoe het kind in die periode met behulp van de school
verder de onderwijstaken zal vervullen (de school zorgt voor een vorm van onderwijs op afstand) en over
hoe de ouders met de school in contact zullen blijven. Deze afspraken moeten in een overeenkomst
tussen de ouders en de school neergeschreven worden. Enkel als de ouders hun engagementen naleven
is het kind gewettigd afwezig.
PROBLEMATISCHE AFWEZIGHEDEN
Alle afwezigheden die niet opgesomd en gewettigd kunnen worden zoals hierboven beschreven zijn te
beschouwen als problematische afwezigheden.
De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Dat heeft immers gevolgen voor het verkrijgen
en behouden van de schooltoelage. Alsook voor de toelating tot het eerste leerjaar. De school zal de
ouders onmiddellijk contacteren bij elke 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 stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op dat ter inzage is
voor de verificateurs.
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.
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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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5 EXTRAMUROS ACTIVITEITEN (één- en meerdaagse uitstappen)
Voor deelname aan een extra muros activiteit is de schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Het
streefdoel is dat alle leerlingen aan de extra muros activiteiten deelnemen. 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.
Deze activiteiten vormen een deel van het schoolgebeuren voor de kinderen en worden ingepast in het
leerprogramma van de school. Niet deelnemende kinderen krijgen speciaal aangepaste activiteiten,
aansluitend bij wat gedaan wordt door de groep kinderen die wel deelneemt.
SCHOOLUITSTAPPEN
Voor culturele ontplooiing, maatschappelijke vorming, natuurverkenning, het aanleren van
omgangsvormen, ... organiseert de school allerlei activiteiten: bv. toneel, film (op school of elders),
studiewandelingen of -uitstappen, schoolreizen, ...
Pretparken zullen zo veel mogelijk vermeden worden. Nochtans hebben ook de kinderen van de lagere
school recht op ontspanning tijdens een vermoeiende leeruitstap.
SPORT- EN SNEEUWKLASSEN
Sport- en sneeuwklassen bieden buitengewone leermogelijkheden aan de leerlingen. Tal van sociale
vaardigheden komen op een intense manier aan bod: samenwerking, groepswerk, leiderschapsgedrag,
leren relativeren, humor, persoonlijke redzaamheid, multiculturele opvoeding vanuit de dagdagelijkse
realiteit van een minisamenleving, en noem maar op… Daarnaast is er steeds een informatieaanbod en
wordt er themagericht gewerkt. Neen, deze activiteiten zijn geen vakantie maar echte studie- en
ontdekkingsweken!
De kinderen van het vijfde leerjaar gaan voor vijf dagen op sportklas in Brugge. Naast sport wordt er dus
ook veel aandacht besteed aan het culturele en het sociale. De kinderen van het zesde leerjaar gaan
jaarlijks voor tien dagen op sneeuwklas naar Oostenrijk. Hier wordt er contact gemaakt met andere
culturen. Er wordt ook tijd vrijgemaakt voor sport en spel en sociale vorming.
Voor beide activiteiten bestaat er een spaarplan op school. De kinderen vanaf het derde leerjaar kunnen
wekelijks 5 euro sparen. Op die manier worden de kosten gespreid over een langere periode zodat het
een haalbare zaak wordt voor elk kind. Is dit moeilijk, dan wordt er samen met de ouders naar een
oplossing gezocht.
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6 GETUIGSCHRIFT
Elke leerling krijgt op het einde van het basisonderwijs een getuigschrift. Indien een leerling uit het
gewoon lager onderwijs in voldoende mate alle eindtermgerelateerde leerplandoelen heeft bereikt, dan
krijgt hij of zij van de klassenraad een getuigschrift basisonderwijs zonder beperkingen.
Indien een leerling niet alle eindtermgerelateerde leerplandoelen heeft bereikt, krijgt hij of zij van de
klassenraad een aangepast getuigschrift dat aangeeft welke doelen hij of zij wel heeft bereikt.
Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift
De school zal gedurende de hele schoolloopbaan van je kind communiceren over de leervorderingen.
Ouders kunnen na inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Indien na toelichting blijkt
dat de ouders een kopie wensen, dan kan dat.
De klassenraad gaat na of de leerplandoelen die het bereiken van de eindtermen beogen voldoende in
aantal en beheersingsniveau zijn behaald met het oog op het vervolgonderwijs in de A-stroom van het
secundair onderwijs. 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 op basis van onderstaande criteria of je kind al dan niet het onbeperkt
getuigschrift basisonderwijs kan krijgen. De beslissing wordt uiterlijk op 30 juni aan de ouders
meegedeeld. De ouders worden geacht de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op
1 juli in ontvangst te hebben genomen. Bij niet ontvangst wordt het getuigschrift geacht op 1 juli te zijn
ontvangen.
De klassenraad houdt o.a. rekening met onderstaande criteria:
- de schoolrapporten van het lopende en voorafgaande schooljaar;
- de evaluaties van het lopende en voorafgaande schooljaar;
- de gegevens uit het zorgcurriculum;
- het verslag van de leerkracht die tijdens het laatste schooljaar het hoogste aantal lestijden heeft
gegeven aan de leerling; …
De voorzitter en de leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag.
Beroepsprocedure
Opmerking :
-wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen,
wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend);
-wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.
1. Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten vragen binnen drie dagen na ontvangst
van de beslissing tot het uitreiken van het beperkt 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 toegekende getuigschrift basisonderwijs te bevestigen of te wijzigen.
4. De directeur of de klassenraad brengen de ouders schriftelijk op de hoogte van de beslissing.
5. Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad kunnen
ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur: Lode Bolckmans, VZW
KOBA-Zuiderkempen, Noorderlaan 108, 2030 Antwerpen.
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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 uitgereikte 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 steeds uitnodigen voor een gesprek. Jullie kunnen je 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. De beroepscommissie zal de
betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het onbeperkt 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.
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7 ORDE- EN TUCHTMAATREGELEN
Het orde- en tuchtreglement is een middel om de goede gang van zaken in onze school te vrijwaren.
ORDEMAATREGEL
Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan er een
ordemaatregel worden genomen (en/of kunnen er meer bindende gedragsmaatregelen worden
vastgelegd in een geschreven begeleidingsplan).
Mogelijke ordemaatregelen:
 een verwittiging
 een strafwerk
 een tijdelijke verwijdering uit de les, gevolgd door aanmelding bij de directeur.
Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk.
Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, wordt in overleg met ouders en CLB een
begeleidingsplan opgemaakt. Wanneer het gedrag van je kind, ook met een begeleidingsplan, een
probleem wordt voor het verstrekken van onderwijs of om het opvoedingsproject te realiseren, kan er
een tuchtmaatregel genomen worden.
TUCHTMAATREGEL
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 een
tuchtmaatregel nemen. Let op: wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of
zijn afgevaardigde.
Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:
- een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende schooldagen;
- een definitieve uitsluiting.
Preventieve schorsing als bewarende maatregel
In uitzonderlijke situaties kan de directeur of zijn afgevaardigde bij het begin van de 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.
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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 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 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
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 in het huidige, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar kan het
schoolbestuur de betrokken leerling weigeren terug in te schrijven.
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.
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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 via
aangetekend schrijven beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur:
Aan de voorzitter van het schoolbestuur KOBA ZUIDERKEMPEN – Noorderlaan 108 – 2030 Antwerpen
2. De interne beroepscommissie komt samen binnen vijf dagen na ontvangst van het beroep. De leerling
en de ouders worden opgeroepen om te verschijnen voor deze interne beroepscommissie.
3. Intussen hebben de ouders inzage in het dossier.
4. De interne beroepscommissie brengt de ouders binnen vijf dagen per aangetekende brief op de
hoogte van haar gemotiveerde beslissing. Deze beslissing is bindend voor alle partijen.
Beroepsprocedure na een definitieve uitsluiting
Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat als
volgt:
1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders
via een aangetekend schrijven beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur.
Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.
 Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;
 Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en
motivering waarom de definitieve uitsluiting betwist wordt. 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.
3. De beroepscommissie zal steeds jou en je ouders uitnodigen voor een gesprek. Jullie
kunnen je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de
uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Het gesprek gebeurt ten
laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen.
De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op.
4. 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.
5. 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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8 SPONSORING
Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die een sponsor verstrekt aan het schoolbestuur,
directie, leraren, niet-onderwijzend personeel of leerlingen, waarvoor de sponsor een tegenprestatie
verlangt in schoolverband. Tegenprestaties zijn bijvoorbeeld het noemen van de sponsor in de
schoolkrant of een opdruk op T-shirts.
Voorbeelden van sponsoring zijn:
 gesponsorde materialen zoals boekjes, video’s, folders, posters en spellen
 gratis producten die winkels of bedrijven uitdelen aan leerlingen of ouders
 gesponsorde activiteiten zoals schoolfeesten, sportdagen, schoolzwemmen en schoolreizen
 sponsoring van het schoolgebouw, bijvoorbeeld een leslokaal, de inrichting, computerapparatuur
of cateringactiviteiten.
Schenkingen, waar geen tegenprestaties tegenover staat, vallen dus niet onder het begrip sponsoring.
Bij het sluiten van een sponsorovereenkomst vormen volgende regels een uitgangspunt:
 sponsoring moet overeenkomen met de goede smaak en het fatsoen
 sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling
van de school
 sponsoring mag niet in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die een
school aan het onderwijs stelt
 sponsoring mag de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs niet beïnvloeden
 sponsoring mag geen aantasting betekenen van de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de
betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij
betrokkenen
 sponsoring mag geen schade berokkenen aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van
leerlingen.
Het schoolbestuur is altijd verantwoordelijk voor wat er in schoolverband plaatsvindt. Zelfs als het
bijvoorbeeld gaat om de oudervereniging die een sponsorovereenkomst aangaat waarbij een
tegenprestatie wordt gevraagd waarmee ouders of leerlingen in schoolverband worden geconfronteerd.
Het schoolbestuur moet ook in zulke gevallen beoordelen of de sponsorovereenkomst verantwoord is.
Als ouders het niet eens zijn met de beslissingen van de school over sponsoring, kunnen zij daarover een
klacht indienen bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur.
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9 BIJDRAGEREGELING
Sinds 1 september 2008 legt de minister de dubbele maximumfactuur op aan alle scholen. De bedoeling
is dat de schoolrekening niet meer boven een bepaald bedrag mag gaan voor leerreizen,
toneelvoorstellingen, sportactiviteiten, culturele activiteiten, sportklassen , …
De dubbele maximumfactuur bestaat uit twee elementen:
A. De SCHERPE MAXIMUMFACTUUR Denken wij aan: toneelvoorstellingen, sportdagen, zwemmen,
leeruitstappen. Voor het schooljaar 2017-2018 bedraagt het geïndexeerd plafond:
Voor de kleuters 45 euro per schooljaar.
Voor het lager onderwijs bedraagt het geïndexeerd bedrag 85 euro per schooljaar.
Alle kosten boven de scherpe maximumfactuur worden door de school gedragen.
B. De MINDER SCHERPE MAXIMUMFACTUUR omvat meerdaagse uitstappen voor klassen tijdens de
schooluren. Denken we aan zeeklassen, bosklassen, sportklassen, boerderijklassen, ...
Voor het lager onderwijs zal de school voor de volledige lagere schoolloopbaan maximum 420 euro
aanrekenen. Elke meerdaagse activiteit wordt afzonderlijk betaald.
KOSTELOOS ONDERWIJS
Onze school biedt kosteloos onderwijs aan om de ontwikkelingsdoelen na te streven en de eindtermen
te bereiken. De school kiest om een aantal verplichte maar rijke en kwaliteitsvolle activiteiten aan te
bieden. Wij vragen daarvoor een bijdrage. Onze school biedt u ook een aantal diensten aan. Deze
diensten zijn niet verplicht. Maar indien u zich hiervoor inschrijft, vragen wij u deze stipt te betalen.
In bijlage vindt u een lijst met een raming van de financiële bijdragen die we kunnen vragen.
Deze lijst bevat zowel verplichte als niet verplichte uitgaven.
Verplichte uitgaven zijn uitgaven die u zeker zult moeten doen. Zaken die de school als enige aanbiedt,
koopt u verplicht op school. Er zijn ook zaken die u zowel op school als ergens anders kunt aankopen.
Niet verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die u niet verplicht moet aankopen of activiteiten waar
u niet verplicht aan moet deelnemen, maar als u ze aankoopt of eraan deelneemt moet u er wel een
bijdrage voor betalen.
Voor sommige posten vermeldt de lijst vaste prijzen, voor andere zijn enkel richtprijzen vermeld.
Voor een aantal posten kennen we de kostprijs niet vooraf. We geven daarvoor richtprijzen. Dat
betekent dat het te betalen bedrag in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer maar het
kan ook iets minder zijn. Het schoolbestuur baseert zich voor het bepalen van de richtprijs op de prijs die
de zaak of activiteit vorig schooljaar kostte.
Alle diensten en voorwerpen die aan uw kind werden bezorgd in samenspraak met de ouders zullen door
de klasleerkracht worden aangestipt op een facturatielijst. Deze facturatielijsten zullen door het
secretariaat van de school worden verwerkt en op de schoolrekening verrekend worden. Op de
schoolrekening is een duidelijke rubriekaanduiding aangebracht zodat de ouders duidelijk kunnen
nagaan wat er juist werd aangerekend. Van de ouders wordt verwacht de rekening binnen de 14 dagen
te betalen met de bijhorende overschrijving.
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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.
Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening kunt u contact opnemen met de
directie van de school. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste
betalingsmodaliteit. Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag.
Bij verlies of beschadiging van materiaal kunnen de door school gemaakte kosten voor aankoop van
nieuw materiaal verrekend worden aan de ouders.
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10 VRIJWILLIGERS
De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De nieuwe wet
van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers verplicht o.m. de scholen om aan de
vrijwilligers een organisatienota voor te leggen. Omdat elke ouder een schoolreglement ontvangt en
voor akkoord ondertekent, kiest de school ervoor om de bijzondere gegevens uit de organisatienota in
het schoolreglement op te nemen. Op die manier is elke ouder op de hoogte. Een vrijwilliger gaat
discreet om met geheimen die hem/haar zijn toevertrouwd
ORGANISATIE
KOBA Zuiderkempen
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen
Doel: Katholiek onderwijs en christelijke opvoeding verstrekken en bevorderen overeenkomstig het
referentiekader van de KOBA scholen van bisdom Antwerpen.
VERZEKERING
De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid,
met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilligers.
De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat.
VERGOEDINGEN
De activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht. De organisatie voorziet in geen enkele
vergoeding voor vrijwilligersactiviteiten.
AANSPRAKELIJKHEID
De school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten
van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van vrijwilligerswerk de school of derden
schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware fout. Voor zijn lichte fout is hij
enkel aansprakelijk als die hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.
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11 WELZIJNSBELEID
Medicatie
In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan een kind.
Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en
toedieningswijze bevat.
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.
Rookverbod
Er geldt een totaal rookverbod in de school. Dit verbod geldt in de schoolgebouwen, maar ook op de
speelplaats, voor IEDEREEN, tijdens en ook buiten de schooluren.
Bij overtredingen van dit rookverbod kunnen er orde- en tuchtmaatregelen getroffen worden.
Hoofdluizen: ouders, school en CLB werken samen
Zowel de ouders, de school als het CLB dragen verantwoordelijkheid bij het voorkomen en bestrijden van
besmetting door de hoofdluis. Iedereen kan luizen krijgen. Dit is helemaal geen schande. Overal waar
kinderen samen zijn (thuis, op school, in de jeugdbeweging of sportclub, enz.) kunnen luizen worden
doorgegeven.
Ook volwassenen kunnen er hebben. Het is van het grootste belang dat een besmetting vroeg wordt
opgespoord en behandeld. Op die manier helpt u niet alleen uw eigen kind, maar ook zijn omgeving
(gezinsleden, klasgenoten, vrienden). Enkel als we allen samenwerken kunnen we de luis uit de school
bannen. Daarom vragen we u de hoofdharen van uw kind regelmatig te controleren op luizen en indien
nodig het ganse gezin te behandelen.
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12 VERKEERSVEILIGHEID
12.1 Veiligheid bij het onthaal en bij het afhalen.
ONTHAAL
De kinderen kunnen worden gebracht of komen zelf toe langs de ingang aan de parking. De kinderen
mogen vanaf het belsignaal om 8.15 uur op de speelplaats.
Kinderen die met de fiets komen gaan langs de poort van de kinderclub naar onze fietsenrekken. Deze
kinderen kunnen de school betreden langs de gang van fietsenrekken naar speelplaats. Ook hier mogen
de kinderen pas vanaf 8.15 uur op onze speelplaats.
Ouders wordt gevraagd om afscheid van hun kind te nemen voor het kind de speelplaats
betreedt. Ouders wordt gevraagd niet mee te gaan met hun kind op de speelplaats. Enkel voor
de allerkleinste instappers wordt hiervoor een uitzondering gegeven.
AFHALEN
Het ophalen van onze kleuters gebeurt aan de rijen op de speelplaats. Ouders mogen na het belsignaal
van 15.15 uur deze kinderen gaan ophalen en samen de school verlaten. De oudste kleuters wachten
onder het afdak, de kleinste kleuters in onze turnzaal. Ouders nemen onder geen voorwaarde al
kinderen mee uit de rij van de lagere school die op de speelplaats gevormd wordt.
De kinderen van de lagere school verzamelen bij het belsignaal van 15.15 uur onmiddellijk in rij op de
speelplaats of in de fietsenrij aan de kinderclub. Niemand verlaat vroegtijdig onze school, de leerlingen
mogen deze rij niet verlaten!
De kinderen gaan nadien gezamenlijk in rij naar de parking, daar kunnen ouders hun kind mee uit de rij
nemen. De kinderen die de Lichtaartseweg oversteken gaan in rij mee met de begeleider, ook kinderen
die met de fiets moeten oversteken sluiten hierbij aan.
Alle ouders wachten hun kinderen van de lagere school op aan de poort! !! Aan de ouders die al
een kleuter hebben afgehaald vragen we uitdrukkelijk om geen kind van de lagere school uit de
rijen te plukken maar rustig het kind op te wachten buiten aan de poort. Zo behouden wij het
overzicht en kunnen wij de veiligheid van alle kinderen beter bewaken.

12.2 Verkeersveiligheid op- en rond de school
Wij zijn de trotse eigenaars van het 10/10 label voor verkeersvriendelijke en verkeersveilige school. Elk
schooljaar organiseren we tal van activiteiten om dit label te kunnen behouden. Onze school won dit
schooljaar trouwens de 2de prijs voor fietscontrole van de politie regio Neteland!
De ouderraad en leerkrachten van de school zetten ook dit schooljaar weer stevig in op verkeersveiligheid. Overleg met gemeente, participeren in verkeerraad, sensibiliseringsborden hangen, …
U wordt uiteraard op de hoogte gehouden van de verschillende activiteiten omtrent deze problematiek
die dit schooljaar zullen plaatsvinden. Samen met de leerkrachten, ouderraad en de gemeente trachten
we in onze school te werken aan en rond verkeersveiligheid.
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Alle kinderen hebben een geel fluovestje van de school. Het is verplicht dit vestje te dragen op weg naar
en van de school. Zichtbaar zijn in het verkeer is levensbelangrijk! Controleer samen met uw kind
regelmatig of ook de fietsverlichting nog in orde is. Het dragen van een veiligheidshelm is aangeraden.
De veiligheid van onze kinderen is en blijft onze allergrootste bekommernis!
Beste ouders, wilt u even blijven stilstaan bij de volgende gedachte:
Alle verkeerslessen, hoe zorgvuldig ze ook gegeven zijn in de klas, blijven zonder nut, als u in het
verkeer zelf niet het goede voorbeeld geeft aan uw kinderen.
Zo merken wij bijvoorbeeld regelmatig op dat ouders hun voertuig parkeren op de plaatsen voor
personen met een handicap net voor ons schoolgebouw of geen autogordel dragen. Dit is een erg
slecht voorbeeld voor onze kinderen.
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13 LEEFREGELS OP ONZE SCHOOL
Op school respecteer ik de leefregels!
Algemeen
Ik doe niet bij een ander wat ik zelf niet graag heb dat men bij mij doet.
Ik gedraag me steeds beleefd, vriendelijk en correct tegenover iedereen.
Ik toon respect voor mezelf, voor de anderen, materiaal, omgeving en milieu!
Ik maak niets stuk en neem niets weg van andere mensen.
Ik vecht niet, scheld niet en maak geen ruzie.
Ik werk mee aan een pestvrije school.
Ik zet geen anderen aan tot het doen van iets wat niet mag.
Als ik onbeleefd was of iemand pijn deed verontschuldig ik me spontaan.
Ik spreek op school Algemeen Nederlands.
Ik ben eerlijk en behulpzaam.
Ik draag steeds verzorgde kledij.
Ik verkoop of ruil niets op school.
In onze school wordt er niet gerookt.
Het gebruik van een GSM, MP3-speler of andere multimedia is niet toegelaten. Je telefoon blijft in de
boekentas.
Bij het bezoeken van ongepaste sites op de computer word ik streng gesanctioneerd en wordt me voor
de rest van het schooljaar de toegang tot het internet ontzegd.
Veiligheid
Ik zorg dat ik ruim op tijd vertrek en tijdig op school ben.
Van huis naar school en terug neem ik de kortste of veiligste weg en draag ik steeds een fluovest.
Onderweg let ik erg goed op de verkeersregels.
Ik verlaat de school nooit zonder toelating.
Ik ga rustig van en naar de klassen en op de trappen.
Bij alarm volg ik heel nauwkeurig de richtlijnen.
Bij een ongeval verwittig ik meteen een volwassene in de school.
Tijdens de speeltijden
Ik verlaat de speelplaats niet zonder toelating van de leerkracht.
Ik blijf niet in de klas tijdens de speeltijden en tijdens de middagpauze.
Ik blijf niet rondhangen in de gangen.
Er wordt niet gespeeld of samengeschoold in de toiletten.
We houden de toiletten netjes!
Ik draag mee zorg voor het groen op onze speelplaats.
Ik breng geen blik of brik mee naar de school. Ik doe mijn drinken in een drinkbus.
Ik breng mijn koek mee zonder papiertje en in een koekendoos.
Problemen meld ik aan de leerkracht met toezicht.
Voetballen op de speelplaats doe ik alleen maar met de klasballen.
Bij het belsignaal stop ik met spelen, ga ik meteen naar de rij en ben ik stil.
Ik loop niet door de bloembakken of plantenperkjes.
Ik toon respect voor, en aanvaard het gezag en de straf van iedereen die toezicht heeft.
Ik sluit niemand uit.
Ik breng geen eigen speelgoed mee naar school.
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In de eetzaal
Mijn eten breng ik mee in een brooddoos met mijn naam er op. Deze steek ik elke morgen in de
broodbak.
Ik breng alleen gezonde versnaperingen en water mee.
Aan tafel blijf ik rustig en verzorg ik mijn houding.
Leerregels
In de klas doe ik mijn best om goed mee te werken.
Als ik iets niet versta vraag ik om uitleg voor, tijdens of na de les.
Ik leer mijn lessen en maak mijn huiswerk.
Ik zorg er voor dat ik altijd het nodige schoolgerei mee heb, ook voor het
zwemmen en de gymles.
Ik spiek niet.
Ik toon respect voor mijn klasgenoten.
Ik toon respect voor directie, de leerkrachten, voor de middagmoeders,
voor vrijwilligers of andere volwassenen in school.
Eerbied voor materiaal
Ik toon respect voor zowel het schoolmateriaal als het materiaal van anderen!
Wanneer schoolmeubilair, leer- of handboeken met opzet beschadigd worden of veelvuldig verloren
gaan, zal er een schadevergoeding aangerekend worden. Toiletten, turnzaal, turnmateriaal, klaslokalen
met gangen, speelplaats met speeltuigen en ballen, ... zijn onderdelen van dit gemeenschapsbezit.
Uitgeleend materiaal van de klas, van de school of van de bibliotheek moet met de grootste zorg
behandeld worden.
Speelplaats: afspraken bij het overtreden van de regels
1. Alle partijen moeten rustig zijn vooraleer verdere stappen worden gezet
2. Praten met elke betrokkene
Opgelost? --> verder spelen
3. Aan de kant (raam leraarslokaal)
Leerkracht die straft haalt kinderen ook uit de strafplaats.
Herhalen stap 2 (terug praten - opgelost? --> verder spelen)
4. Nota in agenda (bij ernstige overtreding - aanvoelen leerkracht)
Leerling gaat met zijn agenda naar de betrokken leerkracht
EN/OF
Straf (wordt bepaald door leerkracht) - straf wordt in de school uitgevoerd
5. Indien de overtreding heel ernstig is of de leerling niet rustig kan worden
--> in eerste instantie: juf Leen betrekken voor verdere opvolging
--> indien nodig: opvolging door directie
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14 PRIVACY
Verwerken van persoonsgegevens
De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer.
Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Om
gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de
gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming
van de leerlingen of hun ouders. De privacywet geeft je het recht te weten welke gegevens de school
verwerkt en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze
niet ter zake dienend zijn.
Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering
Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder de
volgende voorwaarden: De gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke
onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de
onderwijsloopbaan betrekking heeft. Ouders kunnen op verzoek deze gegevens inzien. 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.
Publiceren van foto’s
De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen op de website, in de schoolkrant,…. De
beeldopnamen gebeuren steeds met respect voor wie op de beelden staat.
We gaan ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen de publicatie van de beeldopnamen die te maken
hebben met de activiteiten van onze school. Bij het ondertekenen van het schoolreglement stemt u erin
toe dat we de foto’s van uw kinderen mogen gebruiken voor onze publicaties van de school.

Recht op inzage en toelichting
Ouders hebben recht op inzage in en toelichting bij de leerlingengegevens, waaronder de
evaluatiegegevens, die verzameld worden door de school over hun kind. Indien na de toelichting blijkt
dat de ouders een kopie willen, kan dat. De school kan geen gegevens doorgeven die betrekking hebben
op medeleerlingen.
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15 ORGANOGRAM
SCHOOLBESTUUR
KOBA Zuiderkempen
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen
SCHOOLGEGEVENS
KOBA Zuiderkempen
Basisschool Toermalijn
Lichtaartseweg 129
2250 Olen
DIRECTIE: RUBEN VERAGHTERT
Onderwijzend personeel
KLEUTER
Mimi Leysen
Fouzia Medhaoui
Caroline De Ceuster
Anja Van Uytsel
Lieve Melis

Leermeester LO
Stefaan Pelgrims

Onderwijzend personeel
LAGER
Myriam Valkiers
Toon Nuyts
Marijke Van Hirtum
Frank Thys
Lies Lathouwers
Annelies Swinnen
Shana Hendrieckx
Isabelle Van Winckel
Marlies Storms
Jolien Mertens
Lief Geudens
Nikki De Kroon

Zorgcoördinatie
Lise Notelaers
Leen Smolders

Leermeester LO
Stefaan Pelgrims

Kinderverzorgster
Anja Laenen

Zorgcoördinatie
Leen Smolders

INSPRAAKORGANEN:
Ouderraad: voorzitter
Plaatselijk Comité

Mevr. Goele Jimenez
:

Dhr. Jos Van Loon
Dhr. Ief Janssens
Mevr. Goele Jimenez
Mevr. Ann Van Cauwenberg
Dhr. Gert Verdonck
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Ander personeel
Administratief personeel
Vera Cools
Refterverantwoordelijke
Nancy Baeten

ICT-coördinator
Roel Janssens
Preventiecoördinator
Kris Peeters

16 BIJLAGEN
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Bijlage 1: Richtlijnen busvervoer

RICHTLIJNEN VOOR DE LEERLINGEN / OUDERS bij gebruik van het busvervoer
De leerlingen moeten de begeleider gehoorzamen.
Zij blijven tijdens de rit op de plaats zitten die door de begeleider aangeduid wordt.
Er mag niet gegeten, gedronken, gesnoept worden op de bus.
Men praat zachtjes tegen elkaar.
Kinderen mogen geen ramen noch deuren bedienen.
Opdat het vervoer vlot zou verlopen, moet de leerling tijdig klaar staan aan de voorziene halte en dit
onder de hoede van de ouders.
Het is de leerlingen verboden de bus te verlaten op een niet voorziene halte.
De ouders moeten de begeleiders verwittigen van een voorziene afwezigheid. Gebeurt dit niet dan
wordt de rit aangerekend!
Na het verlaten van de bus bevinden de leerlingen zich niet meer onder de hoede van de begeleider. De
ouders van de vervoerde leerlingen dragen vanaf dit ogenblik de volle verantwoordelijkheid en moeten
de nodige schikkingen treffen om de aan hun hoede toevertrouwde kinderen aan de halte op te vangen
langs die zijde van de weg waar de bus stopt.
Bij het niet naleven van het busregelement of slecht gedrag van de leerling kan door de directie het
gebruik van de bus tijdelijk of definitief ontzegd worden.
De ouders zijn verantwoordelijk voor de schade die hun kind aan de bus aanbrengt.
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Bijlage 2: lijst met richtprijzen van schooljaar 2016-2017
Kleuters:
Busvervoer bibliotheek
Busvervoer bos
Circus Bruul
De Werft
Kerststalbezoek
Kidoe
Kleutersportdag Kempen
Netepark
Schaatsen 3K
Sportdag kleuters
Theater op school

€1
€1
€6
€6
€2
€8
€ 2,50
€2
€ 3,50
€1
€4

1ste leerjaar:
Busvervoer Wereldwinkel
Circus Bruul
Circus Peterson
De Werft
Netepark
Overnachting op school
Schaatsen
Speeltuin Keiheuvel
Sportdag
Sportdag
Theater op school
Verkeerspark + bus x3

€1
€4
€5
€6
€2
€1
€3
€3
€ 1,50
€1
€4
per beurt € 1,5

2de leerjaar
Busvervoer bibliotheek
Circus Bruul
Circus Peterson
De Werft + bus
Netepark + bus
Schaatsen
Speeltuin Keiheuvel
Sportdag
Theater op school
Verkeerspark + bus x3

€1
€4
€5
€7
€2
€4
€3
€1,50
€4
per beurt € 1,5

3de leerjaar
Busvervoer bibliotheek
Busvervoer Wereldwinkel
Muzische klassen
Olmense Zoo
Rondrit Olen
Schaatsen
Theater op school
Verkeerspark x3
4de leerjaar

€1
€1
€7
€ 13
€1
€4
€4
per beurt € 1,5
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Busvervoer bibliotheek
Muzische klassen
Olmense Zoo
Schaatsen
Speelgoedmuseum
Sportdag
Theater op school
Theater op school
Verkeerspark x3

€1
€7
€ 13
€4
€ 8,40
€ 1,50
€4
€ 5,10
per beurt € 1,5

5de leerjaar
’t Schaliken
Busvervoer bibliotheek
Busvervoer franse les
Festival Your’in
Schaatsen
Sportdag
Uitstap Kasterlee
Verkeerspark x3

€5
€1
€1
€8
€4
€ 1,50
€9
per beurt € 1,5

6de leerjaar
’t Schaliken
Busvervoer franse les
Busvervoer Sag- Kogeka
Festival Your’in
Schaatsen
Sportdag
STEM-dag
Technologie Olympiade
Verkeerspark x3
Wetenschapstoneel

€5
€1
€1
€8
€4
€ 1,50
€2
€2
per beurt € 1,5
€ 2,30

Zwemmen lagere school
Zwemmen 5- jarige kleuters

per beurt € 1,30
per beurt € 1,50

Alleen busvervoer

€1

U kan vrij intekenen op volgende tijdschriften:
kleuters:
Doremini
Doremix
Doremi
lagere school: Zonnekind 1ste leerjaar
Zonnekind 2de leerjaar
Zonnestraal
Zonneland
National Geographic junior basis
National Geographic junior plus

per jaar € 35
per jaar € 35
per jaar € 35
per jaar € 37
per jaar € 37
per jaar € 37
per jaar € 37
per jaar € 36,95
per jaar € 46,95
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