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Beste ouder 
 
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 van onze school en de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs. In het 
derde deel vind je het eigenlijke reglement dat o.a. bestaat uit de engagementsverklaring 
tussen school en ouders, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van de 
leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift op het einde van het  
basisonderwijs, onderwijs aan huis, herstel- en sanctioneringsbeleid, de bijdrageregeling, 
vrijwilligers, welzijnsbeleid, afspraken en leefregels, leerlingenevaluatie, beleid op 
leerlingenbegeleiding, revalidatie en privacy. 
 
De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat je akkoord gaat met het volledige 
schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan 
het eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een 
akkoord nodig van de ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke 
reglement worden opnieuw ter akkoord aan je voorgelegd. 
 
Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken. 
 
Wij hopen op een goede samenwerking! 
 
De directie en het schoolteam 
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DEEL 1: INFORMATIE 
 
Dit deel is meer van informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het 
schoolreglement. Wanneer dat nodig is, kunnen we de informatie in dit deel in de loop van 
het schooljaar wijzigen, eventueel na overleg in de schoolraad. 
 
1. CONTACT MET DE SCHOOL 
 
We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder 
vind je onze contactgegevens. Aarzel niet om ons te 
contacteren. 
 
Gesubsidieerde Vrije Gemengde Basisschool 
Sint-Jozef Coloma 
Colomalaan 3  
2800  Mechelen  
 
telefoon (015) 41.68.65 
e-mail  directie@coloma.be 
website www.coloma.be 
 
Onze school is een school met twee vestigingsplaatsen : 
1. vestiging Coloma-Bos : kleuters + lagere school (1ste tot en met 3de leerjaar) 
2. vestiging Vredestraat : lagere school (4de tot en met 6de leerjaar) 
 
Adresgegevens  vestiging  Coloma-Bos (CENTRAAL SECRETARIAAT) 
Gesubsidieerde Vrije Gemengde Basisschool Sint-Jozef Coloma 
Colomalaan 3 
2800  Mechelen 
telefoon (015) 41.68.65 
e-mail  carine.vertongen@coloma.be geert.verhaegen@coloma.be  
 
Adresgegevens  vestiging  Vredestraat 
Gesubsidieerde Vrije Gemengde Basisschool Sint-Jozef Coloma 
Vestiging Vredestraat 
Vredestraat 40 
2800 Mechelen 
telefoon (015) 41.62.49 
e-mail  vredestraat@coloma.be 

 

 

 
 
 
 

mailto:carine.vertongen@coloma.be
mailto:vredestraat@coloma.be
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• Onze school is een gesubsidieerde basisschool die behoort tot het katholieke 
onderwijsnet. 

 

• Onze school verstrekt onderwijs aan jongens en meisjes. 
 

• De school werkt voornamelijk volgens het leerstofjaarklassensysteem.  Om beter in 
te spelen op de individuele eigenheid van elk kind wordt, waar mogelijk en zinvol, 
gedifferentieerd onderwijs aangeboden en worden er allerlei andere 
groeperingsvormen gehanteerd. 

 
 
Scholengemeenschap 
 
SCHOOLBESTUUR 
 
Vzw KOMO 
Molenbergstraat 4 
2800 Mechelen 
  
Oprichtingsdatum : 1 januari 2020 

Voorzitter :   Patrick Vandewiele 
Ondervoorzitter :  Paul Lenaerts 
Algemeen directeur :  Kurt Van Steenlandt 
 
Elke basisschool van vzw KOMO heeft 1 stemgerechtigde vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering van de vzw.  De algemene vergadering vergadert minstens éénmaal per jaar.  Voor 
onze school is Patty Swiggers het stemgerechtigd lid in de algemene vergadering van vzw 
KOMO. 
 
Binnen de vzw zijn er 8 LOKALE BESTUURSCOMITES (LBC) actief.  Elk LBC draagt de 
verantwoordelijkheid voor de haar toevertrouwde scholen.     
 

• LBC KOMO-West  
voor de basisscholen De Ark, De Vlieger, Sancta Maria (Breendonkstraat) en Sancta 
Maria (August Van Landeghemstraat) 

• LBC KOMO-Zuid 
voor de basisscholen Sint-Maarten, Sint-Niklaas, De Zonnewijzer en De Kriekelaar 

• LBC KOMO-Noord 
voor de basisscholen Sinte-Maria, Sint-Katarina en Sint-Pieter 

• LBC KOMO-Centrum 
voor de basisscholen Don Bosco, De Parel en Sint-Jozef Coloma 

• LBC KOMO-BIM-SEM  
voor de basis- en secundaire school BIM-SEM 

• LBC KOMO-Sint-Rombouts   
voor de basis- en secundaire school Sint-Romboutscollege 
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• LBC KOMO-TSM 
voor de Technische Scholen Mechelen (secundair onderwijs) 

• LBC BuBaO – BUSO   
voor de basis- en secundaire school buitengewoon onderwijs 

 
Onze school maakt deel uit van het lokaal bestuurscomité KOMO-Centrum. 
 
Het eigenlijke BESTUURSORGAAN is samengesteld uit de volgende leden : 

1. de voorzitter van elk LBC 
voor KOMO-West:  Dhr. Martin Mollemans 
voor KOMO-Zuid:   Dhr. Walter Hendrickx 
voor KOMO-Noord:  Dhr. John Clissen 
voor KOMO-Centrum:  Mevr. Patty Swiggers 
voor KOMO-BIMSEM:  Dhr. Paul Lenaerts 
voor KOMO-Sint-Rombouts: Dhr. Theo Moons 
voor KOMO-TSM:  Dhr. Jan Kets 
voor KOMO BuBaO – BUSO: Mevr. Lieve Meysmans 
 

2. 6 gecoöpteerde bestuurders  

Dhr. Patrick Vandewiele (voorzitter)  
Dhr. Luc Neyens 
Dhr. Guido De Laet 
Dhr. Dirk Buelens 
Dhr. Mark Vermoesen 
Mevr. Griet Cockaerts 

 
3. per LBC 1 directeur als adviserend lid 

 
voor KOMO-West:  Dhr. Geert Mariën (directeur VBS De Vlieger) 
voor KOMO-Zuid:   Dhr. Dirk Buelens (directeur VBS Sint-Maarten) 
voor KOMO-Noord:  Dhr. Dirk Letens (directeur VBS Sint-Pieter) 
voor KOMO-centrum:  Mevr. Hilde Dewulf (directeur VBS De Parel) 
voor KOMO-BIMSEM:  Dhr. Jürgen Huyghe (directeur BIMSEM) 
voor KOMO-Sint-Rombouts: Dhr. René Schroyens (directeur St.-
Romboutscollege) 
voor KOMO-TSM:  Dhr. Jan Van Eyken (directeur TSM) 
voor KOMO BuBaO – BUSO: Mevr. Marijke Vanroy (directeur BuBaO De 
Sprankel) 
 

 
De raad van bestuur vergadert in principe maandelijks. 
 
Werking LBC KOMO-Centrum 
 
Voorzitter : Patty Swiggers 
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Het LBC KOMO-Centrum bestaat uit de volgende leden : 
 

• Patty Swiggers 

• Hilde Dewulf 

• Eric Coenen 

• Sabine Van Malderen 

• Inge Van Humbeeck 

• Marc Van Eupen 

• Nicole Van Dessel 

• Luc Neyens 

• Tim Naets 

• Griet Van Cutsem 

• Lut Van Elewijck 

• Tuur Buelens 
 
Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.  Het 
schoolbestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de 
noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.  Om het 
schoolgebeuren uit te bouwen doet zij een beroep op de adviesleden en op de diocesane 
pedagogische begeleidingsdienst van het aartsbisdom Mechelen- Brussel. 
 
Het COLOMA-team 2020-2021 

 
Graag verwijzen we jullie naar onze website voor een overzicht van ons schoolteam. 
https://www.coloma.be/team/  
 

 

https://www.coloma.be/team/
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2. ORGANISATIE VAN DE SCHOOL 
 
VOOR DE MEEST ACTUELE TOESTAND O.A. DOOR CORONA, DE BOUWWERKEN,… 
GELIEVE DE NIEUWSBRIEVEN EN/OF WEBSITE EN/OF DE COLOMASCOOP EN/OF 
FACEBOOKPAGINA VAN DE SCHOOL OF DE OUDERRAAD TE RAADPLEGEN. 
 
Hier vind je praktische informatie over onze school. 
 
Schooluren  De school is open van 7.00 uur tot 18.15 uur. 
   De lessen beginnen stipt om 8.30 uur en eindigen om 15.20 uur. 
 
Opvang  Wij organiseren voor- en naschoolse en middagopvang. 
    
- Voor- en naschoolse opvang  Uren:  begin: 7.00 uur, einde: 18.15 uur 
      Plaats: Coloma-Bos 
      Vergoeding:  € 0.75 per begonnen half uur (tot 
      8.00 uur en vanaf 16.00 uur) 

Verantwoordelijken: Gwendy De Bie, Karin 
Dirckx 

 
Elke schooldag worden de kinderen opgevangen vanaf 07.00 uur in Coloma-Bos. Deze 
opvang is door een maatregel van de Stad Mechelen vanaf 01/09/2002 betalend in alle 
Mechelse scholen ! U betaalt € 0,75 per begonnen half uur (tot 08.00 uur). 
De opvang vanaf 08.00 uur is dus gratis ! De opvang gaat door in een aangenaam lokaal 
met een ruim aanbod aan leuke spelletjes. 
Na schooltijd is er bewaking tot 18.15 uur, eveneens in Coloma-Bos. Van de ouders wordt 
hier een kleine bijdrage gevraagd vanaf 16.00 uur. (€ 0,75 per begonnen half uur). De 
leerlingen van de Vredestraat worden met een rij telkens naar de opvang begeleid.  
Indien mogelijk/te organiseren: Tijdens de avondopvang (uitgezonderd woensdag en 
vrijdag) is er van 16.00 uur tot 17.00 uur mogelijkheid om te studeren of huiswerk te maken. 
Dit gebeurt onder begeleiding van een leerkracht en/of vrijwilligers. Indien mogelijk 
kunnen de kinderen ook vragen stellen  en indien mogelijk begeleid worden bij het 
studeren.  

 
Er is opvang op woensdagnamiddag (van 12.30 uur tot 18.00 uur) en deze gaat door –net 
zoals de avondbewaking- in Coloma-bos ! Hiervoor betaalt u € 1,50 per begonnen uur (vanaf 
12.30 uur).  
Deze kinderen brengen boterhammen mee en betalen hun refterbijdrage zoals op gewone 
dagen. 

 
De schoolpoort in de Vredestraat gaat pas open om 08.00 uur en wordt gesloten om 15.30 
uur.  ’s Middags gaat de poort terug open om 13.00 uur, omwille van werken Coloma-bos 
om 13.15 uur (Ook de deur in Coloma-bos gaat niet eerder terug open). Wij vragen dan ook 
omwille van de veiligheid de kinderen niet vroeger naar school te brengen of ze zelfstandig 
voor die tijd naar school te laten komen. Kinderen die na schooltijd niet worden opgehaald 
gaan automatisch naar de avondopvang in Coloma-Bos. 
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Alle kinderen, dus ook de kleuters, komen tijdig naar school (minimum 5 minuten voor het 
belsignaal). 
 
De ouders nemen snel afscheid en blijven niet op school (ook niet in de hal van Coloma-bos). 
Het maakt het voor de kinderen moeilijk om zich op die manier aan afspraken te houden. 
 
Ouders mogen gerust een praatje met elkaar slaan, maar doen dat liefst buiten het 
schooldomein. 
 
De kleuters verlaten de school voor de lagere school. De kinderen wachten in hun klasrij en 
mogen door hun ouders, grootouders of de persoon die hen komt ophalen uit de rij worden 
gehaald als de kleuteronderwijzer belt. Kinderen die niet onmiddellijk worden opgehaald, 
wachten op de speelplaats. 
 
Probeer de leerkrachten zo goed mogelijk te informeren over veranderingen in een vast 
stramien. Het is een hele verantwoordelijkheid om kinderen de toelating te geven om alleen de 
school te verlaten. Gebruik hiervoor de agenda en/of het heen-en-weerboekje.  
 
Zonder schriftelijke of duidelijke telefonische toelating van thuis kunnen kinderen niet afwijken 
van de vast gemaakte afspraken. 

 
- Middagopvang    Uren: 12.05 uur tot 13.30 uur 
      Plaats: Coloma-Bos en Vredestraat  
      Vergoeding: € 0.75 per beurt 

Verantwoordelijken: Gwendy De Bie, Melissa 
Vanthurenhout, Karin Dirckx (Coloma-Bos), 

      Arlette Casteels (Vredestraat) 
 
Voor kinderen die thuis gaan eten, gaat de schoolpoort (van beide vestigingen) pas weer 
open om 13.00 uur (Omwille van werken Coloma-bos 13.15 uur). 

Op de klasdagen kunnen kleuters en leerlingen op school blijven tijdens de middag. Het is 
voor kinderen ook aangenaam om tijdens de middag even naar huis te kunnen. Als het kan, 
raden wij u aan de kinderen tijdens de middag thuis op te vangen. Op die manier komen 
de kinderen tot rust en ontlast u ook de school een beetje.  

 
De leerlingen die blijven eten op school brengen hun lunchpakket mee. Een lunchpakket 
bestaat uit een brooddoos, een handdoek en dit alles verpakt in een linnen zakje. Wij zijn 
een eco-school (MOS) en hechten dan ook veel belang aan duurzame (degelijke) 
herbruikbare spullen. Na het middagmaal mag er dan ook geen restafval zijn.  
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Zorg dat op de brooddoos, de handdoek en de linnen zak duidelijk de naam staat vermeld. Ook 
op kleine doosjes van knabbeltjes plaatst u de naam van uw kind. 
 
Woensdag is fruitdag. Die dag brengt iedereen een stuk fruit mee als knabbel. Andere 
tussendoortjes zijn die dag niet toegelaten. 
 
We voorzien dagelijks een gezonde brooddoos. Tijdens het schooljaar houden we gedurende 
enkele weken “de week van de gezonde en milieuvriendelijke knabbeldoos”. 
 
We brengen geen snoep mee naar school (dus ook geen chips). Verjaardagen zijn hierop geen 
uitzondering! 
 
Op school voorzien wij gezonde dranken (koud water, warm water (voor oplosdranken) en melk). 
Er worden geen drankjes in blik, brik of glas meegebracht naar school. Kleuters brengen een 
drinkbeker (met hun naam) mee. Deze beker blijft een gans schooljaar in de klas. 
 
In de Vredestraat wordt ook thee aangeboden voor de kinderen die dit wensen. 
 
Er worden ook warme maaltijden en soep aangeboden. 

 
Voor het middagverblijf betaalt u 0,75 € per beurt. De afrekening gebeurt via de 
facturatie. 

 
Een beleefde houding is noodzakelijk! Indien kinderen zich tijdens het reftermoment niet 
gedragen kunnen zij hiervoor uitgesloten worden. Kinderen krijgen een nota in de agenda 
wanneer ze zich niet hebben gedragen. Wij verwachten op dat ogenblik een duidelijke 
reactie van de ouders.  Na drie nota’s volgt er een uitsluiting bij een eerstvolgende niet-
didactische activiteit. 
De middagblijvers mogen de school tijdens de middagpauze niet verlaten. 
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- Vakanties     Herfstvakantie: van maandag 2 november 2020 
      tot en met zondag 8 november 2020 
      Kerstvakantie: van maandag 21 december 2020 
      tot en met zondag 3 januari 2020 
      Krokusvakantie: van maandag 15 februari 2021
      tot en met zondag 21 februari 2021 
      Paasvakantie: van maandag 5 april 2021 tot en 
      met zondag 18 april 2021  
      Zomervakantie: van donderdag 1 juli 2021 tot en 
      met dinsdag 31 augustus 2021 
- Vrije dagen  maandag 5 oktober 2020 (facultatieve verlofdag) 

woensdag 11 november 2020 (Wapenstilstand) 
   vrijdag 29 januari 2021 (facultatieve verlofdag) 
   donderdag 13 mei 2021 (Hemelvaartsdag) 
   vrijdag 14 mei 2021 (brugdag) 
   maandag 24 mei 2021 (Pinkstermaandag) 
 
- Pedagogische studiedagen dinsdag 10 november 2020  
     woensdag 10 maart 2021 
     woensdag 12 mei 2021 
 
3 SAMENWERKING 
 
Met de ouders Je bent onze partner in de opvoeding van je kind. Goede  
   samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij ons terecht  
   met je vragen of voor een gesprek. Je kan een afspraak   
   maken met de klasleerkracht of met de directie. We   
   organiseren ook oudercontacten. Ook bij de leden van onze  
   schoolraad kan je steeds terecht. 
 
Ouderraad Voorzitter:  Katty Doms, mama van Maarten (L6) en Caroline (oud-

leerling) 
   Contactgegevens voorzitter: info@colomaenpa.be  

Leden: Ruth Stevens, mama van Jules (L5), Victor (L2) en Simon 
en Sien (oud-leerlingen) 

     Kristof Decoorne, papa van Aron (L5) en Tobit (L2) 
     Brigitte Blommaers, mama van Manuel (L3) en  
     Marjolein (oud-leerling) 
     Mieke De Roover, mama van Robin (L6) en Elias  
     (L4) 
     Mattias Franssens, papa van Juno (L5) en Cleo  
     (L2) 

An Dierick, mama van Roos (L2) en Saar (K3)  
Anja Van der Borght, mama van Sophie (K3) en Philip 

 

mailto:info@colomaenpa.be
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Tijdens het schooljaar doen verscheidene leerkrachten een beroep op hulpouders. Bij het begin 
van het schooljaar hebben (groot)ouders de kans een hulpcheque in te vullen. Ook hulpouders 
die in klasverband meewerken, zijn verzekerd door de school. 
 
Je kan onze klassen een handje toesteken bij: begeleiding bij extra-murosactiviteiten, hulp bij 
het aan- en uitkleden in het zwembad, hulp bij het knutselen, naaien, ... , om te komen 
vertellen over je beroep, vrijetijdsbesteding, dienstverlening, ... , leeshulp in de eerst en tweede 
graad, als computervader of -moeder (ook binnen onze ICT-werkgroep), bij het middageten, bij 
activiteiten allerhande (cake bakken, frietjes bakken, ...). 
 
Ook grootouders zijn uiteraard van harte welkom! 

 
Schoolraad   Contactgegevens voorzitter: schoolraad@colomaenpa.be  
    Oudergeleding: Vanessa Dockx, Sofie Bradt, Maike Ketels 
    Personeelsgeleding: Carla Van den Broeck, Mieke Kets, Ann 
    Penninckx 
    Lokale gemeenschap: Else Blommaers, Annemie Van  
    Aerschot, Omeer Van Lent 
 
Met de leerlingen   
 
Leerlingenraad   
 
Waarom leerlingenparticipatie? 
• Opvoeders zijn niet de enige deskundigen in kinderzaken. Leerlingen, hoe jong ook, 
hebben zelf heel wat te vertellen over hun eigen leefsituatie. Ze kunnen zelf advies geven. 
Zo groeit een betere school en een aangenamer klimaat. 
• Rekening houden met de opvattingen van leerlingen toont aan dat leerkrachten 
respect hebben voor hun aanwezigheid in de samenleving. Bovendien is het een oefening 
in verantwoord burgerschap. Door hen vroeg te betrekken bij sociale verbanden leren ze 
dat ook voor later. 
• Als kinderen echt participeren op school wordt het leerproces intenser: 
nieuwsgierig zijn, zelf op zoek gaan, naar oplossingen zoeken, initiatieven nemen, leren 
leren. 
• Leerlingen die het gevoel hebben dat ze zelf school kunnen maken en iets kunnen 
realiseren, tonen meer respect. In die zin betekent participatie ook preventie van 
probleemgedrag. 
• Er is een juridische reden. In de VN-conventie over de rechten van het kind staat dat 
elk kind zich moet kunnen uitdrukken, zich vrij moet kunnen organiseren en moet worden 
gehoord bij alle procedures die het aanbelangt. Deze wetten zijn gewaarborgd in elk land 
dat de conventie heeft ondertekend. Ook in België dus. 
 

Een leerlingenraad is niet het enige middel om de leerlingen bij het schoolbeleid te 
betrekken. Participatie is meer dan praten. Leerlingen kunnen ook doe-gericht in het 
schoolleven participeren. Permanente en tijdelijke werkgroepen (MOS=Milieu Op School, 

mailto:schoolraad@colomaenpa.be
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middagactiviteiten, de schoolspeelplaats herinrichten…) zijn een uitstekend middel. Ze 
sluiten aan bij de interesses, zijn themagericht en hebben een lage drempel. 
Onze school is tevens vele jaren sinds de start vertegenwoordigd in de kindergemeenteraad 
van stad Mechelen.  
 

Leerlingen hebben heel wat te vertellen over hun leefsituatie; wij moeten rekening houden 
met datgene kinderen zeggen, vertellen. Later zullen ze ook wel eens voor een vergadering 
staan… Proberen om zelf op zoek te gaan naar oplossingen bij eventuele klas- of 
schoolproblemen. Alleszins proberen om initiatieven te nemen. Proberen om preventief te 
werken, proberen om problemen te voorkomen. De kinderen hebben het recht om hun 
mening te zeggen over de zaken die zich in “hun” (leef)wereld afspelen (rechten van het 
kind).  
Werken met werkgroepen rond bepaalde thema’s; doe-opdrachten. Bedoeling is NIET dat 
we zomaar eens eventjes het bestaande klas- of schoolreglement gaan veranderen. Er kan 
wel over gepraat worden … 
Werken rond thema’s: Actueel gebonden, problemen of zaken die zich nu voordoen. Losse 
thema’s. Belangrijk is wel dat we steeds de leerlingen bevragen en dat de leerlingen aan 
het woord komen in de leerlingenraad. Dit onder het motto: “Spreek ik luister, luister ik 
spreek…” Er kunnen ook andere leerlingen buiten de LLR uitgenodigd worden die op 
school reeds zitten in een andere werkgroep wanneer we werken rond een thema dat hen 
ook aanbelangt (denk maar aan MOS). Thema’s die leven bij de kinderen: 2de vergadering 
van de leerlingenraad van het schooljaar. 
 
Je kan maar een school hebben of “school maken” wanneer er kinderen zijn. Dus die 
kinderen moeten we centraal stellen. Het kind dat zich goed mag en kan voelen staat in het 
middelpunt. Leerkrachten, ouders, directie, mensen nauw aan de school verbonden,… 
werken hieraan mee en willen het beste voor onze kinderen… Zie voorstelling. 
 
LLR werkt in 2 richtingen. De klasafgevaardigde (STEM VAN DE KLAS) kan naar de LLR 
komen met iets wat hij “meeneemt” vanuit de klas. Op de LLR kan dit dan besproken 
worden. De zaken waarrond gewerkt wordt in de LLR, worden nadien besproken in de klas. 
De afgevaardigde brengt verslag uit naar juf/meester en de medeleerlingen. Mogen we 
vragen aan juf of meester om daarvoor tijd te voorzien a.u.b.? 
 
De agenda van de LLR wordt in eerste instantie (al dan niet rechtstreeks of onrechtstreeks) 
bepaald door de leerlingen. Vanuit de klas mogen zij, via de afgevaardigde van de klas, 
agendapunten naar voor brengen. Duidelijke afspraak: Ze moeten haalbaar zijn en ze zullen 
steeds opbouwend behandeld worden. Je negatief uitspreken over iets is makkelijk maar 
constructief bouwen aan een oplossing is al iets moeilijker! 
Directie (via directieteam), leerkrachten (via personeelsvergaderingen) en ouders (via 
ouderraad) kunnen natuurlijk ook te bespreken zaken op de agenda plaatsen. Dit kan 
natuurlijk ook rechtstreeks via meester Marc. 
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Met externen 
 
Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB)  
 

Onze school werkt samen met het CLB “Het 
Kompas”, Vijfhoek 1, 2800 Mechelen, 
015/41.89.11. 
Contactpersoon: Frank Mathei (kleuters) en 
Julie Van Dyck (lagere school) 

Arts: Dr. Steven Bieseman 
Verpleegkundige: Sofie Dries 
Voor je rechten en plichten bij het CLB bekijk de infobrochure onderwijsregelgeving punt 
2. Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische 
afwezigheden van het kind (zie ook engagementsverklaring tussen school en ouders). 
Het CLB kan bepaalde problemen of onregelmatigheden in het beleid van de school 
signaleren en de school op de hoogte brengen van bepaalde behoeften van leerlingen. 
Daarnaast biedt het CLB versterking aan de school bij problemen van individuele 
leerlingen of een groep leerlingen. Ook daar kan je je niet tegen verzetten. Je kan 
rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet. 
Via www.clbchat.be kan jij of je kind anoniem een vraag stellen of je verhaal vertellen aan 
een CLB-medewerker. Je vindt alle informatie en de openingsuren van de chat op 
www.clbkompas.be.  
 
Ondersteuningsnetwerk 

 
Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk Noord-Brabant, 
onw.noordbrabant@gmail.com. Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke 
vragen over de ondersteuning van je kind kan je terecht bij volgend aanspreekpunt voor 
ouders: Fabienne Cassaer. 
 
Nuttige adressen 
 
- LOP staat voor Lokaal OverlegPlatform. Een LOP is verantwoordelijk voor het lokaal 
onderwijskansenbeleid en maakt afspraken over het inschrijvingsbeleid. LOP - regio 
Mechelen bestaat uit de gemeenten Bonheiden, Sint-Katelijne-Waver, Zemst en de stad 
Mechelen. 
In het LOP zetelen alle directies en schoolbesturen uit deze regio, maar ook CLB's, 
vakorganisaties, erkende ouderverenigingen, lokale sociaal-culturele en/of 
sociaaleconomische partners, erkende organisaties van etnisch-culturele minderheden, 
de integratiesector, de onthaalbureaus, schoolopbouwwerk en alle betrokken 
gemeentebesturen. 
Voorzitter: Stefaan Deleus stefaan.deleus@telenet.be. LOP-deskundigen: Els Bertels 
els.bertels@ond.vlaanderen.be Willem Mestdagh, willem.mestdagh@ond.vlaanderen.be  

http://www.clbchat.be/
http://www.clbkompas.be/
mailto:onw.noordbrabant@gmail.com
mailto:stefaan.deleus@telenet.be
mailto:els.bertels@ond.vlaanderen.be
mailto:willem.mestdagh@ond.vlaanderen.be
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- Klachtencommissie Katholiek  Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 
  Onderwijs Vlaanderen  Guimardstraat 1 
     1040     Brussel 
     02 507 08 72 
     klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen  
 
- Commissie inzake   Vlaamse Overheid 
  Leerlingenrechten   Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi 

Secretariaat commissie inzake Leerlingenrechten 
     t.a.v. Ingrid Hugelier (Basisonderwijs) 
     H. Consciencegebouw 
     Koning Albert II-laan 15 
     1210     Brussel 
     02 553 93 83 
     commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be  
 
- Commissie Zorgvuldig  Vlaamse Overheid 
  Bestuur    Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi 

Afdeling Advies en Ondersteuning onderwijsPersoneel 
(AOP) – Commissie zorgvuldig bestuur 

     Koning Albert II-laan 15 
     1210     Brussel 
     02 553 65 98 
     zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be  
 

 
 

mailto:klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen
mailto:commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be
mailto:zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be
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DEEL 2: PEDAGOGISCH PROJECT 
 
Onze school maakt deel uit van de netwerkorganisatie Katholiek Onderwijs Vlaanderen. De volledige 
tekst van de engagementsverklaring vind je terug op www.katholiekonderwijs.vlaanderen.be): 
“Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool. 
Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze 
achtergrond ook. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de 
opvoeding en vorming die de school hun kinderen verstrekt. Kiezen voor een katholieke 
dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders van de school 
verwachten dat ze hen zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken. Ouders verwachten 
dat de school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze zelf 
willen geven. Ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwen stellen in de 
wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project van de katholieke 
dialoogschool.” 

Christelijke basisschool 

Als christelijke basisschool werkt onze school vanuit het document “Opdrachten voor het katholiek 
basisonderwijs in Vlaanderen”.  Dit document is op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar op het 
secretariaat. U kan ook terecht op de website van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen 
(www.katholiekonderwijs.vlaanderen.be). 
 
Vernieuwingsschool 
Als vernieuwingsschool groeide onze school in de V.L.O.-gedachte (vernieuwd lager onderwijs). 
Ondanks het feit dat deze periode al een hele tijd achter ons ligt, willen we het waardevolle hiervan 
bewaren. Dit wil zeggen dat de school aandacht heeft voor alle mogelijkheden en het kunnen dat 
het kind in zich heeft. En dat de school het kind hierbij helpt om deze mogelijkheden goed te 
ontwikkelen. Voor de school is elk kind een deeltje van de gemeenschap, waarin het zo goed 
mogelijk moet kunnen opgroeien. 
 

School met een hart. 
Onze school wil een school zijn, waar geborgenheid en menselijkheid 
belangrijk zijn. Wij willen de warmte bieden waarin kinderen kunnen 
openbloeien. Vanuit ons christelijk geloof en met veel begrip voor allen 
willen wij samen met de ouders werken aan het karakter en de 
persoonlijkheid van de kinderen die aan onze school en aan onze zorgen 
worden toevertrouwd. 
 

Elk kind zijn eigenheid. 
In onze school moet het kind de mogelijkheid krijgen om te leren creatief en sportief bezig te zijn, 
aan zijn eigen tempo en volgens zijn eigen kunnen. Naar de leerlingen met een trager tempo toe, 
krijgen kinderen met leermoeilijkheden in de lagere school en ontwikkelingsmoeilijkheden in de 
kleuterschool onze bijzondere aandacht. Elk ander kind heeft op onze school recht op een 
aangepaste begeleiding en leerkansen. Deze begeleiding situeert zich zowel op het 
psychomotorische, het gevoelsmatige als het cognitieve (verstandelijke) vlak. Bij dit alles willen wij 
in onze school er echter ook voor zorgen dat er een goed eindniveau behaald wordt en dat de 
draagkracht van de school niet overbelast wordt. 
 
Ouders zijn betrokken. 
In onze school hebben de ouders een belangrijke plaats. We willen met hen samenwerken aan 
hetzelfde doel: ‘de opvoeding en het onderwijs van hun kinderen, die ze daarvoor aan ons 

http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen.be/
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toevertrouwen’. We vinden het belangrijk dat ouders met ons willen samenwerken en dat we 
mekaar waarderen, ieder vanuit zijn eigen plaats binnen de school. 
Eveneens wil de school deel zijn van de omgeving waarin onze leerlingen leven en wonen. De 
school heeft haar plaats binnen de parochie. Toch willen we veel meer zijn dan alleen ‘de school in 
de omgeving’. 
 
Professionaliteit. 
We werken binnen de school met een goed, hecht en professioneel leerkrachtenteam. Daarbuiten 
hebben we ook een goede samenwerking met de externe diensten. CLB, ONW 
(ondersteuningsnetwerk), begeleidingsdiensten, paramedici (logo, kine, …) We kunnen steeds 
goede raad en hulp vragen bij problemen van de kinderen. 
 

DEEL 3: HET REGLEMENT 
 

1 ENGAGEMENTSVERKLARING 
 
Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van 
hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar 
in ruil verwachten we wel je volle steun. Daarom maken we in onderstaande 
engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar 
mogen verwachten. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat je kind bij ons is 
ingeschreven. 
 
Op afgesproken momenten evalueren we samen de engagementen en het effect ervan. 
 

Een intense samenwerking tussen onze school en ouders: afspraken oudercontact. 

 
Als ouder ben je samen met onze school partner in de opvoeding van je kind. Het is goed 
dat je zicht hebt op de werking van onze school. Daarvoor plannen we bij het begin van 
elk schooljaar een ouderavond in de klas van je kind. Je kan er kennis maken met de leraar 
van uw kind en met de manier van werken. 
 
We willen je op geregelde tijden informeren over de evolutie van je kind. Dat doen we 
schriftelijk via het rapport. 
 
We organiseren ook regelmatig individuele oudercontacten. Bij het begin van elk 
schooljaar laten we je weten op welke data die doorgaan. Wie niet op het oudercontact 
aanwezig kan zijn, kan een gesprek aanvragen op een ander moment. 
 
We engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien je 
niet op de geplande oudercontacten kan aanwezig zijn. 
 
Georganiseerde oudercontacten 
 

• eind augustus: openklasdag 
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• begin september: onthaal-ouderavond met informatie door de klastitularis van 
uw kind(eren).   
 

•  half november: individueel oudercontact voor de ouders van onze kleuters en 
de ouders van kinderen in het 1ste leerjaar. 

 

•  eind 1ste trimester: individueel oudercontact voor de ouders van de kinderen in de 
lagere school (met uitzondering van het 1ste leerjaar) 
 

•  februari/maart: individueel oudercontact voor de ouders van de kinderen in 
het 1ste leerjaar. Individueel oudercontact voor de ouders van de kleuters. Met de ouders 
van de 3de kleuterklas worden de resultaten van de TOETER-testen besproken. 

 

• eind 2de trimester : individueel oudercontact voor de ouders van de kinderen in de                                                       
lagere school (met uitzondering van het 1ste leerjaar, ouders van kinderen in het 6de leerjaar 
krijgen studieadvies secundair onderwijs) . 

 

• begin juni :  individueel oudercontact voor de ouders van de kleuters. 
 

• eind 3de trimester :  afhalen van de rapporten en mogelijkheid tot een 
evaluatiegesprek. 
 
Als je je zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak, dan kan je op elk 
moment zelf een gesprek aanvragen met de leraar van je kind. Dat doe je via het agenda. 
 
We verwachten dat je met ons contact opneemt bij vragen of zorgen ten aanzien van je 
kind. 
 
We verwachten dat je je als ouder, samen met ons, engageert om nauw samen te werken 
rond de opvoeding van je kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact. 
 
We engageren ons om met je in gesprek te gaan over je zorgen en vragen ten aanzien van 
de evolutie van je kind. 

 
 



Schoolbrochure G.V.B.S. Sint-Jozef Coloma                                                                          2020-2021 

 

 

20 

Aanwezig zijn op school en op tijd komen. 

 
We vinden de aanwezigheid van je kind op school belangrijk. We verwachten dat je kind 
regelmatig en op tijd naar school komt. De voldoende aanwezigheid van je kind op school 
draagt bij tot een succesvolle schoolloopbaan van je kind. 
 
We verwittigen jou als de afwezigheid van je kind niet gewettigd is. Indien nodig nemen 
we begeleidende maatregelen. De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor 
het verkrijgen en behouden van de kleuter- en/of schooltoeslag, voor de toelating tot het 
lager onderwijs en voor het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs. Meer hierover 
kan je lezen in de infobrochure onderwijsregelgeving punt 3.1. 
Daartoe moeten we de afwezigheden van je kind doorgeven aan het departement 
onderwijs en aan het CLB. 
We vragen je als ouder te engageren je kind op tijd naar school te brengen en dit zowel in 
het kleuteronderwijs als in het lager onderwijs. De school begint om 8.30 u. en eindigt om 
15.20 u. Wij verwachten dat je kind dagelijks en op tijd op school is. Kinderen die te laat 
toekomen melden zich aan bij het secretariaat. Als een kind te laat komt, zal de leerkracht 
dit rapporteren via een briefje in de agenda.   Wij vragen u de reden van het te laat komen 
erop te vermelden.  Op die manier weten we ook zeker dat ook u op de hoogte bent van 
het te laat komen van uw zoon of dochter.  Zo een kind herhaaldelijk te laat komt, nodigt 
de leerkracht de ouders uit voor een gesprek. 
We verwachten dat je ons voor 9.00 uur verwittigt bij afwezigheid van je kind. 
 
Kleuters komen met de ouders, of met een leerling naar school.  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 klasgroep.  We verwachten dat 
de ouders ook de afwezigheden van een kleuter onmiddellijk melden omwille van 
veiligheidsoverwegingen. 
 
Het CLB waarmee we samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische 
afwezigheden. Die begeleiding is verplicht. Als je niet ingaat op die begeleiding, melden we 
dit aan de overheid. 
 
Na meer dan 5 halve dagen problematische afwezigheden stelt de school samen met het 
CLB een begeleidingsdossier op. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. 
 
Je kan steeds bij ons terecht in geval van problemen. We zullen samen naar de meest 
geschikte aanpak zoeken. 
 

Individuele leerlingenbegeleiding. 

 
Onze school voert een beleid op leerlingenbegeleiding (zie punt 16). Dit houdt onder meer 
in dat we gericht de evolutie van je kind volgen. Dit doen we door het werken met een 
leerlingvolgsysteem (LVS). Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan 
gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele 
zorg. 
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Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kan je dit melden aan de directie. We gaan 
dan samen met jou na welke aanpassingen nodig zijn. De school kan ook zelf aanpassingen 
voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Ook dan gaan we 
steeds eerst in overleg met jou. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat 
je kind nodig heeft en wat wij als school kunnen organiseren. Als school zijn we verplicht 
om redelijke aanpassingen te voorzien als jouw kind daar nood aan heeft. Het is niet 
mogelijk om hier als ouder verzet tegen aan te tekenen. 
 
We zullen in overleg met jou als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van je 
kind georganiseerd zal worden. Daarbij zullen we aangeven wat je van de school kan 
verwachten en wat wij van jou als ouder verwachten. 
 
We verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen 
maken opvolgt en naleeft. 
 

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.  

 
Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands en niet alle kinderen starten hun 
schoolloopbaan met dezelfde taalvaardigheid Nederlands. 

Onze school voert een talenbeleid. Wij engageren er ons toe kinderen te ondersteunen bij 
het leren van en het leren in het Nederlands. Van jou als ouder verwachten we dat je 
positief staat tegenover de onderwijstaal en tegenover de initiatieven die we als school 
nemen om de taalontwikkeling van onze leerlingen te ondersteunen (taaltraject/taalbad 
voor kinderen die de onderwijstaal onvoldoende beheersen). We vragen ook om kinderen 
in de vrije tijd te stimuleren bij het leren van het Nederlands. Vraag ons gerust naar informatie 
over plaatselijke initiatieven die je engagement daarbij kunnen helpen ondersteunen. 

Dit kan onder meer door:  

• Zelf Nederlandse lessen te volgen. (zie lijstje met cursusaanbod in de regio) 

• Je kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen. (zie lijstje met het 

aanbod in de regio) 

• Te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van je kind bij het maken van zijn 

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

Nederlandstalige huiswerkbegeleidingsdienst zoeken, …) 

• Bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of ervoor te zorgen dat er 

een tolk is. (volgens de gemeentelijke regels). 

• Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging. 

• Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige sportclub. 

• Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige cultuurgroep. 

• Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige academie (muziek, woord, 

plastische kunsten, …) 
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• 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 eruit voor te 

lezen of ze je kind zelf te laten lezen.  

• Binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met je kind, 

met andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders  

• Je kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige vriendjes.  

• Je kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten. 

• Je kind in te schrijven voor Nederlandstalige taalkampen. 

2 INSCHRIJVEN VAN LEERLINGEN (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 3) 
 
Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind je terug op onze 
website, schoolbrochure, folders, … 
 
Je kind is pas ingeschreven in onze school als je schriftelijk instemt met het pedagogisch 
project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft je kind bij ons ingeschreven. 
De inschrijving van je kind kan enkel stoppen in de gevallen die wettelijk zijn opgesomd. 
De inschrijving van je kind eindigt wanneer je beslist om je kind van school te veranderen 
of wanneer je kind bij wijze van tuchtmaatregel definitief werd uitgesloten. 
 
Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor je kind wijzigt, 
kan het zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag 
nodig is ofwel een bestaand verslag gewijzigd moet worden. In dat geval organiseert de 
school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en 
nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, beslist de school om de leerling op vraag 
van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast 
curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te 
ontbinden. 
 
Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we opnieuw jouw schriftelijk akkoord 
vragen. Indien je niet akkoord gaat met de wijziging, dan wordt de inschrijving van je kind 
beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.  
 

2.1 Aanmelden en inschrijven     

Onze school houdt zich aan de wettelijke en decretale verplichtingen.  Daarnaast zijn er 
schooleigen regels.  Deze beogen het schoolleven vlot en ordentelijk te laten verlopen.  De 
school rekent erop dat u zich aan de verplichtingen en de regels houdt. 
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Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vindt u terug op onze 
website. 

 
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 van één van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven.  We kunnen een 
kind pas inschrijven als beide ouders akkoord gaan. 
 
Onze school werkt met voorrangsperiodes.  We hebben een voorrangsperiode voor 
leerlingen van dezelfde leefentiteit, kinderen van personeel en voor het systeem van 
dubbele contigentering.  Tot slot voorzien we ook een periode voor leerlingen die geen 
gebruik maken van de voorrangsgroepen.  De juiste data van deze periodes vindt u op onze 
website. 
 

2.2 Weigeren/ontbinden van de inschrijving 
 

Onze school moet haar capaciteit vastleggen.  De capaciteitsbepaling en het aantal 
beschikbare zitjes vindt u terug op de website van het LOP (www.lop.be).  Eens onze 
capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling geweigerd. 
 
Elke geweigerde leerling krijgt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving en wordt 
als geweigerde leerling in het inschrijvingsregister geschreven. De volgorde van 
geweigerde leerlingen in het inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van 
oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. Voor de instappertjes 
blijft de volgorde van het inschrijvingsregister behouden tot de 30 juni van het schooljaar 
waarop de inschrijving betrekking had. 
 
Wanneer je kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon 
onderwijs, schrijft de school in onder ontbindende voorwaarde. Als na de inschrijving pas 
blijkt dat er zo’n verslag is, wordt ze automatisch omgezet in een inschrijving onder 
ontbindende voorwaarde. Vervolgens organiseert de school overleg met de ouders, de 
klassenraad en het CLB, over de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen 
in het gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoortgang te laten maken op 
basis van een individueel aangepast curriculum. Een beslissing volgt binnen een redelijke 
termijn en uiterlijk na 60 kalenderdagen. 
Indien na het overleg de school de disproportionaliteit van de aanpassingen bevestigt, 
wordt de inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in een andere school is 
ingeschreven en uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de kennisgeving 
van de bevestiging van de disproportionaliteit. 
Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor je kind wijzigt, 
kan het zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag 
nodig is dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, ofwel een bestaand verslag 
gewijzigd moet worden. In dat geval organiseert de school een overleg met de 
klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd 
afgeleverd of gewijzigd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders 
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studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om 
de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden. 
Een klachtenprocedure bij de Commissie inzake Leerlingenrechten is mogelijk. 
 
2.3  Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs 
 
Je kind kan pas instappen in het lager onderwijs als het aan de wettelijke 
toelatingsvoorwaarden voldoet. In de infobrochure onderwijsregelgeving kom je onder punt 
3.1.2 meer te weten over die voorwaarden. 
 
2.4 Screening niveau onderwijstaal 
 
Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een 
taalscreening uitvoeren.  Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het 
nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. 
Deze regelgeving is niet van toepassing voor anderstalige nieuwkomers.  Zij krijgen immers 
sowieso een aangepast taaltraject. 

3 OUDERLIJK GEZAG 

3.1 Zorg en aandacht voor het kind 

Als school bieden we een luisterend oor aan voor al onze leerlingen. Ook voor kinderen die 
een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra 
aandacht bieden. 

3.2 Neutrale houding tegenover de ouders 

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of 
niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen uitspraak 
van de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er 
wel een vonnis of arrest dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter. 

3.3 Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders 

Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken 
over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind 
worden genomen (afspraken i.v.m. de agenda, het heen- en weerschriftje, brieven,…, 
afspraken i.v.m. oudercontact,…) 

3.4 Co-schoolschap 

Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, 
kan je kind tijdens het schooljaar niet op twee plaatsen schoollopen. De school moet de 
inschrijving van een leerling weigeren als de ouders hun kind tijdens het schooljaar 
afwisselend in verschillende scholen in- en uitschrijven. 
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4 ORGANISATIE VAN DE LEERLINGENGROEPEN BINNEN HETZELFDE 
ONDERWIJSNIVEAU 

De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB, of je kind kan overgaan naar 
een volgende leerlingengroep. Vindt de school het nodig dat je kind een jaar overdoet, dan 
is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De genomen 
beslissing wordt ten aanzien van jou als ouder schriftelijk gemotiveerd en mondeling 
toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het 
daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn. De school neemt deze beslissing dus in het 
belang van je kind. 
 
Het is de school die beslist in welke leerlingengroep je kind, die in de loop van zijn 
schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. 
 
Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom 
(bv. in de kleuterschool na een instapdatum). 
 
5 AFWEZIGHEDEN (ZIE INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING PUNT 4) 
 
Voor leerlingen in het lager onderwijs (ook de 5-jarigen die vervroegd zijn ingestapt) en 
voor 6- en 7-jarigen in het kleuteronderwijs id de leerplicht voltijds. Zij zijn altijd aanwezig, 
behalve bij gewettigde afwezigheid. Voor 5-jarigen in het kleuteronderwijs  geldt een 
leerplicht van minstens 290 halve dagen aanwezigheid. Niet-leerplichtige leerlingen in het 
kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze niet steeds op school 
moeten zijn. Ze zijn niet onderworpen aan de leerplicht. 
 
De directeur kan beslissen of een afwezigheid van een 5-jarige kleuter als aanvaardbaar 
beschouwd wordt. Als de afwezigheid volgens de directeur aanvaardbaar is, dan telt die 
mee voor het bereiken van de 290 halve dagen aanwezigheid. 
Het is belangrijk dat kleuters (leerplichtig of niet) regelmatig naar school komen. Het is in 
het belang van je kind om het elke dag naar school te sturen. Kinderen die onvoldoende 
naar school komen, kunnen hun kleuter- en/of schooltoeslag verliezen en ook de toegang 
tot het lager onderwijs is afhankelijk van het aantal dagen dat je kind kleuteronderwijs 
volgde. 
 
We verwachten dan ook dat je de afwezigheid van je kleuter onmiddellijk aan ons meldt, 
liefst voor 8.30 uur. Ook als je eens door omstandigheden je kind niet op tijd kan afzetten, 
laat je dit zo snel mogelijk weten. Je meldt je dan aan bij één van onze 
secretariaatsmedewerkers. Komt je kind meermaals te laat of je kind is al vaak afwezig 
geweest, dan kunnen we samen nagaan hoe we de participatie van je kleuter kunnen 
verhogen. 

5.1 Gewettigde afwezigheden 

Voor leerlingen in het lager onderwijs en voor 6- en 7-jarigen in het kleuteronderwijs 
gelden volgende gewettigde afwezigheden: 
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5.1.1 Wegens ziekte 

• Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch 
attest verplicht.  

• Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van 
de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar. 

• Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB.  

• Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel 
mogelijk buiten de schooluren plaats vinden. 

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het ziektebriefje aan de 
leraar. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest. 

5.1.2 Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden 

De afwezigheid van je kind kan in een aantal situaties gewettigd zijn. Voor deze 
afwezigheden is geen toestemming van de directeur nodig. Je verwittigt de school wel 
vooraf van deze afwezigheid. Je geeft ook een officieel document of een verklaring die de 
afwezigheid staaft, af aan de school. Voorbeelden hiervan zijn: 
 

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

• de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank; 

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

• … 

5.1.3 Afwezigheden wegens een preventieve schorsing, een tijdelijke of definitieve 
uitsluiting 

De afwezigheid van je kind wegens een preventieve schorsing, een tijdelijke of definitieve 
uitsluiting is gewettigd. Je kind wordt als gewettigd afwezig beschouwd, ongeacht of je 
kind wel of niet door de school wordt opgevangen. 

5.1.4 Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is 

Soms kan je kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand 
met de directie. Het betreft hier de afwezigheid wegens: 
 

• de rouwperiode bij een overlijden; 

• het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van 
een vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties (andere dan de 10 halve 
schooldagen waarop topsportbeloften recht hebben); 

• trainingen voor topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek (voor 
maximaal 6 lestijden per week, verplaatsingen inbegrepen); 

• revalidatie tijdens de lestijden (zie punt 17); 

• school-externe interventies; 
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• persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden. 

Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om vroeger 
op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt 
dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni. 
 

De afwezigheden met toestemming van de directeur zijn geen automatisme, geen recht dat je 
kan opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheid toe te staan. 

5.2 Problematische afwezigheden 

Alle afwezigheden die niet van rechtswege of door de school gewettigd zijn, zijn te 
beschouwen als problematische afwezigheden. De school zal je onmiddellijk contacteren 
bij elke problematische afwezigheid van je kind. 
 
Vanaf vijf halve dagen problematische afwezigheden contacteert de school het CLB. 
Samen werken ze rond de begeleiding van je kind; je wordt in dat geval uitgenodigd voor 
een gesprek. 

6 ONDERWIJS AAN HUIS (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 5)  

Als je kind wegens chronische ziekte of langdurige ziekte of ongeval tijdelijk niet naar 
school kan komen, dan heeft je kind onder bepaalde voorwaarden recht op tijdelijk 
onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden.  
 
Voor tijdelijk onderwijs aan huis moet je als ouder een schriftelijke aanvraag indienen bij de 
directeur en een medisch attest toevoegen. Heeft je kind een niet-chronische ziekte, dan 
voeg je een medisch attest toe waaruit blijkt dat je kind onmogelijk naar school kan gaan, 
maar wel onderwijs kan krijgen. Heeft je kind een chronische ziekte, dan heb je een medisch 
attest van een geneesheer-specialist nodig dat het chronische ziektebeeld bevestigt en 
waaruit blijkt dat je kind onderwijs mag krijgen.  
 
Heeft je kind een niet-chronische ziekte, dan kan tijdelijk onderwijs aan huis pas worden 
georganiseerd na een afwezigheid van 21 opeenvolgende kalenderdagen. Als de 
ziekteperiode van je kind noodgedwongen wordt verlengd of als je kind na een periode 
van tijdelijk onderwijs aan huis binnen 3 maanden hervalt, moet je kind geen wachttijd van 
21 opeenvolgende kalenderdagen meer doorlopen om opnieuw tijdelijk onderwijs aan huis 
te krijgen. Je hoeft ook niet opnieuw een aanvraag in te dienen. Om de nieuwe afwezigheid 
te wettigen, is er wel een nieuw medisch attest nodig. 
  
Heeft je kind een chronische ziekte, dan heeft je kind recht op 4 lestijden tijdelijk onderwijs 
aan huis per opgebouwde schijf van 9 halve schooldagen afwezigheid. Deze uren kunnen 
gedeeltelijk op school georganiseerd worden. Dit is mogelijk na een akkoord tussen de 
ouders en de school en vindt plaats buiten de normale schooluren en niet tijdens de 
middagpauze. De aanvraag en de medische vaststelling van de chronische ziekte blijft 
geldig voor de hele schoolloopbaan van je kind op onze school. Je hoeft dit dus maar één 
keer aan onze school te bezorgen. 
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Je kind moet daarnaast op 10 km of minder van de school verblijven. Als je kind op een 
grotere afstand van de school verblijft, dan kan de school tijdelijk onderwijs aan huis 
organiseren maar is daar niet toe verplicht.  
 
Als je kind aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je als ouder op de mogelijkheid van 
tijdelijk onderwijs aan huis wijzen. Zodra de voorwaarden voor het verstrekken van tijdelijk 
onderwijs aan huis vervuld zijn, kan de school hiermee van start gaan. 
 
De directeur zal dan op zoek gaan naar een leraar om 4 lestijden per week onderwijs aan 
huis te geven. De school maakt afspraken met deze leraar om de lessen af te stemmen op 
de leerlingengroep van het kind. Tijdelijk onderwijs aan huis is gratis.  
 
De school kan in overleg met jou ook 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 maakt dan samen met jou concrete afspraken over opvolging en evaluatie. 
 
Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur. 

7 EEN- OF MEERDAAGSE SCHOOLUITSTAPPEN (Extra-murosactiviteiten) 

Je kind is verplicht deel te nemen aan extra-murosactiviteiten die minder dan één 
schooldag duren. Dat zijn normale schoolactiviteiten. We streven er als school ook naar om 
ook alle kinderen te laten deelnemen aan extra-murosactiviteiten die één dag of langer 
duren. Die activiteiten maken namelijk deel uit van het onderwijsaanbod dat we aan je kind 
geven. 
Bij de aanvang van het schooljaar, tijdens het info-moment, wordt het aanbod van één- of 
meerdaagse schooluitstappen opgesomd en toegelicht. 
Als je niet wenst dat je kind meegaat op één van de extra-murosactiviteiten die één dag of 
langer duren, dien je dat voorafgaand aan de betrokken activiteit schriftelijk te melden aan 
de school. 
Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten moeten op de school aanwezig 
zijn. 
De onkosten verbonden aan de extra-murosactiviteiten zijn door de ouders te betalen. 
Deze kosten zijn evenwel gelimiteerd (zie bijdrageregeling - maximumfactuur). 

8 GETUIGSCHRIFT OP HET EINDE VAN HET BASISONDERWIJS 
(zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 7) 

De klassenraad beslist welke leerlingen in aanmerking komen voor het getuigschrift 
basisonderwijs. Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan een regelmatige 
leerling die in voldoende mate de eindtermgerelateerde leerplandoelen heeft bereikt. Een 
leerling die geen getuigschrift basisonderwijs behaalt, ontvangt een schriftelijke 
motivering waarom het getuigschrift niet werd uitgereikt, met inbegrip van bijzondere 
aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan. Deze leerling krijgt ook een verklaring 
waarin het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs staat. 
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Een leerling die een individueel aangepast curriculum volgt, kan een getuigschrift 
basisonderwijs behalen op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de 
onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager 
onderwijs. Als die leerling geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, ontvangt deze een 
schriftelijke motivering waarom het getuigschrift niet werd uitgereikt, met inbegrip van 
bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan. Deze leerling krijgt ook een 
verklaring waarin het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs staat. 

8.1 Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift 

Gedurende de hele schoolloopbaan van je kind zullen we communiceren over zijn 
leervorderingen. Je kan inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Je kan 
ook een kopie vragen. 
 
Of een leerling het getuigschrift basisonderwijs krijgt, hangt af van de beslissing van de 
klassenraad. De klassenraad gaat na of de eindtermgerelateerde leerplandoelen 
voldoende in aantal en beheersingsniveau zijn behaald. Daarbij zal de groei die de leerling 
doorheen de schoolloopbaan maakte, en de zelfsturing die hij toont, zeker een rol spelen. 
De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag over 
de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs. 
 
Na 20 juni beslist de klassenraad of een leerling een getuigschrift basisonderwijs ontvangt. 
Wanneer de getuigschriften worden uitgereikt, kan je vinden in de schoolkalender. De 
datum van uitreiking is ook de ontvangstdatum voor het instellen van beroep. Als je niet 
aanwezig bent op de uitreiking, dan geldt 1 juli als datum van ontvangst voor het instellen 
van beroep.  

8.2 Beroepsprocedure 

Indien je als ouder niet akkoord zou gaan met het niet-toekennen van het getuigschrift 
basisonderwijs, kan je beroep instellen. Die beroepsprocedure wordt hieronder 
toegelicht. 
 

Let op: 
 

• wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen 
 (zaterdagen, zondagen, wettelijke en feestdagen en 11 juli niet meegerekend). 

• wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn 
 afgevaardigde. 

1. Je vraagt binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken 
van het getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur. 
Dit gesprek is niet hetzelfde als het oudercontact. Je moet dit gesprek 
uitdrukkelijk schriftelijk aanvragen, bv. via e-mail, bij de directeur. Je krijgt een 
uitnodiging die d e afspraak bevestigt. 
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2. Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de 
dag waarop je de beslissing hebt ontvangen dat het getuigschrift niet wordt 
uitgereikt aan je kind. Let op: als het gesprek na het verstrijken van de termijn 
wordt aangevraagd, kunnen we niet meer op die vraag ingaan. Tijdens dit 
gesprek krijg je de kans om je bezwaren te geven. De directeur verduidelijkt aan 
de hand van het dossier van je kind op basis van welke gegevens de klassenraad 
zijn beslissing heeft genomen. Van dit overleg wordt een verslag gemaakt. 
 

3. De directeur deelt het resultaat van dit overleg met een aangetekende brief aan 
je mee. Er zijn twee mogelijkheden: 
 

a. De directeur vindt dat je argumenten geen nieuwe bijeenkomst van de 
klassenraad rechtvaardigen; 

b. De directeur vindt dat je argumenten het overwegen waard zijn. In dat 
geval zal hij de klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste 
beslissing opnieuw te overwegen. Je ontvangt per aangetekende brief het 
resultaat van die vergadering. 
 

4. Als je het niet eens bent met de beslissing van de directeur of de beslissing van 
de nieuwe klassenraad, dan kan je beroep indienen bij de voorzitter van het 
schoolbestuur. Dat kan via aangetekende brief: 
  
 Patrick Vandewiele 
 VZW Komo 
 Molenbergstraat 4 
 2800     Mechelen 

 Of: 

Wanneer de school open is, kan je het beroep bij het schoolbestuur op school 
persoonlijk afgeven. Je krijgt dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke 
datum je het hebt ingediend. De school geeft het beroep door aan het schoolbestuur.  

Je hebt daarvoor een termijn van drie dagen, die begint te lopen de dag nadat de 
aangetekende brief van de school wordt ontvangen. De aangetekende brief met 
één van de twee mogelijke beslissingen (zie punt 3) wordt geacht de derde dag na 
de verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de 
verzending als voor de ontvangst. 

Dat geldt ook als je ervoor kiest om het beroep persoonlijk af te geven op school. 

Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de 
beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent 
dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.  

Het beroep bij het schoolbestuur moet aan volgende voorwaarden voldoen:  

• het beroep is gedateerd en ondertekend;  

• het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school 
afgegeven (met bewijs van ontvangst).  
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Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het 
beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet 
inhoudelijk zal kunnen behandelen.  

We verwachten ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom het niet 
uitreiken van het getuigschrift betwist wordt.  

Hierbij kunnen overtuigingsstukken gevoegd worden. 

5. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie 
samenstellen. In de beroepscommissie 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 je klacht grondig zal onderzoeken.  
 

6. De beroepscommissie zal steeds jou en je kind uitnodigen voor een gesprek. Je 
kan je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Het is enkel mogelijk 
om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht. 

 
 

7. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie 
zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het 
door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een 
plaatsvervanger aan te duiden. 
 
De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. Wanneer het toch 
tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het 
schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat 
niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. 
Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen zijn, geeft zijn stem de doorslag.  
 
De beroepscommissie zal het beroep als onontvankelijk afwijzen, de betwiste 
beslissing bevestigen of het getuigschrift basisonderwijs toekennen. Het resultaat 
van het beroep wordt uiterlijk op 15 september via een aangetekende brief door 
de voorzitter van de beroepscommissie aan jou ter kennis gebracht. 

9 HERSTEL- EN SANCTIONERINGSBELEID 
(zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 6)  

Kinderen maken nu en dan fouten. Dat is eigen aan het groeiproces van elk kind. Kinderen 
kunnen leren uit de fouten die ze maken. Onze school wil hierop inzetten door dialoog en 
herstel alle kansen te geven. In overleg met de betrokkenen gaan we op zoek naar een gepaste 
maatregel of een mogelijke oplossing. Op die manier kunnen kinderen mee de 
verantwoordelijkheid nemen om een oplossing te zoeken voor het conflict of om hun fout 
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goed te maken. Hiermee sluiten we als school tuchtmaatregelen niet uit. Het betekent wel dat 
we heel bewust ervoor kiezen om in bepaalde gevallen een tuchtmaatregel op te leggen.  

9.1 Begeleidende maatregelen 

Wanneer je kind de goede werking van de school of het lesverloop hindert, kunnen we in 
overleg met je kind en eventueel met jou een begeleidende maatregel bepalen. De school 
wil hiermee je kind helpen tot gewenst gedrag te komen.  

Een begeleidende maatregel kan zijn:  

• een gesprek met KIVA-verantwoordelijke of klastitularis of zorgleerkracht of 
directie 

• een time-out: Je kind kan op basis van gemaakte afspraken zelfstandig of op vraag 
van de leerkracht naar de time-out ruimte gaan. Zo kan je kind even tot rust komen 
of nadenken over wat er is gebeurd. Achteraf wordt dit kort met je kind besproken;  

• een begeleidingsplan: Hierin leggen we samen met jou en je kind een aantal 
afspraken vast waarop je kind zich meer zal focussen. Je kind krijgt de kans om zelf 
afspraken voor te stellen waar het dan mee verantwoordelijk voor is. De afspraken 
uit het begeleidingsplan worden samen met je kind opgevolgd.  

9.2 Herstel  
 
Vanuit een cultuur van verbondenheid wil de school bij een conflict op de eerste plaats 
inzetten op herstel. We nodigen de betrokkenen uit om na te denken over wat er is 
gebeurd en om hierover met elkaar in gesprek te gaan.  
 
Een herstelgerichte maatregel kan zijn:  
 

• een herstelgesprek tussen de betrokkenen; 

• een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep; 

• een bemiddelingsgesprek; 

• no blame-methode bij een pestproblematiek; 

• een herstelgericht groepsoverleg (HERGO): Dit is een gesprek tussen de 
betrokken leerlingen, in het bijzijn van bijvoorbeeld ouders of vertrouwensfiguren, 
onder leiding van een onafhankelijk persoon. Tijdens dit groepsoverleg zoekt 
iedereen samen naar een oplossing voor wat zich heeft voorgedaan. De directeur 
of zijn afgevaardigde kan een tuchtprocedure, zoals in punt 9.4.3 beschreven, 
voor onbepaalde tijd uitstellen om dit groepsoverleg te laten plaatsvinden. Hij 
brengt je dan per brief op de hoogte. 

 
9.3  Ordemaatregelen 
 
Wanneer je kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan 
door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden. Tijdens een 
ordemaatregel blijft je kind op school aanwezig.  



Schoolbrochure G.V.B.S. Sint-Jozef Coloma                                                                          2020-2021 

 

 

33 

Een ordemaatregel kan zijn: 
 
• een verwittiging in de agenda; 
• een strafwerk; 
• een specifieke opdracht;  
• een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie. 
 
Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk. 

9.4 Tuchtmaatregelen 

Let op: wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn 
afgevaardigde. 
 
Wanneer het gedrag van je kind de goede werking van de school ernstig verstoort of de 
veiligheid en integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen 
belemmert, dan kan de directeur een tuchtmaatregel nemen. Een tuchtmaatregel kan 
enkel toegepast worden op een leerling in het lager onderwijs. 

9.4.1 Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 

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

• een definitieve uitsluiting. 

9.4.2 Preventieve schorsing als bewarende maatregel 

In uitzonderlijke situaties kan de directeur in het kader van een tuchtprocedure beslissen 
om je kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om de leefregels te 
handhaven én om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is. 
 
De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan jou 
meegedeeld. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de 
tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing kan onmiddellijk ingaan 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. 

9.4.3 Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting 

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen 
(zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend.) 
 
Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende 
procedure gevolgd: 
 



Schoolbrochure G.V.B.S. Sint-Jozef Coloma                                                                          2020-2021 

 

 

34 

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 ouders en hun kind. Het gesprek zelf vindt ten 
vroegste plaats op de vierde dag na verzending van de brief. 

3. Voorafgaand aan het gesprek hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon recht 
op inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad. 

4. Na het gesprek brengt de directeur de ouders binnen een termijn van vijf dagen met 
een aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing. In die brief staat een 
motivering van de beslissing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel. Bij een 
definitieve uitsluiting vermeldt de beslissing de beroepsmogelijkheden. 

Samen met het CLB zoeken we naar een nieuwe school. 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 schoolbestuur kan de betrokken leerling weigeren als die het huidige, het vorige of het 
daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten. 

9.4.4 Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve) 
uitsluiting 

Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de 
tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar 
neemt die geen deel aan de lessen of 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 heb je als ouder één maand de tijd om je kind in een 
andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op 
school aanwezig, maar neemt het 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.  

9.5 Beroepsprocedure tegen een definitieve uitsluiting 

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen 
(zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend.) 
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Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De 
procedure gaat als volgt: 

1. Je dient met een aangetekende brief beroep in bij de voorzitter van het 
schoolbestuur: 

 
Patrick Vandewiele 
VZW Komo 
Molenbergstraat 4 
2800     Mechelen 

 
of  
 
Wanneer de school open is, kan je het beroep bij het schoolbestuur op school 
persoonlijk afgeven. Je krijgt dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke 
datum je het hebt ingediend. De school geeft het beroep daarna door aan het 
schoolbestuur.  
 
De aangetekende brief moet ten laatste verstuurd worden op de vijfde dag nadat 
de beslissing van de definitieve uitsluiting van je kind werd ontvangen. Er is dus 
een termijn van vijf dagen. De aangetekende brief met het bericht van de 
definitieve uitsluiting wordt geacht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. 
De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst. 
 
Dat geldt ook als je ervoor kiest om het beroep persoonlijk af te geven op school. 
 
Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de 
beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent 
dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. 
 
Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 
 

• het beroep is gedateerd en ondertekend; 

• het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school 
afgegeven (met bewijs van ontvangst) 
 

Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het 
beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet 
inhoudelijk zal kunnen behandelen. 
 
We verwachten ook dat het beroep de redenen aangeeft 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 zitten zowel mensen die aan de school of 
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het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een 
onafhankelijke commissie die je klacht grondig zal onderzoeken. De persoon die 
de definitieve uitsluiting heeft uitgesproken, zal nooit deel uitmaken van de 
beroepscommissie, maar zal wel gehoord worden. 
 

3. De beroepscommissie zal steeds jou en je kind uitnodigen voor een gesprek. Je 
kan je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de 
uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze 
samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door 
ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een 
plaatsvervanger aan te duiden. 

 
Voor de zitting kan je het tuchtdossier opnieuw inkijken. 
 
Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep 
heeft ontvangen. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij 
gewettigde reden of overmacht. De schoolvakanties schorten de termijn van tien 
dagen op. Dat betekent enkel dat schoolvakanties niet meetellen bij het 
berekenen van de termijn. De zitting van de beroepscommissie kan wel tijdens 
een schoolvakantie plaatsvinden. 

4. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. Wanneer het toch 
tot een stemming komt, heeft de groep van de mensen die aan de school of het 
schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat 
niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. 
Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem 
de doorslag. De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen 
ofwel vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd als onontvankelijk afwijzen. 

5. De beroepscommissie zal ofwel het beroep als onontvankelijk afwijzen, ofwel de 
definitieve uitsluiting bevestigen of vernietigen. De voorzitter van de 
beroepscommissie zal je de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf 
dagen met een aangetekende brief meedelen. De beslissing is bindend voor alle 
partijen. 

Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot definitieve uitsluiting niet op. Dat 
betekent dat ook tijdens de beroepsprocedure de tuchtmaatregel van kracht blijft. 

10 BIJDRAGEREGELING (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 8)  

Hieronder vind je een lijst met de schoolkosten. Op die lijst staan zowel verplichte als niet-
verplichte uitgaven. 
 
Verplichte activiteiten zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken. Niet-verplichte 
uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen: maak je er gebruik van, dan 
moet je er wel voor betalen. In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, 
voor andere kosten enkel richtprijzen. Dit laatste betekent dat het bedrag dat je zal moeten 
betalen in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer zijn, maar ook iets minder. 
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De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad. 
 
10.1 De scherpe maximumfactuur 
 
Zoals je weet kan de school onkosten van activiteiten tijdens de schooluren (zwemmen, 
schoolreizen, sportdagen, theatervoorstelling, leeruitstappen, ...) doorrekenen aan de 
ouders. Deze kosten zijn evenwel gelimiteerd. De maximumfactuur voor kleuters 
bedraagt € 45 en voor de leerlingen in de lagere school bedraagt dit € 90 per schooljaar.  
 
De leerlingen krijgen vanaf de 3de kleuterklas zwemonderricht. Een wekelijkse korte 
zwembeurt (25 minuten voor de 3de kleuterklas en voor het 1ste, 2de 3de en 6de leerjaar) 
kost € 1, een tweewekelijkse lange zwembeurt (50 minuten voor het 4de en 5de leerjaar) 
kost € 1,30. De deelnameprijs voor een zwemles maakt deel uit van de scherpe 
maximumfactuur. (ZWEMROOSTER AANGEPAST OMWILLE VAN CORONAMAATREGELEN, 
ZIE MAANDKALENDER) 
 
Een T-shirt voor de lessen bewegingsopvoeding is verplicht en kost € 10. 
 
De laatste jaren merken wij echter dat de reële kosten de bijdrage van de 
maximumfactuur ruim overschrijden. In al deze gevallen past de school het verschil bij. 
Om onze boekhouding toe te laten efficiënter te werken, willen wij het bedrag van de 
maximumfactuur aanrekenen op de volgende manier:  
 

 Maximum  September 
2020 

Januari 2021 April 2021 

      

Kleuterschool € 45,00  € 15,00 € 15,00 € 15,00 

Lagere school € 90,00  € 30,00 € 30,00 € 30,00 

 
Op deze manier hoeven wij niet langer facturen met kleine bedragen toe te sturen zodat 
het voor jou ook een pak eenvoudiger wordt. Deze werkwijze werd reeds besproken en 
goedgekeurd op de schoolraad van 21 juni 2012. 
 
10.2 Niet verplicht aanbod 
 
10.2.1 Opvang 
 
morgenopvang:  Vanaf 07.00 uur tot 08.00 uur is de opvang betalend. De prijs 
    hiervoor bedraagt € 0,75 per begonnen halfuur. (*) 
    Vanaf 08.00 uur tot 08.30 uur is de opvang volledig gratis. 
avondopvang:  Van 15.20 uur tot 16.00 uur is de opvang volledig gratis. 
    Vanaf 16.00 uur tot 18.15 uur is de opvang betalend. De prijs 
    hiervan bedraagt € 0,75 per begonnen halfuur. (*) 
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woensdagnamiddagopvang : Van 12.05 uur tot 12.30 uur is de opvang volledig gratis.  
       Vanaf 12.30 uur is de opvang betalend. De prijs hiervoor 
       bedraagt € 1,50 per begonnen uur.  
 
(*) Deze bijdrage werd vastgelegd in overleg met alle Mechelse scholen en het college van 
Burgemeester en Schepenen. Na elk kalenderjaar kan deze bijdrageregeling bijgesteld 
worden. In dat geval word je tijdig op de hoogte gesteld. 
 
10.2.2 Middagverblijf in de refter 
 
€ 0,75 per refterbeurt Je kind heeft de keuze uit melk, water, thee (alleen 

Vredestraat)  
 
10.2.3 Warme maaltijden en soep 
 
De school biedt de leerlingen de kans om een portie verse soep of een warme maaltijd te 
bestellen. Hiervoor wordt het volgende supplement aangerekend: 
 
€ 1,00    per portie soep 
€ 6.00    per warme maaltijd 
 
10.2.4 Kledij bewegingsopvoeding 
 
€ 10,00    turnshort 
 
10.2.5 Tijdschriften 
 
Deze prijzen worden in september meegedeeld via een folder. 
 
Het staat de ouders steeds VOLKOMEN VRIJ zich al dan niet te abonneren of te 
herabonneren op de aangeboden tijdschriften. Iedere informatie (waaronder de 
abonnementsprijs) staat duidelijk vermeld op een afzonderlijk intekenformulier. 
 
10.2.6 Nieuwjaarsbrieven 
 
€ 1,00 per nieuwjaarsbrief (richtprijs, afhankelijk van het formaat en de uitgeverij) 
 
10.3 De minder scherpe maximumfactuur    
 
Deze omvat de activiteiten buitenshuis. Dit gaat om meerdaagse uitstappen voor één of 
meerdere klassen (deels) tijdens de schooluren. De minder scherpe maximumfactuur 
bedraagt voor een kleuter 0 euro (meerdaagse uitstappen komen niet voor) en voor een 
kind uit de lagere school 445 euro voor de volledige duur van het lager onderwijs. 
 
Onze school organiseert jaarlijks i.s.m. de v.z.w. Openluchtklassen, Guimardstraat 1 te 
Brussel bosklassen voor de leerlingen van het 5de leerjaar (september, oktober of 
november) en sportklassen voor de leerlingen van het 6de leerjaar (juni). 
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10.4 Onkosten bij verlies/beschadiging van het ter beschikking gesteld materiaal 
 

Handboeken en werkboeken Catalogusprijs van de betreffende uitgeverij 

Agenda € 5,00 

Prisma-woordenboek € 10,00 

Rekenmachine € 12,00 

Passer € 5,00 

Schaar € 2,00 

Vulpen € 12,00 

 
10.5 Wijze van betaling 
 
Ouders krijgen drie maal pers schooljaar een rekening via de kleuter of leerling. We 
verwachten dat die rekening op tijd en volledig wordt betaald. Dat betekent binnen de 
vijftien dagen na verzending.  
We verwachten dat deze rekening betaald wordt via overschrijving. 
 
Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de 
schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige 
rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te 
splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we 
jullie beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven 
beide ouders elk het volledige restbedrag verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met 
elkaar gemaakt hebben. 
 
10.6 Bij wie kan je terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden?  
 
Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact 
opnemen met de directie.  Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een 
aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van je vraag.  
 
Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder 
dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, 
zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in 
overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het 
versturen van een dwingende herinneringsbrief (aangetekende ingebrekestelling). Vanaf 
dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het 
verschuldigde bedrag. 
 
Wanneer je laattijdig hebt afgezegd voor een schoolactiviteit of als je kind op dat moment 
afwezig is, zullen we het deel van de kosten terugbetalen dat nog te recupereren is. Kosten 
die we al gemaakt hadden, kunnen we opnemen in de schoolrekening.  
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11 GELDELIJKE EN NIET-GELDELIJKE ONDERSTEUNING (zie infobrochure 
onderwijsregelgeving punt 9) 

Personen en bedrijven die de school sponsoren worden vermeld in bijvoorbeeld een 
schoolkrant of iets dergelijks en tijdens het jaarlijkse schoolfeest. 

12 VRIJWILLIGERS 

Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. 
De vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een aantal punten te 
informeren. De school doet dit via onderstaande bepalingen. 
 
Organisatie 
 
VZW Komo, Molenbergstraat 4, 2800 Mechelen 
 
De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke 
aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de 
organisatie en de vrijwilliger.  

 
Een bijkomende verzekering tot dekking van de lichamelijke schade tijdens de uitvoering van 
een vrijwilligersactiviteit of op weg van en naar de activiteit werd tevens afgesloten. 
 
Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien. 
 
Een vrijwilliger gaat discreet om met de informatie die hem/haar zijn toevertrouwd.  

13 WELZIJNSBELEID 

13.1 Preventie  

Verwachtingen naar de ouders 
Gezonde voeding is van groot belang voor opgroeiende kinderen. En gezonde voeding 
begint met een gezond ontbijt. 
Als tussendoortje geef je je kinderen op woensdag een stuk fruit mee. Op de andere 
schooldagen kan een droge koek ook. We drinken op school alleen water dat we 
meebrengen in een goed sluitende drinkbus. ’s Middags wordt er water en melk 
aangeboden.  
Zieke kinderen horen thuis in bed, gelieve ze niet naar school te sturen. 
 
Verwachtingen naar de kinderen 
Overdadig snoepen is ongezond. Snoep zoals bijvoorbeeld kauwgom, lolly’s,… en chips 
zijn niet toegelaten. Verjaardagen kunnen in de school gevierd worden zonder snoep! 
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13.2 Verkeersveiligheid 

De leerlingen nemen steeds de kortste en/of de veiligste weg (maar wel steeds dezelfde 
weg) van huis naar school en terug.  Uitzonderingen hierop worden schriftelijk met de 
klasleerkracht afgesproken! 

Verkeersveiligheid is belangrijk voor zowel fietser als voetganger.  Daarom moedigen wij 
het dragen van fluohesjes aan.   Elk kind, nieuw in de school, krijgt een fluohesje van de 
school en opnieuw in het vierde leerjaar.  Bij verlies of beschadiging kan men altijd een 
hesje aankopen via de school en dit voor €5. 
Tijdens schooluitstappen is het dragen van een fluohesje verplicht. 
Een fietshelm hoort bij een veilige uitrusting. 

13.3 Medicatie en andere medische handelingen 

Wanneer je kind ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie 
toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd 
worden en zal hen gevraagd worden je kind op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal 
de school een arts om hulp verzoeken. 
 
In uitzonderlijke gevallen kan de ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen 
aan je kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter 
dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat.  
Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale 
(via de mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, 
mogen niet worden gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel. Samen met de ouders 
zoeken we naar een samenwerking met verpleegkundigen, zoals de diensten van het Wit-Gele 
Kruis. 

13.4 Stappenplan bij ongeval of ziekte  

De school is verzekerd voor lichamelijke ongevallen die gebeuren tijdens de lessen, tijdens 
de buitenschoolse activiteiten in schoolverband, op weg van en naar school (op 
voorwaarde dat dit binnen het normale tijdsbestek, de kortste weg en/of veiligste heen- en 
terugweg is.) 
 
Eerst de geneeskundige zorgen, de papieren … morgen ! 
 

• De leerkracht of een ouder van het kind wendt zich tot het secretariaat van de  
school. Het schoolsecretariaat neemt nota van het ongeval, start een aangiftedossier 
op en bezorgt u twee formulieren: een geneeskundig getuigschrift en een 
uitgavenstaat. 

• De eerst behandelende arts vult het geneeskundig getuigschrift in.  Dit document 
bezorgt u per kerende terug aan het secretariaat van de lagere school. 

• U betaalt in eerste instantie alle onkosten zelf en zorgt voor de nodige 
betalingsbewijzen.  U gaat met uw kwijtingen naar uw mutualiteit.  Deze betaalt een 
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deel van de kosten terug en vult het linkerdeel van de uitgavenstaat in.  Thuis vult u 
zelf het rechterluik in.  Vergeet het formulier niet te handtekenen.   

• Dit volledig ingevuld document bezorgt u via de klas van uw kind onder gesloten 
omslag aan het secretariaat. 

• Onze verzekeringsmaatschappij zal het remgeld op uw financiële rekening storten. 
 

In het belang van de gezondheid van alle kinderen vragen wij u met aandrang uw zieke kind 
NIET naar school te sturen. 
Kinderen die in de loop van de dag ziek worden of een ongeval overkomen, worden door 
de klastitularis opgevangen.  Deze kan zich wenden tot het secretariaat of tot de directeur.  
Al naargelang de ernst van de ziekte of het ongeval worden de ouders en/of een arts door 
de school opgeroepen.  Bij hoogdringendheid wordt het kind naar de spoedgevallendienst 
van AZ Sint-Maarten gebracht of wordt de hulpdienst 100 opgeroepen.  Er wordt zo snel 
mogelijk contact gezocht met de ouders. 
 
Wij willen heel goed voor uw kind zorgen.  Daarom vragen wij u belangrijke informatie 
i.v.m. ziekteverschijnselen van uw kind bij het begin van ieder schooljaar door te spelen aan 
de klastitularis. 
Informeer de leerkracht ook over eventuele medicatie.  Zorg vooral dat de leerkracht weet 
waar en hoe u te bereiken bent! 
 
Wanneer uw kind een besmettelijke ziekte heeft, oordeelt uw huisarts of u de school 
hiervan dient te verwittigen. 
 
Een steeds weerkerend verschijnsel is de luizenplaag.  Er bestaat hiertegen geen 
immuniteit.  Goede hygiëne kan helpen maar is geen garantie. 
Controleer wekelijks de hoofdharen van uw kind.  Kijk hierbij goed in de kruin van het hoofd 
en achter de oren.  Verwittig de klastitularis met een briefje.  Wij verzekeren 
vanzelfsprekend discretie. 
 
13.5 Rookverbod 
 
Er geldt een permanent rookverbod op school. Het is dus verboden te roken in zowel 
gesloten ruimten van de school als in open lucht op de schoolterreinen. Als je kind het 
rookverbod overtreedt, kunnen we een sanctie opleggen volgens het orde- en 
tuchtreglement. Als je vindt dat het rookverbod op onze school ernstig met de voeten 
wordt getreden, kan je terecht bij de directie. 
 
Ook verdampers zoals de elektronische sigaret, heatstick en de shisha-pen vallen onder het 
rookverbod, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten. 
 
Er is ook een rookverbod tijdens extra-murosactiviteiten. 
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14 LEEFREGELS 

14.1 Gedragsregels 

We vinden het heel belangrijk dat kinderen steeds beleefd en vriendelijk zijn tegenover 
elkaar, de directeur, de leerkrachten en het personeel van onze school en dat ze overal hun 
taal en hun houding verzorgen en hoffelijk zijn. 

We sporen de kinderen aan tot het gebruik van vriendelijke en beleefde woorden: 
goeiedag, dankjewel, alsjeblieft, graag gedaan, excuseer …  Steun ons hierbij.  Vrijpostig 
of uitdagend gedrag wordt in de school niet aanvaard.  Diefstal en vandalisme worden niet 
geduld! 
  
Enkele aandachtspunten: 

 

Naar de leerlingen toe 
• Agressief gedrag, vechten slaan, spuwen, … en agressief taalgebruik worden 
 dadelijk bestraft (uitsluiting in het spel, opdracht op de speelplaats, …) Nadien 
 volgt een gesprek, wanneer beide partijen zijn afgekoeld zodat ieder zijn/haar 
 verhaal kan doen. 
• Gooien met zand of spelen met stokken is verboden. Ook op uitstappen met de 
 school. 
• De leerlingen houden de speelplaats netjes. Knabbeltjes brengen we mee in een 
 herbruikbare verpakking. Eventuele papiertjes horen in de vuilbak thuis. 
• Leerlingen geven aan mekaar geen geld. Er wordt ook niet geruild. Voor kaart- of 
 stickerspelen die op omruiling gebaseerd zijn, geldt het principe dat deze 
 spelletjes moeten openstaan voor iedereen en geen ruzie, diefstal of afpersing 
 mogen uitlokken. De directie zal indien nodig in overleg met het team en de 
 ouders hiervoor de nodige maatregelen uitwerken. 
• Leerlingen die met opzet iets stuk maken krijgen een nota in de agenda. De aan de 
 school geleden schade dient te worden vergoed. (Schade opzettelijk aangebracht 
 aan goederen van medeleerlingen dient onderling ook te worden vergoed. De 
 school treedt hier niet op als tussenpersoon) 
• Bij beschadiging kan een alternatieve straf gegeven worden door de schade te 
 laten herstellen. (Bvb. met krijt op de muren schrijven, zelf weer afwassen) 

 

Naar de ouders toe 
• Ouders lezen bovenstaande regels in het reglement en onderschrijven dit. 
• Ouders voeden hun kinderen op tot een “positieve” vrede, waar plaats is voor een 
 constructieve dialoog en begrip voor een aanvaardbare consensus. In geval van 
 opzettelijke schade aan de school of aan derden, vergoeden de ouders van de 
 dader de schade. (Ruiten, boeken, didactisch materiaal,…) 
 
14.2 Toegang tot de klaslokalen, de speelplaats en de toiletten 

VOOR DE MEEST ACTUELE TOESTAND O.A. DOOR DE BOUWWERKEN, DE 
CORONAMAATREGELEN,… GELIEVE DE NIEUWSBRIEVEN EN/OF WEBSITE EN/OF DE 
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COLOMASCOOP EN/OF FACEBOOKPAGINA VAN DE SCHOOL OF DE OUDERRAAD TE 
RAADPLEGEN. 
De officiële toegang tot Colomabos, situeert zich op de Colomalaan.  Vanaf 7 uur kan u het 
domein betreden (niet met de wagen – fiets aan de hand) .  De poort is gesloten tussen 9 
uur en 12 uur. Vanaf 13 uur is de poort open en kunnen kinderen, die thuis gingen eten, weer 
het schooldomein betreden. De poort is gesloten tussen 13.30 uur en 15.15 uur. 

Om de toegankelijkheid van Coloma Bos eenvoudiger te maken is er een tweede doorgang 
voorzien op de Tervuursesteenweg.  Men kan via de kerk en het domein van de Chiro de 
school bereiken.  Het poortje naast de kerk is open tussen 8.00 en 8.30 uur, tussen 13.15 en 
13.30 uur en tussen 15.20 en 18.15 uur. 's Avonds mogen de ouders hun kinderen ophalen 
op het domein van de Chiro wanneer de klasrijen zich op het signaal ven een leerkracht 
ontbinden.  

Overdag is het poortje naast de kerk gesloten en is de school alleen maar bereikbaar via de 
Colomalaan. Gedurende de werken kan men (alleen in uitzonderlijke gevallen) de school 
binnen via het poortje wanneer men de school op het nummer 015/41.68.65 opbelt. 

Naar de leerlingen toe  
 

• Tijdens de speeltijden, voor en na schooltijd, zijn de kleuters en de leerlingen op de 
 speelplaats. 
• Er wordt niet gespeeld in de hal of de toiletten. (Kinderen die zich niet lekker 
 voelen kunnen wel in de hal opgevangen worden mits toelating van de toezicht 
 houdende leerkracht) 
• Niemand mag zich binnen de schoolgebouwen bevinden (tijdens de reeds 
 vermelde periodes) zonder toelating van de toezicht houdende leerkracht. 
• Leerlingen kunnen tijdens pauzes enkel in de klas blijven onder toezicht van de 
 klasleerkracht. Een leerling kan nooit in de klas zijn zonder toezicht ! 
• De schooltassen worden ’s morgens niet naar de klas gebracht. Ze krijgen een 
 vaste plaats op de speelplaats. 
• De leerlingen verlaten nooit de school zonder toelating.  
• De kinderen verlaten ofwel onder begeleiding van ouders, onthaalmoeder of met 
 de schoolrij de school. Afwijkingen op deze regel moeten schriftelijk en 
 ondertekend door de ouders aan de klasleerkracht gemeld worden.  
 
Naar de ouders toe 

 
• Kleuters van de eerste kleuterklas en van het onthaalklasje mogen vanaf 08.15 uur 
 rechtstreeks naar hun klasje gebracht worden.  Uiteraard mogen deze kleuters 
 ook op de speelplaats afgezet worden.  Na de krokusvakantie worden alleen de 
 kleuters van het onthaalklasje in de klas zelf opgevangen.   
• Schooltassen of turnzakken worden nooit naar de klas gebracht maar staan op de 
 afgesproken plaats op de speelplaats. 
• Ouders zetten hun kinderen af aan de schoolpoort of in de inkomhal. Ze komen 
 echter niet op de speelplaats en blijven niet in de hal staan wachten. 
• Speciale regelingen voor het verlaten van de school moeten aan de directie 
 gevraagd worden.  
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• Ouders moeten aan de directeur of bij zijn afwezigheid aan de 
 vestigingsplaatsverantwoordelijke de toelating vragen om naar een klas te gaan. 
• Ouders mogen enkel met de toelating van de directie (inzake verzekering) of 
 leerkracht, helpen in de klas. 
• Ouders kunnen een afspraak maken met de leerkracht om hem of haar voor of na 
 schooltijd te spreken. Indien u dit wenst bij het brengen of afhalen van de 
 kinderen mag dit een bewakingsopdracht niet onderbreken. U kan aan een 
 aanwezige leerkracht vragen om de klasleerkracht te laten roepen. Ouders gaan 
 niet op eigen initiatief naar de klassen. 

 

14.3 Van en naar school 

1. De schoolrijen 

Om veiligheidsredenen mag geen enkel kind alleen de school verlaten. 
‘s Middags en op het einde van de schooldag worden er rijen gevormd om de leerlingen 
onder toezicht van leerkrachten op weg naar huis te begeleiden.  Elk kind dat in de richting 
van een schoolrij woont, is eraan gehouden met deze rij naar huis te gaan. 

Onze leerkrachten begeleiden de kinderen vanuit de afdeling Coloma-Bos naar: 

• Stenenmolenstraat (tot aan de Pijnboomstraat) 

• kruispunt Tervuursesteenweg – Vredestraat – Kruisveldstraat  

• kruispunt Tervuursesteenweg – Dennenstraat  
 
Onze leerkrachten begeleiden de kinderen vanuit de afdeling Vredestraat naar: 

•       kruispunt Kruisveldstraat – Vredestraat 

•        kruispunt Tervuursesteenweg – Dennenstraat  

•        Stenenmolenstraat 

•        Studierij naar Coloma-Bos 
 
2. Met de fiets naar school 

Leerlingen kunnen ook met de fiets naar school komen. Het is gezond en milieuvriendelijk. 
De fietsen worden gestald in de daartoe bestemde rekken. Wie heel dicht bij de school 
woont kan net zo goed te voet komen. Dat is nog veiliger en even gezond bovendien.  Er is 
een jaarlijkse fietsencontrole. Wij gaan er van uit dat de leerlingen met een fiets naar school 
komen die volledig in orde is. Een fluohesje en een fietshelm horen bij een veilige 
uitrusting. 

Fietsen binnen het Coloma-domein is verboden! 

Voorzie de fiets van een slot. De school is niet verantwoordelijk voor beschadiging of diefstal. 

Uiteraard zijn er meerdere fietsen en we vragen dan ook respect voor mekaars spullen. Maar 
een ongelukje is gauw gebeurd. Dit valt echter niet onder de schoolverzekering. 
 
Een goede fiets is een veilige fiets. 
 
Een fietshelm is een aanrader en bij klassikale fietsuitstappen verplicht! 
 
Kinderen komen niet met skeelers of rolschaatsen naar school. 
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14.4 Ophalen van kinderen 

VOOR DE MEEST ACTUELE TOESTAND O.A. DOOR DE BOUWWERKEN, DE 
CORONAMAATREGELEN,… GELIEVE DE NIEUWSBRIEVEN EN/OF WEBSITE EN/OF DE 
COLOMASCOOP EN/OF FACEBOOKPAGINA VAN DE SCHOOL OF DE OUDERRAAD TE 
RAADPLEGEN. (Zie ook 14.2) 
Ouders die hun kinderen aan de schoolpoort komen ophalen worden gevraagd de 
schooluitgang vrij te houden zodat voor de toezicht houdende leerkrachten alles 
overzichtelijk blijft. Het doorgaande verkeer binnen het domein moet vlot kunnen blijven 
doorgaan.  Honden (met uitzondering van geleidehonden) mogen NIET op het Coloma-
domein komen (ook niet aan de leiband) ! 
 
Bij het ophalen van de leerlingen, worden de ouders verzocht een reglementaire 
parkeerplaats te zoeken in de straat of de aanpalende straten. Het doorgaand verkeer 
mag niet gehinderd worden.  Het is bijgevolg verboden om met de auto te stoppen en/of 
te parkeren voor de schoolpoort. 
De gemachtigde opzichters hebben het recht u op een verkeersovertreding te wijzen. 
Inzake de verkeersregeling dient u zich overigens aan de bevelen van deze opzichters te 
houden.  Bij problemen kan u steeds de directie op de hoogte brengen. 

14.5 Kleding 

Goede smaak en eenvoud stellen we op prijs.  Daarom sturen we erop aan dat kledij, 
schoeisel en haartooi eenvoudig, stijlvol en hygiënisch zijn.  Zo stellen we het op prijs dat 
er geen strandjurkjes, teenslippers, … worden gedragen.  Op deze manier worden 
pesterijen van andere kinderen vaak vermeden.  Bovendien kunnen sommige 
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kledingstukken oorzaak zijn van gevaarlijke situaties (denken we hierbij aan teenslippers 
bv.) 
 
Tijdens het volgen van de lessen wordt het dragen van hoofddeksels, opvallende sieraden 
en piercings niet toegelaten.   
 
Tenslotte verwachten we dat onze leerlingen ongeschminkt naar school komen, behalve 
wanneer een schoolactiviteit dit uitdrukkelijk toelaat (o.a. carnaval …) 

14.6 Persoonlijke bezittingen 

Om kindertranen en verdriet te voorkomen, geven we u de raad waardevolle stukken zoals 
gouden kettinkjes, uurwerken, dure vulpennen thuis te laten.  Ook speelgoed, 
computerspelletjes … worden thuisgelaten. 
Het gebruik van een GSM of smartphone wordt niet toegelaten op school. 
Persoonlijk materiaal wordt best getekend met de naam van het kind.   
De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verdwijning van 
deze persoonlijke spullen.  Evenmin kan de school verantwoordelijk gesteld worden voor 
gebeurlijke diefstallen. 
De schoolverzekering dekt geen materiële schade.  Beschadigde kleding, fietsen, 
schoolmateriaal, … worden niet vergoed.   
 

14.7 Milieu/gezondheid op school 

Een werkgroep van leerkrachten en leerlingen staat in voor de bewaking van deze 
milieuzorg en gezondheid.  Wij blijven dan ook inspanningen doen om ernaar te streven 
onze kinderen zo gezond mogelijk te laten leven (voeding/beweging/…), ons milieu 
optimaal te beschermen en ons afval tot een minimum te herleiden. 

• In de school drinken de kinderen leidingwater. Leidingwater is het best 
 gecontroleerde voedingsmiddel in België. De school neemt alle mogelijke 
 maatregelen opdat de kwaliteit van het leidingwater behouden blijft tot aan het 
 tappunt. Tegelijk willen we zuinig omspringen met dit drinkbaar water.  

• Ouders kunnen ook zelf drank meegeven in een degelijke hervulbare drinkbus 
 gevuld met (spuit)water. Andere dranken zijn niet toegelaten. Kleuters brengen 
 een drinkbeker mee. Een drinkbus is voor een kleuter nog niet voldoende 
 handelbaar. 

• Blik, brik en glas worden door de leerlingen niet meegebracht. 

• Tijdens de speeltijd kunnen de kleuters en de leerlingen een koek, fruit of een 
 boterham opeten (steeds verpakt in een herbruikbare verpakking) Eventuele 
 papiertjes zullen via het knabbeldoosje weer meegegeven worden naar huis.   

• Woensdag is de knabbel verplicht een stuk fruit! 

• Fruitafval wordt in de klas verzameld of door de kinderen zelf naar het compostvat 
 gebracht. 

• Voor de lunch brengen de kinderen hun boterhammen mee in een brooddoos 
 (geen papier of aluminiumfolie) 
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• PMD-verpakkingen die ondanks al onze inspanningen aanwezig blijven op school 
 worden in de PMD-zakken verzameld. 
 

 

 

14.8 Eerbied voor materiaal 

De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken zowel 
op school als thuis. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan 
met het schoolmateriaal.  
 
Hieronder een lijst met kosteloze materialen die de leerlingen ter beschikking krijgen.  De 
leerlingen hoeven deze materialen na de opgegeven termijn niet terug te bezorgen aan de 
school. 
Bij verlies of beschadiging van deze materialen wordt er GEEN vergoeding gevraagd.  
Verloren of beschadigd materiaal uit de onderstaande lijst wordt bijgevolg tussentijds (= 
op andere momenten dan aangegeven in de tweede kolom) niet vervangen door de 
school.  De school verwacht dat de ouders instaan voor de noodzakelijke vervanging van 
deze verloren of beschadigde producten.  Kosten die voortvloeien uit de vervanging van 
dit materiaal zijn dan ook ten laste van de ouders.  
Bij gewone slijtage (vb. lege balpen, opgebruikte gom…) kunnen de leerlingen hun oud 
exemplaar inruilen voor een nieuw. 
 
 

Artikel Wanneer aangeboden ? 

vulpen Bij het begin van het 3de leerjaar 

potlood Jaarlijks bij het begin van het schooljaar 

gom Bij het begin van het 1ste en het 4de leerjaar 

balpen blauw Jaarlijks bij het begin van het schooljaar 

balpen groen Jaarlijks bij het begin van het schooljaar 

balpen paars Bij het begin van het 4de leerjaar 

meetlat 20 cm Bij het begin van het 1ste leerjaar 

meetlat 30 cm Bij het begin van 2de leerjaar en 4de leerjaar 

geodriehoek Bij het begin van het 3de leerjaar en het 5de leerjaar 

kleurpotloden Bij het begin van het 1ste, 2de, 3de en 5de leerjaar 
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kleurstiften Bij het begin van het 1ste leerjaar en het 3de leerjaar 

markeerstift Jaarlijks vanaf het 3de leerjaar 

lijmstift Jaarlijks bij het begin van het schooljaar 

slijper + potje Bij het begin van het 1ste leerjaar 

werkboeken Jaarlijks bij het begin van het schooljaar 

schriften Jaarlijks bij het begin van het schooljaar 

agenda Jaarlijks bij het begin van het schooljaar 

 
Vervolgens een lijst met materiaal dat door de school kosteloos aan de leerlingen ter 
beschikking wordt gesteld.  Deze materialen blijven steeds eigendom van de school. De 
school kan bepalen waar deze materialen moeten worden bewaard. Ze kan die, voor zover 
ze niet meer gebruikt worden in klassenverband of tijdens de vakantieperiodes, terug 
opvragen bij de leerlingen. 
Bij verlies of beschadiging door de fout van de leerling geldt de kosteloosheid niet en wordt 
er een kost aangerekend.  De kosten verbonden aan het verlies of beschadiging van de 
hieronder opgesomde materialen vindt u in de bijdrageregeling. 
 

Artikel 

handboeken, werkboeken, schriften 

fotokopieën 

woordenboek 

passer 

rekenmachine 

schaar 

 
De volgende materialen zijn in voldoende mate in elke klas beschikbaar voor de leerlingen  
 

Artikel 

inktpatronen 

verf (waterverf of plakkaatverf) 

penselen 

 
De volgende materialen vallen niet onder de kosteloosheid van het basisonderwijs.  
Desalniettemin kan de school de leerlingen vragen over dergelijke materialen te 
beschikken.  Informeer u hierover bij de klastitularis van uw zoon of dochter. 
 

Artikel 

(ring)mappen 

boekentas 

pennenzak 

turnkledij 

zwemgerief 
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14.9 Afspraken rond pesten 

Pesten wordt op onze school niet getolereerd. Wanneer pestgedrag wordt vastgesteld 
gaat de school als volgt te werk: 
 
In onze school willen wij de kinderen opvoeden tot verdraagzaamheid en respect voor elk 
ander.  Allereerst willen we pestgedrag voorkomen. Daarom volgen wij het KiVa-
programma, een preventief wetenschappelijk onderbouwd antipestprogramma. KiVa is 
het Finse woord voor 'fijn' of 'leuk' en heeft als doel een veilige, aangename en 
stimulerende omgeving te creëren waar geen plaats is voor pesten.  We willen dit bereiken 
door: 
• een krachtig speelplaatsbeleid 
• lessen sociale vaardigheden 
• een veilig klasklimaat 
• het consequent toepassen van de KiVa-regels 
 
Wat zijn de KiVa-regels? 

 
Indien we alsnog te maken krijgen met pesten, is het vooral belangrijk dat het pesten tijdig 
gesignaleerd wordt.  Het opgeleide KiVa-team zal dan aan de hand van het screening-
formulier de juiste aanpak kiezen om dit pestgedrag in de kiem te smoren en opnieuw een 
veilig schoolklimaat te creëren voor het slachtoffer. 
 
De mensen van het KiVa-team zijn: 
 
- Ann Van Menxel 
- Melissa Van den Vloet     voor Coloma-Bos 
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- Inge Cabus 
- Diane Franckx      voor Vredestraat 
 
Meer informatie terug te vinden op www.kivaschool.be 

14.10 Bewegingsopvoeding en zwemmen 

(AANPASSINGEN MOGELIJK OMWILLE VAN TOEPASSEN CORONAMAATREGELEN) 

Elke leerling wordt geacht deel te nemen aan de lessen bewegingsopvoeding. Je kind krijgt 
enkel vrijstelling op basis van een doktersattest. 
Wekelijks heeft elke klas minimaal twee lestijden bewegingsopvoeding (lichamelijke 
opvoeding en zwemvaardigheden vanaf de derde kleuterklas).  Uw kind is verplicht aan 
deze lessen deel te nemen.  Alleen om gezondheidsredenen gestaafd met een medisch 
attest is vrijstelling mogelijk.  Kinderen die omwille van gezondheidsredenen vrijgesteld 
werden van de zwemles, maken wel mee de verplaatsing naar het zwembad en terug, 
wonen de les bij vanop de tribune.  Deze leerlingen betalen hiervoor dan ook het inkomgeld 
voor de tribuneplaats (zwembadreglement). 
 

 

Voor de lessen bewegingsopvoeding dragen de leerlingen een uniform T-shirt dat door de 
school te koop wordt aangeboden.  Het donkerblauw sportbroekje en de turnpantoffels 
(of sportschoenen met kleurvaste zool) worden door de leerlingen zelf voorzien.   

Indien gewenst kan er ook een sportbroekje aangekocht worden in de school. 

De uitrusting wordt in een eenvoudige sportzak opgeborgen en op school bewaard.  De 
turnkledij van uw kind wordt regelmatig meegegeven voor een wasbeurt. 

De zwemuitrusting (badpak, zwembroek, handdoek, badmuts, kam en sportzak) gaat na 
elke zwembeurt terug mee naar huis.  Het is makkelijker verloren spullen terug te bezorgen 
als op elk stuk de naam van het kind staat.   
 
De zwembeurten vallen op maandag- en donderdagnamiddag: 
Maandag:  3de leerjaar (wekelijks) 
   3de kleuterklas (tweewekelijks) 
   1ste leerjaar (tweewekelijks) 
   2de leerjaar (tweewekelijks) 
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Donderdag:  6de leerjaar (wekelijks) 
   4de leerjaar (tweewekelijks) 
   5de leerjaar (tweewekelijks) 
In het begin van elk schooljaar krijgt elke leerling een zwemkalender mee. Zie ook de 
maandkalender van de school. 
 
Prijs voor een zwembeurt: zie bijdrageregeling. 

14.11 Huistaken en lessen 

Zie ook extra document “Hoe ziet huiswerk er uit in onze school van 1ste tot 6de leerjaar?” 
op www.coloma.be > Nuttige info > Schoolbrochure > Huiswerk (Aanvulling 
schoolbrochure). 
 

De leerlingen krijgen regelmatig een taak en/of les om thuis te maken of te leren.  Voor de 
kinderen vanaf het vijfde leerjaar zal dit intensiever zijn dan in de lagere klassen.  Taken en 
lessen betreffen inoefening van aangeboden leerstof. 
 
De voornaamste bedoelingen zijn:  

• het zelfstandig leren bevorderen 

• het leren plannen  

• het ontwikkelen van een positieve leerhouding 
 

Wij vinden het belangrijk dat ouders hun kind(eren) de kans bieden om huistaken in 
gunstige omstandigheden uit te voeren.  Wij denken hierbij vooral aan een rustige 
omgeving en een rustig moment, aan belangstelling, aanmoediging en waardering. 
Het kan dat uw kind een andere taak, les heeft dan zijn klasvriend.  Dit betekent dat de 
leerkracht de taak heeft aangepast aan het niveau, het tempo, de interesse van uw kind.  
In de hogere leerjaren kunnen de taken - in het kader van leren leren - gespreid zijn in de 
tijd.  Lessen kunnen steeds onaangekondigd overhoord worden.  De zogenaamde “grote 
toetsen” worden steeds aangekondigd in de agenda. 

14.12 Agenda van uw kind (lagere school) en heen-en-weer-schriftje (kleuterschool) 

De schoolagenda en het heen-en-weerboekje vormen een belangrijk communicatiemiddel 
tussen school en thuisbasis.  Regelmatig inkijken houdt jullie op de hoogte van wat er op 
school gebeurt. 
Het is een stimulans voor je kind, indien het ziet dat er dagelijks naar gevraagd en 
belangstelling voor getoond wordt.  Daarom vragen we om de schoolagenda DAGELIJKS 
te ondertekenen. 

14.13 Rapporteren over uw kind 

Het is voor u en voor ons belangrijk dat er regelmatig informatie doorgegeven wordt over 
hoe uw kind op school leeft en leert. Via de schoolagenda en toetsen, door gesprekken 
met de leerkrachten, het directieteam en CLB-medewerkers komt u al heel wat te weten. 
Op het schoolrapport trachten wij u hiervan een duidelijk overzicht te bieden. 
Graag willen we u dan ook wegwijs maken in het juist interpreteren van ons rapport. 

http://www.coloma.be/
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 Attituderapport 
Minstens even belangrijk als de resultaten voor de verschillende vakken zijn de socio-
emotionele vaardigheden. M.a.w. hoe leven en werken de kinderen samen op school? 
Voelt je kind zich goed op school en in de klas?  Houdt uw kind zich aan gemaakte 
afspraken?  In de 1ste plaats krijgt uw kind zelf de kans om hierover na te denken. 
Vervolgens ziet u deze attituden door de bril van de leerkracht. 
 
 Doelenrapport 
Op dit rapport vindt u het resultaat van elke toets afzonderlijk. Samen met het resultaat 
dat uw kind behaalde, krijgt u ook het gewenste minimum van iedere toets. Het 
gewenste minimum duidt de score aan die uw kind moet behalen om zeker te zijn dat de 
getoetste leerstof voldoende gekend is.  Door een gekleurde stip kan u zien of uw kind 
het gewenste minimum voor deze toets heeft behaald. 
                       
Zo stelt u vast of het gaat om een toevallige uitschuiver of een reëel probleem. Op deze 
manier merkt u wat goed loopt en wat nog inoefening vraagt. 
  
Wanneer uw kind gebruik maakte van compenserende en/of dispenserende maatregelen 
wordt dit aangegeven met een *. 
  
De onderdelen muzische opvoeding en ICT worden niet met cijfers beoordeeld. Voor de 
beoordeling van deze rubrieken maken we gebruik van smileys. 
  
Het heeft helemaal geen zin om “totalen” te gaan maken of percentages uit te rekenen. 
Zo kan u een totaal verkeerd beeld krijgen van de prestaties van uw zoon of dochter en 
dat willen we met dit rapport net vermijden. 
  
Om een duidelijk beeld te krijgen van de resultaten van uw kind, verspreid over een 
langere periode, maken we een overzichtsrapport. Een overzichtsrapport mag u 
verwachten op volgende momenten: 
• net voor de kerstvakantie -> 2de tot en met 6de leerjaar 
• net voor of net na de krokusvakantie -> 1ste leerjaar 
• net voor de paasvakantie -> 2de tot en met 6de leerjaar 
• net voor de zomervakantie -> 1ste tot en met 6de leerjaar 
  
We hopen alvast dat dit rapport u niet verrast. Onze school streeft ernaar om in een open 
dialoog met de ouders over leerproblemen te praten. Indien er op het rapport dingen 
staan  waar u zich vragen bij stelt of zaken die helemaal nieuw zijn en daarom een beetje 
onduidelijk, aarzel dan niet om de klasleerkracht van uw kind hierover aan te spreken. 
Tenslotte zijn we ook nieuwsgierig wat u en uw kind van het rapport vinden. Bekijk het 
samen kritisch en maak problemen bespreekbaar. 
  
Wij wensen iedereen alvast heel veel succeservaringen toe! 
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14.14 Zorgwerking 
 
In onze school verstaan wij onder zorgwerking de wijze waarop alle leerkrachten hun 
onderwijs organiseren opdat elk kind als totale persoonlijkheid maximale kansen krijgt om 
zich optimaal te ontwikkelen.  
Met gedifferentieerde organisatiemodellen en aangepaste leermiddelen willen wij elk kind 
maximale ontplooiingskansen geven. Het onderwijs wordt, waar mogelijk en zinvol, 
aangepast aan het niveau, het tempo en de interesse van elk individueel kind. Verstandige 
leerlingen krijgen naast de basistaken, meermaals meer en moeilijker taken. Zij krijgen ook 
meer kansen tot zelfstandig werk en tot kiezen van taken die nauw aansluiten bij hun 
interesse. Kinderen die het moeilijker hebben met leren krijgen meermaals instructie, 
meestal in een steeds kleiner wordende groep. Individuele uitleg, aandacht en 
aanmoediging worden gegeven. Omdat zij ook meestal een trager tempo hebben, werken 
zij vooral aan het beheersen van de basisdoelen van het leerjaar waarin zij zitten. Elke 
leerkracht zet zich hiervoor extra in. Daarnaast houdt een andere leerkracht (de 
zorgleerkracht) zich klasoverschrijdend bezig met remediëring voor taal en rekenen. 
Alsook zal er geïnvesteerd worden in co-teaching om alle kinderen zo veel mogelijk 
(leer)kansen te bieden. 
De zorgleerkracht neemt de taak op zich om alle zorgvragen van leerkrachten en ouders 
op te volgen.  
 
15 LEERLINGENEVALUATIE 
 
De school werkt met een leerlingvolgsysteem.  Op geregelde tijdstippen worden op een 
gestandaardiseerde wijze vorderingentoetsen afgenomen.  De klassenraad bespreekt de 
resultaten, analyseert de fouten en ontwikkelt een remediërende aanpak.  Voor kinderen 
met een leer- of sociaal-emotioneel probleem wordt de klassenraad eventueel versterkt 
met de CLB-consulent of ondersteuner van het ondersteuningsnetwerk.  Na een MDO 
(multidisciplinair overleg) kan het zijn dat de ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. 
 
16 LEERLINGENBEGELEIDING 
 
Als school hebben wij de opdracht om voor elke leerling in kwaliteitsvolle 
leerlingenbegeleiding te voorzien. 
De school werkt samen met het CLB. Dit zijn de concrete afspraken over de dienstverlening 
tussen de school en het CLB: 
 

1. Samenwerking in het kader van de verplichte leerlingbegeleiding 

De systematische contactmomenten zijn wettelijk verplicht voor iedere leerplichtige 

leerling. De Vlaamse regering bepaalt wanneer er systematische contactmomenten 

aangeboden worden en wat de inhoud ervan is.  

De voorbije jaren was er een medisch consult in de eerste en tweede kleuterklas; in het 

eerste, derde en vijfde leerjaar van de lagere school en in het eerste en derde jaar 

middelbaar. 
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Vanaf schooljaar 2019-2020 is er een verplicht contactmoment in de eerste kleuterklas, 

het eerste leerjaar, het vierde leerjaar, het zesde leerjaar en het derde jaar secundair. 

Voor het contactmoment van de eerste kleuterklas zetten we in op maximale 

aanwezigheid van de ouders. 

Het CLB biedt vaccinaties aan die opgenomen zijn in het vaccinatieschema. Het CLB dient 

de vaccinaties toe op voorwaarde dat ze hiervoor de expliciete toestemming heeft 

gekregen van de ouders 

Er is een vaccinatiemoment voorzien in het eerste leerjaar (Difterie, Tetanus, Pertussis, 

Polio) en het vijfde leerjaar van de lagere school (Mazelen, Bof, Rodehond). Er is ook een 

vaccinatie voorzien in het eerste jaar secundair (Baarmoederhalskanker) en het derde jaar 

secundair (Difterie, Tetanus, Pertussis). 

Voor leerlingen die geen klassiek schooltraject lopen, doen we een leeftijdsgebonden 

aanbod. Concreet wil dit zeggen dat we deze leerlingen zien op de leeftijd van 3 jaar, 6 

jaar, 9 jaar, 11 jaar en 14 jaar. 

De school en het CLB werken ook samen in het kader van de kleuterparticipatie en de 

leerplichtcontrole. De school heeft een actieplan m.b.t. spijbelen en bespreekt op 

regelmatige basis de problematische afwezigheden met de CLB-medewerker. Indien 

nodig, maar in elk geval vanaf 5 B-codes, worden afspraken gemaakt met het CLB over de 

verdere begeleiding.  

2. Samenwerking in het kader van de vraaggestuurde leerlingbegeleiding 

Het CLB gaat in op vragen van ouders en school over volgende werkdomeinen: het leren 

en studeren, de onderwijsloopbaan, het psychisch en sociaal functioneren en de 

preventieve gezondheidszorg. 

Het CLB ontplooit daarbij volgende kernactiviteiten: onthaal, vraagverheldering, 

verstrekken van informatie en advies, diagnostiek, kortdurende begeleiding en 

samenwerking met een netwerk.  

Het CLB onthaalt de begeleidingsvragen van de school op het MDO of zorgoverleg. 

Ouders richten zich met hun zorgvraag in eerste instantie tot de leerkracht of 

zorgcoördinator van de school, maar zij kunnen ook rechtstreeks met de CLB-

medewerker contact opnemen, liefst op afspraak. 

Voor hun samenwerking in het kader van het zorgbeleid, baseren de school en het CLB 

zich op de taakverdeling zoals deze in de protocollen diagnostiek (Prodia) wordt 

voorgesteld. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar de website 

www.prodiagnostiek.be. 

De school en het CLB zijn partners in de uitbouw van een gelijke kansenbeleid. Zij gaan 

daarbij uit van objectieve en relevante gegevens over de schoolpopulatie. De CLB-

medewerker heeft een respectvolle begeleidingshouding en hanteert de uitgangspunten 

van faire diagnostiek. 

http://www.prodiagnostiek.be/
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De school en het CLB werken samen aan de onderwijsloopbaanbegeleiding door 

deelname aan regionale BaSO-werkgroepen, de onderwijsbeurs en informatieavonden bij 

de overgang naar het secundair onderwijs. Het CLB verwijst daarbij regelmatig naar de 

website www.onderwijskiezer.be. De school ondersteunt de leerlingen in hun 

studiekeuzeproces. Bij moeilijke loopbaanbeslissingen wordt het CLB ingeschakeld.  

Het CLB gebruikt een geactualiseerd bestand van hulpverleners om gericht te verwijzen 

voor gespecialiseerde remediëring of langdurige hulpverlening. Het CLB fungeert als 

brede instap in de integrale jeugdhulp. Het ontplooit daarbij minstens de kernactiviteiten 

onthaal en vraagverheldering. Het CLB hanteert de uitgangspunten en principes van de 

integrale jeugdhulp. 

De werking van het CLB wordt verder beschreven in de folder ‘een heldere kijk op je CLB’. 

Deze folder wordt bij de inschrijving in de school meegegeven aan de leerling of de 

ouders. Voor meer informatie en over de nieuwe werking kan je ook terecht op de 

website van het CLB: www.clbkompas.be. 

17 REVALIDATIE/LOGOPEDIE TIJDENS DE LESTIJDEN (zie punt 4.7 infobrochure 
onderwijsregelgeving) 

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

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

• revalidatie voor kinderen met een specifieke onderwijsgerelateerde behoefte 
waarvoor een handelingsgericht advies is gegeven (maximum 150 minuten per 
week, verplaatsingen inbegrepen). 

 
Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind revalidatie te laten 
volgen tijdens de lestijden.  
 
Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie na ziekte of ongeval toe te staan, 
moet de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat: 
 

• een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de 
lestijdenmoet plaatsvinden; 

• een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de 
revalidatie blijkt; 

• een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders, dat 
motiveert waarom de revalidatie tijdens de lestijden vereist is; 

• een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de 
behandeling, vermeld in het medisch attest, niet kan overschrijden. 

 
Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie toe te staan voor de leerling met 
specifieke onderwijsgerelateerde behoefte waarvoor een handelingsgericht advies is 

http://www.onderwijskiezer.be/
http://www.clbkompas.be/
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gegeven, moet de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende 
elementen bevat: 
 

• een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden 
moet plaatsvinden; 

• een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders. Dat 
advies moet motiveren waarom de problematiek van de leerling van die aard is dat 
het wettelijke voorziene zorgbeleid van een school daarop geen antwoord kan 
geven en dat de revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als 
schoolgebonden aanbod. Indien er op het moment van de aanvraag tot 
afwezigheid nog geen handelingsgericht advies werd gegeven voor de leerling, 
kunnen het handelingsgericht advies en dit advies van het CLB gelijktijdig 
afgeleverd worden; 

• een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker 
over de manier waarop de revalidatie het onderwijs voor de leerling in kwestie zal 
aanvullen en de manier waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen. De 
revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag 
aan de directie van de school en van het CLB, met inachtneming van de 
privacywetgeving waaraan hij onderworpen is; 

• een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet 
worden, rekening houdend met het evaluatieverslag van de revalidatieverstrekker. 

De directeur van de school neemt, op basis van de verzamelde documenten, de 
uiteindelijke beslissing of de revalidatie tijdens de lestijden kan plaatsvinden of niet. Deze 
beslissing wordt door de school aan de ouders meegedeeld. 

18 PRIVACY (zie punt 10 infobrochure onderwijsregelgeving) 

18.1 Welke informatie houden we over je bij? 

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

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

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

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

van je kind verzamelen we in het kader van ons beleid op leerlingenbegeleiding (zie punt 

16).  

De gegevens van je kind verwerken we hierbij met “WISA” en “iOmniwize”. We maken 

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

leveranciers mogen de gegevens niet gebruiken voor eigen commerciële doeleinden.  

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

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

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

en de ondersteuner.  
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Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens 

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

schriftelijke toestemming. Je kan je toestemming altijd intrekken. 

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

directie. 

18.2 Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering 

Als je kind van school verandert, worden een aantal gegevens overgedragen aan de nieuwe 
school onder de volgende voorwaarden: 
 

• de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan. 
Het gaat om de essentiële gegevens die de studieresultaten en studievoortgang van 
je kind bevorderen, monitoren, evalueren en attesteren; 

• de overdracht gebeurt enkel in het belang van je kind. 
 
Als ouder kan je deze gegevens – op je verzoek – inzien. Je kan je tegen de overdracht van 
deze gegevens verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt. Je 
brengt de 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. Wij zijn decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag 
of een verslag aan de nieuwe school door te geven. 

18.3 Publicatie van beeld- of geluidopnames (foto’s, filmpjes,…) 

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

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

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

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

letten erop dat de opnames niet aanstootgevend zijn.  

Bij het begin van de schoolloopbaan van je kind vragen jou als ouder om toestemming 

voor het maken en publiceren van deze beeld- of geluidsopnames. Jouw toestemming die 

we via een toestemmingsformulier vragen, blijft in principe voor de hele schoolloopbaan 

van je kind gelden. Enkel indien we de beeld- of geluidsopnames voor een ander doel 

gebruiken dan we eerder aan jou hebben gevraagd, vragen we opnieuw jouw 

toestemming. Ook al heb je toestemming gegeven, je kan altijd je toestemming nog 

intrekken. Je kan hiervoor contact opnemen met de directie. 

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

privacyregelgeving mag je beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, 

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

doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen. 
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Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben 

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

18.4 Recht op inzage, toelichting en kopie 

Je kan als ouder ook zelf gegevens opvragen die we over je kind bewaren. Je kan inzage 
krijgen in en uitleg bij die gegevens. Ook kan je een (digitale) kopie ervan vragen. Dat kan 
door schriftelijk contact op te nemen met de directie. We kunnen geen gegevens 
doorgeven die betrekking hebben op anderen, zoals medeleerlingen. 

19 PARTICIPATIE 

19.1 Schoolraad 

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, 
personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden 
evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. 
Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar. 
 
De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden 
kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.  
 
In onze school wordt de schoolraad samengesteld uit vertegenwoordigers aangeduid door de 
onderliggende ouderraad en pedagogische raad. De leden van de lokale gemeenschap worden 
vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen. 

19.2 Ouderraad 

De oprichting van een ouderraad is verplicht wanneer ten minste tien procent van de 
ouders erom vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie ouders betreft. De 
ouderraad heeft een informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het 
schoolbestuur. 
 
De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden 
kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.  
 
Na kandidaatstelling wordt een ouder lid van de ouderraad. 

20 KLACHTENREGELING 

Wanneer je ontevreden bent met beslissingen, handelingen of gedragingen van ons 
schoolbestuur of zijn personeelsleden, of met het ontbreken van bepaalde beslissingen 
of handelingen, dan kan je contact opnemen met de directeur. 
 
Samen met jou zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, kunnen 
we in onderling overleg een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om 
via bemiddeling tot een oplossing te komen. 
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Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor jou volstaat, dan kan 
je je klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Deze commissie 
is door Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangesteld om klachten van leerlingen en ouders 
over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen 
van beslissingen van/door hun schoolbestuur, formeel te behandelen. Voor het indienen 
van een klacht moet je een brief sturen naar het secretariaat van de Klachtencommissie. 
Het correspondentieadres is: 
 
Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 
t.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie 
Guimardstraat 1 
1040 Brussel 
 
Je klacht kan tevens worden ingediend per e-mail via 
klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen  of via het daartoe voorziene contactformulier 
op de website van de Klachtencommissie http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen 

De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dat wil 
zeggen als ze aan de volgende voorwaarden voldoet: 
 
• de klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan 6 maanden geleden 

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

• de klacht mag niet anoniem zijn. Omdat de klachtencommissie een klacht steeds 
onbevooroordeeld en objectief behandelt, betrekt ze alle partijen, dus ook het 
schoolbestuur. 

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

• de klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. De ouders moeten hun 
klacht ten minste hebben besproken met de contactpersoon die hierboven staat 
vermeld én het schoolbestuur de kans hebben gegeven om zelf op de klacht in te gaan.  

• de klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De volgende 
zaken vallen niet onder haar bevoegdheid: 
o klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure 

(bv. die betrekking hebben over een misdrijf); 
o klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op de 

geldende decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen; 
o klachten die uitsluitend betrekking hebben op de door het schoolbestuur al dan 

niet genomen maatregelen in het kader van zijn ontslag-, evaluatie-, of 
tuchtbevoegdheid t.a.v. personeelsleden; 

o klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie bestaat 
(bv. over inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, een 
evaluatiebeslissing …). 

Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk 
reglement dat beschikbaar is via http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen. 
 

mailto:klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen
http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/
http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/
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De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een 
advies bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De uitkomst van deze 
klachtenregeling heeft dan ook geen juridisch effect. De eindverantwoordelijkheid ligt 
steeds bij het schoolbestuur. Tegen een advies van de Klachtencommissie kan niet in 
beroep worden gegaan. 
 
Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en 
sereniteit.  

21 INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELING 

De school stelt jou als ouder bij inschrijving in kennis van de “infobrochure 
onderwijsregelgeving”. Dat document biedt een overzicht van de relevante regelgeving 
met betrekking tot de items die opgenomen zijn in dit schoolreglement.  
 
Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar op de website van de school. 
De inhoud van de infobundel kan te allen tijde gewijzigd worden zonder je instemming.  
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