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1. Onze school 

1.1 Verwelkoming 

Beste ouders, 

Van harte welkom in onze school.  We zijn blij dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op 

onze school een beroep doet. 

De directeur, de leerkrachten, de psychologe, de logopedistes en leerlingbegeleiders zullen alles in het 

werk stellen om kansen te scheppen die uw kind nodig heeft om zich evenwichtig te ontplooien. We hopen 

goed met u te kunnen samenwerken.   Bij vragen en problemen staan we klaar om samen naar een 

oplossing te zoeken.   

Als ouders draagt u echter de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het onderwijs van uw 

kinderen. Wij hopen dan ook dat u uw kind aanmoedigt de doelstellingen van onze school na te streven en 

de leefregels ervan na te leven.  

Wij beloven de rechten van uw kind te eerbiedigen en zijn belangen te behartigen, uw kind degelijk 

onderwijs te geven, te zorgen voor een passend onderwijsklimaat en een christelijk geïnspireerde, 

eigentijdse opvoeding. 

Wij wensen u en uw kind van harte welkom op onze school en wensen een mooie samenwerking met u op 

te starten.  

 

Beste kinderen, 

Wij wensen je van harte welkom op onze school. Ben je ingeschreven in de kleuterklas dan kom je in een 

boeiende wereld terecht!  

Ook in de andere klassen zullen de leerkrachten samen met jou zoeken hoe je je goed kunt voelen in de klas. 

Als je nieuw bent in onze school zal de aanpassing wat tijd vragen. We zullen je helpen! We willen dat elk 

kind zich in onze school aanvaard weet.   

 

We wensen je een fijn schooljaar toe. 
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1.2 Wat willen we? (visie van onze school) 

1.2.1 Algemeen 

Basisschool de Berkjes is een kleinschalige  vrije school  voor  buitengewoon onderwijs (type 3) voor 

kinderen met ernstige gedrags- en   emotionele moeilijkheden en/of ontwikkelingsstoornissen.   We 

hechten veel belang aan het leren kennen en opnieuw op gang brengen van de ontwikkeling  van de totale 

persoon van het kind.   We richten ons zowel op de zuiver schoolse situatie als op de emotionele, taal- en 

motorische ontwikkeling en de belevingswereld van elk kind.  Bij het leeraanbod houden we rekening met  

de nood van de groep aan veiligheid, sturing en houvast.  De school werkt nauw samen  met het West-

Vlaams Observatie en Therapeutisch Centrum WOTC (MFC) de Berkjes vanuit een gemeenschappelijke 

psychodynamische visie op ontwikkeling,  leer- en gedragsproblemen.   

1.2.2 Doelgroep 

We bieden onderwijs aan kinderen op kleuter-  en lagere school leeftijd (3 jaar tot 14 jaar) met stoornissen 

op gebied van angst, stemming en externaliserend en internaliserend gedrag alsook aan  kinderen met  

trauma’s. Verder kunnen ook kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij ons terecht. Tenslotte vertonen 

veel kinderen in combinatie met  hun emotionele of gedragsproblemen ook leerproblemen.   Deze 

moeilijkheden hebben een grote impact op het schools functioneren van het kind.   

1.2.3 Doelstelling van de school 

Vooreerst aanvaarden en respecteren we elk kind met  zijn gezinscontext met de problemen  en 

beperkingen die het heeft.   

Een eerste doelstelling in onze school is een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het kind.  We proberen 

de leerprestaties, werkhouding, leerproblemen en de moeilijkheden en symptomen  op sociaal emotioneel 

vlak in kaart te brengen en te begrijpen vanuit  processen die hun wortels hebben in de 

ontwikkelingsgeschiedenis van het kind en het gezin, gezinsdynamiek en eigen aanlegfactoren van het kind. 

Vervolgens  selecteren we voor elk leergebied doelen.  Bij het didactisch aanbod stemmen we ons  zo goed 

mogelijk af op de eigenheid en de mogelijkheden van elk kind en houden rekening met hun welbevinden.   

We hebben aandacht voor de basisvoorwaarden om tot leren te komen en bewaken het persoonlijk 

leertraject van elk kind via tussentijdse observaties en evaluaties.   We ondersteunen het kind bij de 

overgang naar verder onderwijs.         

We streven ernaar dat elk kind zich, met geloof in eigen mogelijkheden en op zijn unieke manier,  zo goed 

mogelijk kan integreren binnen onze maatschappij.   We willen kinderen respect bijbrengen voor zichzelf, 

anderen en hun omgeving door de verbondenheid  met zichzelf en hun omgeving te herstellen. Socio- 

emotionele doelen zoals het ontwikkelen van een positiever zelfbeeld, groter zelfvertrouwen, controle over 

impulsen en agressie,  grotere weerbaarheid, het leren uiten van emoties, het verhogen van reflectie 

krijgen een belangrijke plaats in ons onderwijs.   

 

1.2.4 Fundamentele pedagogische uitgangspunten en principes 

We creëren een veilige leer- en leefomgeving door de kinderen in kleine groepen, begeleid door vaste 

leerkrachten en begeleiders, houvast te bieden via duidelijke afspraken en structuur, voorspelbaarheid en 

continuïteit.  

   

We hebben respect voor de persoonlijkheid en de eigenheid van elk kind  binnen zijn gezinscontext en 

stemmen ons af op het ontwikkelingsniveau (zowel cognitief als emotioneel) van elk kind.  Dit 

afstemmingsproces vraagt tijd.     
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De relatie die elke leerkracht opbouwt met het kind is een belangrijk kanaal waarlangs de ontwikkeling en 

het leerproces van elk kind kan groeien.  Het hanteren van deze relatie en de relatie tussen het kind en zijn 

leeftijdsgenoten is een belangrijke focus. Waar nodig wordt het kind geholpen bij  regulatie van afstand en 

nabijheid, spanning en emoties. Deze relationele focus vergt van de medewerkers een groot reflecterend 

vermogen die we via overleg en begeleidingsgesprekken pogen te optimaliseren.   

 

Door de kinderen te helpen zich weer verbonden te voelen met zichzelf, de groep en de omgeving werken 

we aan respect en een positievere zelfbeleving.  We helpen kinderen in contact komen met hun eigen 

beleving en we laten hen ervaren  dat andere mensen kunnen begrijpen wat er in hen omgaat.  

 

We geloven in groei van elk kind.  We  werken vanuit de sterktes van elk kind en hebben aandacht voor 

positieve mogelijkheden om  leerdoelen te bereiken. We leren het kind omgaan met  zijn beperkingen door 

een specifieke zorg bij het omgaan met fouten, correcties, hulp aanvaarden.   

1.2.5 Een specifieke schoolorganisatie 

We kiezen voor kleinschaligheid waarbij we aandacht besteden  aan een onderwijsomgeving die in tijd en 

ruimte aangepast wordt vanuit het oogpunt van veiligheid, herkenbaarheid, voorspelbaarheid  en 

continuïteit. We creëren  leersituaties waar het concreet handelen en denken een plaats heeft en proberen 

hierbij aan te sluiten bij de belevings- en interessewereld van de kinderen.  We hanteren  actieve  en 

uitdagende werkvormen  en proberen kinderen te stimuleren via coöperatief leren.  We bouwen het leren 

op vanuit concreet handelen via schematisch visueel ondersteund werken naar meer abstract denken.  We 

zoeken of creëren hierbij aangepast didactisch materiaal.  Kinderen die het aankunnen helpen we ook bij de 

overgang naar het gewoon onderwijs. Er wordt soepeler omgegaan met de werkdruk. Het time out beleid 

van de school plaatsen we binnen het breder zorgbeleid waarbij we aandacht besteden aan preventieve 

basiszorg.   

1.2.6 Samenwerking en overleg 

De werking van de school en de werking van het Observatie – en behandelingscentrum (OBC) /  MFC zijn op 

elkaar afgestemd via regelmatige evolutiebesprekingen van de kinderen en uitwisseling van informatie. 

De school wenst zich ook af te stemmen op, en rekening te houden met de vragen van de   ouders. We 

vinden het belangrijk dat de ouders op verhaal kunnen komen en met hun vragen, reflecties en 

verwachtingen in verband met hun kind terecht kunnen op school.  Hiervoor kunnen ouders gebruik maken 

van de inschrijving, een gemeenschappelijk kennismakingsmoment met de school en de individuele 

oudercontacten  

Via de  klassenraden volgt ook het CLB  het functioneren van de leerlingen binnen de school op. 
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1.3 Wie is wie? (structuur van de school) 

 

Schoolstructuur: 
 

We zijn een vrije , gesubsidieerde, gemengde school voor 
Kleuter- en Lager Onderwijs speciaal voor kinderen met 
emotionele en gedragsstoornissen.  Onze school situeert 
zich in het buitgewoon basisonderwijs, type 3.  Vermits onze 
school verbonden is aan een observatie- en 
behandelingscentrum (MFC) voor kinderen met emotionele 
en gedragsstoornissen, verlopen de contacten met de school 
vaak via de sociale dienst. Voor ouders van kinderen die 
geen beroep doen op het MFC verlopen de  contacten via de 
leerlingbegeleiders.   Onze school maakt deel uit van VZW 
De Kade. 
 

 Schoolbestuur: 
 

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het 
onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het 
beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke 
voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. 
Adres: 
VZW De Kade 
Potterierei 46 
8000 Brugge 
Telefoon : 050/40.41.68 
 

 Leden Bestuur: Mr. Standaert L. 
Mr. Declerck K. 
Mr. De Smet L. 
Mevr. Legroe E. 
 

  Het schoolbestuur doet beroep op een team 
personeelsleden met de vereiste bekwaamheid, die er zorg 
voor draagt dat de vooropgestelde opvoedingstaak 
gewetensvol wordt uitgevoerd. 
 

 

Directie: Mevr. Chantal Geldhof 
 

 
 
 

Secretariaats-
medewerker: 

Mevr. Veerle Maton 
 

 
 
 

 
 
 

Schoolpsycholoog/-
orthopedagoog : 
 
 
 
 
 
 
De leerkrachten: 
 
 
 

Mevr. Kathleen Houtteman 
Mevr. Chantal Geldhof 
 
De groep leerkrachten vormt het onderwijzend personeel. 
Zij zijn de spilfiguren in de begeleiding van de leerlingen. 
Naast hun zuivere lesopdracht vervullen sommigen onder 
hen nog andere taken, bijvoorbeeld : 
Klastitularis (Juf. Hilde, Juf. Anne, Juf. Natalja, Juf Lisa, Juf 
Joke, Meneer Roeland, Meneer Koen) 
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Paramedicus: 
 
 

Ambulante leerkrachten, deze leerkrachten bieden extra 
hulp aan in  een deel van de klas of bieden bepaalde 
leerstofonderdelen aan  (Meneer David, Juf Iris en Juf Jamie) 
Leerkracht lichamelijke opvoeding (Meester Jan Petralia) 
 
LOGO: Onze logopedistes (Juf. Josie en Juf. Iris) zijn  
paramedici die gespecialiseerd zijn in de behandeling van 
leerstoornissen. Zij zoekt de meest aangepaste manier om 
uw kind te helpen begeleiden. 
Leerlingenbegeleiders: (Juf. Nancy, Meester Stefaan). Zij 
ontfermen zich over de kinderen wanneer het in de klas of 
op andere momenten, net iets te moeilijk wordt. Ook 
werken ze preventief en halen ze regelmatig leerlingen uit 
de groep. 
 

 Klassenraad: Team van personeelsleden dat onder leiding van de 
directeur of zijn afgevaardigde samen de 
verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding van en het 
onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of individuele 
leerling.  Voor elk kind wordt nagegaan in welke klas hij of zij 
het best kan geholpen worden, rekening houdend met zijn 
/haar schoolse kennis en zijn/haar ontwikkelingsniveau.  De 
toewijzing wordt met de ouders besproken.   
 

 LOC: Dit is een overlegorgaan tussen het schoolbestuur en het 
personeel. Deze raad komt minstens 5 keer per jaar bijeen.  
Ze bestaat uit een afvaardiging van het schoolbestuur, de 
leerkrachten en de directie.  In deze raad wordt o.a. de 
werking van de school , de besteding van de lesuren en de 
subsidiëring besproken.   
Voorzitter:  Juf. Nancy 
Leden van onze school: Juf. Natalja 
 

Bijzondere 
partners : 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBC De Berkjes (MFC) 
 
 
 

West-Vlaams observatie en behandelingscentrum (OBC) De 
Berkjes.  Dit is een multifunctioneel centrum (MFC) 
waarmee we als school nauw samen werken.  Kinderen 
kunnen hier ambulante en  residentiële therapeutisch 
begeleiding krijgen.  Ook de ouders van de kinderen kunnen 
terecht om na te denken over de moeilijkheden en de 
mogelijkheden van hun kind.   
 
De school en het OBC delen een gezamenlijke  
psychodynamische visie op (socio - emotionele) ontwikkeling  
en gedragsproblemen van kinderen. In ons beider aanbod 
(leerinhouden , relatieniveau, inhoud van activiteiten) 
sluiten we  aan bij het ontwikkelingsniveau van het kind. 
Omdat we een gezamenlijke doelgroep hebben van ernstig 
emotioneel - gekwetste kinderen is het bieden van een veilig 
kader met voldoende houvast, sturing en leiding een 
belangrijke voorwaarde tot ontwikkeling.  We houden 
rekening met de dynamiek  en de vragen van het gezin.   Het 
hanteren van de  relatie tussen opvoeder/leerkracht/ 
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begeleider / psycholoog/ groepsgenoten en kind  en gezin is 
een cruciaal  instrument waarmee en waarlangs we een 
veranderingsproces op gang brengen. Blijvende reflectie 
over deze relatie is dan ook een fundament van de aanpak.    
Focus ligt niet op het gedrag, maar op onderliggende 
mentale wereld van denken, verwachtingen, gevoelens,  
intenties… 
 
Deze samenwerking en gezamenlijke dienstverlening  toont 
zich in  :  
 
- Het onthaal van de ouders en de kinderen , de 
intakeprocedure en het onderzoeken van de noden en de 
vragen van het kind en zijn context en de afstemming vanuit  
de  verschillende aspecten van ons aanbod.  
  
- De school en het OBC trachten vanuit een multidisciplinaire 
observatie van kind en context  een zicht te krijgen op het 
ontwikkelingsniveau en de interne psychodynamiek en 
gezinsdynamiek van elk kind en  probeert de gedrags – en 
leerproblemen hierbinnen  te kaderen.  Op die manier 
worden de noden van het kind  en zijn context in kaart 
gebracht.   Bij verdere behandeling staat deze gerichte 
observatie  ten dienste van de afstemming op kind en gezin 
bij  de keuze van het hulpverlenings-  en leeraanbod   
 
- Afstemming en uitwerking van ontslag en 
doorverwijzingsbeleid.  Bij  beëindigen van een behandeling , 
doorverwijzing  na observatie/ behandeling en  advies  van 
verder hulpverlening en  schoolloopbaan houden we 
rekening met de totale realiteit van het kind.   
 
- Onderwijs, pedagogische begeleiding, zorg , therapie  en 
opvang van kinderen  zijn zowel binnen als buiten schooltijd 
op elkaar afgestemd. Ambulant/residentieel binnen een 
gezamenlijk  afgestemd , coherent 
ontwikkelingsbevorderend kader.   
 
- Gezamenlijke reflectie en bijkomende ondersteuning van 
die kinderen en gezinnen waarvoor we binnen onze school 
onvoldoende kunnen tegemoet komen aan de noden.   
 
 

 
 

CLB Brugge(n): Naam: CLB Brugge(n)De Haven 
Adres: Legeweg 83 A , 8200 Sint Andries 
Telefoon: 050/440220 
Fax : 050/450791 
e- mail : brugge2@clbbrugge.be 
website : www.clbbrugge.be 
pedagogische begeleider CLB: Mevr. Annick Beddeleem 
arts CLB: Dr. Liesbet Smedts 
verpleegster : Mevr. Anje Vanbelleghem 

mailto:brugge2@clbbrugge.be
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Het CLB-team bestaat uit een arts, een maatschappelijk 
werker, verpleegkundige en een (assistent-)psycholoog of 
pedagoog. De namen van de teamleden die instaan voor de 
begeleiding van de leerlingen van deze school en hun 
bereikbaarheid worden in de klas meegedeeld. Je vindt de 
namen ook op www.clbbrugge.be  
 
De medewerkers van CLB Brugge(n) vinden het belangrijk 
dat leerlingen zich goed voelen en hun talenten kunnen 
ontwikkelen. Daarom kunnen leerlingen en ouders op hen 
een beroep doen voor informatie, advies en begeleiding op 
het vlak van het leren en studeren, van het maken van 
goede studiekeuzes, van de lichamelijke ontwikkeling en de 
gezondheid en van het ‘zich goed voelen’ thuis, op school en 
bij vrienden.  
Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te 
begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Het 
CLB zet een begeleiding pas voort als de ouders of de 
leerling ouder dan 12 jaar hiermee instemt. Je wordt nauw 
betrokken bij alle stappen in de begeleiding. 
Bepaalde tussenkomsten kunnen niet geweigerd worden: 
begeleiding bij problematische afwezigheden en sommige 
medische onderzoeken. Als er bezwaar is tegen een 
onderzoek door een bepaalde arts of verpleegkundige, kan 
in overleg een andere arts of verpleegkundige binnen het 
CLB worden aangeduid of kan een arts buiten het CLB 
gecontacteerd worden.  In dat geval zijn de kosten ten laste 
van de ouders. De resultaten van het onderzoek moeten aan 
het CLB worden bezorgd. 

Het CLB houdt toezicht op de vaccinatietoestand van de 
leerling en biedt vaccinaties aan die in het vaccinatieschema 
zijn opgenomen. Ouders en leerlingen worden hierover 
geïnformeerd. 
Het CLB legt voor elke leerling een dossier aan. Bij het 
verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens over 
leerlingen geldt de wet op de privacy. CLB-medewerkers 
volgen een deontologische code die discretie, 
onafhankelijkheid en het naleven van het beroepsgeheim 
waarborgt. 
Als een leerling verandert van school is het begeleidend CLB 
van de vorige school verplicht het dossier van de leerling te 
bezorgen aan het nieuwe CLB. Dit multidisciplinair dossier 
bevat alle op het centrum aanwezige gegevens over die 
leerling. 
Indien je niet akkoord gaat met het doorgeven van alle CLB-
dossiergegevens naar het nieuwe CLB, kan je daartegen 
verzet aantekenen. Je hebt daarvoor 10 dagen vanaf de 
inschrijving in de nieuwe school. Je tekent verzet aan bij de 
directeur van het vorige CLB. Voor leerlingen jonger dan 12 
jaar gebeurt dit door de ouders, oudere leerlingen kunnen 
dit zelf doen. In geval van verzet zal het CLB alleen de 

http://www.clbbrugge.be/
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identificatiegegevens, de medische gegevens en de gegevens 
in verband met de leerplicht doorsturen. 
CLB-dossiers worden 10 jaar na het laatste medisch 
onderzoek of vaccinatie vernietigd.  
Vrij CLB Brugge(n) heeft een procedure om met een klacht 
om te gaan. 
Meer informatie vind je op de website www.clbbrugge.be en 
www.vclb-koepel.be  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huisartsenpraktijk 
 
 
 
 
 

 
Ondersteuningsnetwerk 
 
 

 
IBO Kakelbont 
Vzw Paideia 

Dr. Févery- Dr. Tack – Dr. Gheyle 
Tel. 050/395066 
  
In noodgevallen kunnen de hulpdiensten opgeroepen 
worden. 
 

 
Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk 
Noord Brugge 
 

 
Koude Keukenstraat 8b 
8200 St-Andries 
050/388 884 
Afdeling Noordveld 
 
 

 

Lokaal Overlegplatform 
 
 
 
 
Beroepscommissie 
(m.b.t. 
tuchtmaatregelen, zie 
verder) 
 
 
Commissie 
leerlingenrechten  
 
 
 
 
 
 
 
Commissie  
Zorgvuldig bestuur 

Contactpersoon : Jo Depotter 
0490 58 99 61   
jo.depotter@ond.vlaanderen.be 
 
 
VVKBuO – beroepscommissie 
t.a.v.  Richard Timmerman – secretaris-generaal 
Guimardstraat 1, 1040 Brussel  
Tel. 02 507 06 27 – Fax. 02 507 06 08 
 
 
 
Vlaamse Overheid 
Agentschap voor onderwijsdiensten-AgODi 
Secretariaat commissie inzake leerlingenrechten 
tav Ingrid Hugelier (Basisonderwijs) 
H. Consciencegebouw   
K. Albert II laan, 15  
1210 BRUSSEL 
commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be 
 
Vlaamse Overheid 
Agentschappen voor onderwijsdiensten – AgODi 
tav Marleen Broucke 
H. Consciencegebouw  
K. Albert II laan , 15  

http://www.clbbrugge.be/
http://www.vclb-koepel.be/
mailto:jo.depotter@ond.vlaanderen.be
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1210 Brussel 
02 553 65 56 
zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be 
 
 

 

1.4 Organisatie van de school 

 

Schooluren Weekschema :  
Maandag   : 10uur15 – 11uur55 en 13uur05 tot 15uur50 
Dinsdag     : 08uur45 – 11uur55 en 13uur05 tot 15uur50 
Woensdag  : 08uur45 – 11uur55 
Donderdag  : 08uur45 – 11uur55 en 13uur05 tot 15uur50  
Vrijdag        : 08uur45 – 11uur55 en 13uur05 tot 15uur50  
 

 

Vakanties 
Vrije dagen 
Studiedagen 

We bezorgen (samen met het Observatiecentrum) een 
overzicht aan elke ouder waar de vakantiedagen, vrije dagen 
en studiedagen op vermeld staan.   
 
 
 

 

Leerlingenvervoer Alle leerlingen die hier school lopen, genieten van kosteloos 
leerlingenvervoer gesubsidieerd door het ministerie van 
onderwijs.    
Voor alle leerlingen die naar de Berkjes komen, maken we 
gebruik van het leerlingenvervoer gesubsidieerd door het 
ministerie van onderwijs in samenwerking en binnen de 
organisatie met VZW De Kade (met oa. de scholen BuBaO en 
BuSO Spermalie en het BuBaO Anker)  
Indien de busregeling problemen oplevert, proberen we 
samen met de ouders te zoeken naar een meer gepaste 
oplossing.    
 

 

Leerlingengroepen  We proberen voor elk kind uit te zoeken wat de meest 
geschikte klas of pedagogische eenheid is. Hiervoor houden 
we rekening met de reeds verworven schoolse kennis, maar 
eveneens met de leeftijd, het algemeen ontwikkelingsniveau 
en de persoonlijkheid van het kind. 

 

Huiswerk Huiswerk wordt enkel meegegeven op vaste dagen voor die 
kinderen voor wie de klassenraad uitgewezen heeft dat het 
een meerwaarde heeft in de verdere evolutie van het kind.  

 
 
 
 
 
 

Sport op school Lichamelijke opvoeding: 
Aanbod: De lessen lichamelijke opvoeding maken integraal 
deel uit van ons aanbod. Alle kinderen nemen er aan deel.  
Kleding: Er worden T- shirts voorzien met het logo van de 
Berkjes voor de lessen lichamelijke opvoeding. 
We verwachten dat de kinderen een eigen broekje en 
sportschoenen met witte zool meebrengen voor deze lessen. 
Deze blijven gedurende het schooljaar in hun sportzak (van de 
school) in de daarvoor voorziene ruimte bij de sportzaal. 
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Zwemmen : 
De kinderen gaan trimestrieel in klasverband zwemmen. 
Kleding : Vanuit het zwembad wordt aansluitende zwemkledij 
geëist. Voor de meisjes verwachten ze een badpak en voor de 
jongens een aansluitende zwembroek, géén losse 
zwemshorts. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schooluitstappen  
(Extra-muros 
activiteiten) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor- en naschoolse 
opvang  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De school organiseert jaarlijks een schoolreis en een sportdag. 
Verder zijn er culturele uitstappen mogelijk naar het theater 
of de bibliotheek.  Ook bezoek aan een natuurcentra behoort 
tot de mogelijkheden. 
De ondertekening van dit schoolreglement geldt als 
toestemming voor deelname aan de eendaagse uitstappen.  
Indien de ouders de toestemming bij een eendaagse extra-
muros activiteit weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school 
te melden. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-
murosactiviteiten dienen op de school aanwezig te zijn. 
 
 
 
 
Van maandag tot vrijdag is er voor- en naschoolse opvang in 
het observatie en behandelingscentrum  vanaf 8  uur voor 
kinderen die gebruik maken van de ambulante werking van 
het OBC.  
BuBaO De Berkjes heeft een samenwerkingsverband met 
‘initiatief buitenschoolse opvang Kakelbont’. Kakelbont 
organiseert een zorgopvang in Noordveldstraat 31 te St-
Andries.  Externe leerlingen kunnen gebruik maken van die 
zorgopvang.  Wij, als school voorzien vervoer ’s morgen van 
de opvang naar BuBaO De Berkjes. ’s Avonds brengen wij de 
leerlingen ook naar de opvang.  Daar kunnen ze dan door hun 
ouders worden opgehaald.  Ouders nemen contact op met de 
verantwoordelijke van Kakelbont om hun kind in te schrijven 
voor die zorgopvang: Koude Keukenstraat 8B, 8200 St-Andries 
050/38 88 84. 
Kinderen die ’s morgens worden gebracht door ouders 
kunnen vanaf 10h00 op maandag op school.  Andere dagen 
vanaf 8h30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kinderen die intern of ambulant in het OBC zijn,blijven 
eten ’s middags in hun leefgroep.  
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Kinderen die extern naar school komen, brengen hun 
boterhammetjes mee en eten die op school. Wij voorzien 
soep.  De school vraagt hiervoor een bijdrage van 2euro.  
Daarvoor voorzien wij een koek tijdens de dag, soep over de 
middag en toezicht over de middag. 
Externe leerlingen brengen geen koek of fruit mee om op te 
eten tijdens de voor- of namiddag. 
 
 
 
 
 

Leefregels 
Gedragsregels 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Overgangen : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Speelplaats 
 
 
 
 
 
 
 
Gangen 
 
 
 
 
 
 
In de klas 
 
 

 
 
Van de groep naar de klas : bij het fluitsignaal verzamelt ieder 
kind  bij de klastitularis.  Via tussenstops en onder begeleiding 
van de klastitularis gaat ieder naar school.  Bij het 
binnenkomen in de school dient het rustig te zijn.   
Van de klas naar de groep : de leerkracht begeleidt de 
kinderen tot aan de groep.  
Van de klas naar de ouders : de leerkracht begeleidt de 
kinderen tot aan de parking Wittemolenstraat St-Michiels.   
 
Overgangen binnen de school : de kinderen blijven bij de 
klastitularis in de klas aan hun bank tot de andere leerkracht 
aan de deur klopt om hun klas te komen halen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Er is een speelplaats voor de oudere kinderen en een 
speelplaats voor de jongere kinderen.  Op elke speelplaats zijn 
er vaste leerkrachten.  Er wordt een geleide activiteit 
aangeboden, voor die kinderen die het moeilijk hebben zich 
zelfstandig bezig te houden of met andere kinderen te spelen.  
 
 
 
In de gang dient het rustig te zijn zodat de kinderen die in de 
klas bezig zijn, niet gestoord worden.   
 
 
 
 
 
In elke klas wordt na de overgang van speeltijd of groepstijd 
een moment voorzien waarin ieder kind tot rust kan komen. 
Elke klas heeft hier eigen afspraken rond. 
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In de turnzaal 
 
 
 
 
 
 
Bij uitstappen 
 

 
 
 
 
 
Voor de turnles wordt een sport T–shirt van de Berkjes 
voorzien.  Kinderen dienen wel een eigen shortje en 
turnpantoffels mee te brengen die in de school mogen blijven.   
 

 
 
 
Voor veel kinderen brengen uitstappen, door het wegvallen 
van de vertrouwde omgeving, extra spanning teweeg  We 
bereiden de kinderen voor en helpen de spanning te doseren.  
Indien het toch niet zou lukken een kind te laten deelnemen 
aan een extra-murosactiviteit, kan een  alternatief geboden 
worden.   
 

 

Kledij 
 

Wij verwachten dat alle leerlingen zich netjes en niet uitdagend 
kleden. Buitensporigheden kunnen door de directie en 
leerkrachten verboden worden.  Kinderen mogen geen kledij 
uitwisselen.  Opvallende lichaamsversieringen zoals  piercings, 
gekleurd haar worden niet toegelaten. In de klas worden 
hoofddeksels zoals petten en kappen van truien niet 
toegelaten.  Make-up, gelnagels, gelishnagels zijn op school 
niet toegelaten.  Oorknopjes zijn toegelaten, oorbellen waarbij 
de leerling kan blijven aan haperen of waar kan aangetrokken 
worden zijn niet toegelaten. De school kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor het verliezen van juwelen, uurwerken, 
brillen, etc… 
 

 

Persoonlijke 
bezittingen 
 
 

 

Verboden:  

• Multimedia-apparatuur (GSM, I-pod, …) 

• Wapens en voorwerpen die als wapen kunnen 
gebruikt worden 

• rookgerief 

• Juwelen (deze zijn niet verzekerd!) 

• Geld  
 
Het gebruik van een GSM is in de school niet toegestaan.  
Interne leerlingen geven hun GSM af aan de opvoeder van 
hun leefgroep op maandag en kunnen hem op vrijdag terug 
meenemen. 
Externe leerlingen geven hun GSM dagelijks af aan een van de 
begeleiders of de directeur van de school voor de start van de 
school en kunnen hem na de school terug meenemen.   

 

 

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.  Stelt de school vast dat het 
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materiaal opzettelijk wordt beschadigd of veelvuldig verloren 
gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop 
van nieuw materiaal aanrekenen aan de ouders. 
 
 
In de klas wordt gebruik gemaakt van een agenda.  
Leerkrachten laten via de agenda weten wanneer de 
uitstappen doorgaan, het zwemmen is, met welke projecten 
de kinderen bezig zijn,… 
Daarom vragen wij om dagelijks samen met uw kind de 
agenda te bekijken en te handtekenen. 
De agenda wordt ook wekelijks meegegeven met de interne 
leerlingen. Ook hier vragen wij om de agenda te handtekenen. 
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2. Reglementaire bepalingen 

2.1 Inschrijven van leerlingen 

 

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

bevestigt en de verwantschap aantoont (het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het 

kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas,…). Tevens is een 

inschrijvingsverslag van het CLB vereist. Dit inschrijvingsverslag bestaat uit een attest en een protocol. 

Kleuters mogen pas ingeschreven worden en aanwezig zijn vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud 

zijn. De instapdata na “vakanties” gelden NIET voor het BKO. Voor kleuters dient schriftelijk bevestigd te 

worden dat het kind niet in een andere school is ingeschreven. Kleuters zijn niet leerplichtig. In september 

van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook 

wanneer het nog op die leeftijd in het kleuteronderwijs blijft is het dus net als elk ander leerplichtig kind 

onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek. 

In het buitengewoon onderwijs kan een leerplichtig kind het eerste jaar van de leerplicht in het 

kleuteronderwijs doorbrengen. Het volgen van kleuteronderwijs kan daarna nog met één schooljaar 

verlengd worden. Na kennisneming van en toelichting bij de adviezen van de klassenraad en van het CLB 

nemen de ouders daaromtrent een beslissing. 

In het buitengewoon onderwijs kan een leerling lager onderwijs blijven volgen tijdens het schooljaar dat 

aanvangt in het jaar waarin hij dertien jaar wordt. Het volgen van buitengewoon lager onderwijs kan 

daarna nog met één schooljaar verlengd worden. Na kennisneming van en toelichting bij het advies van de 

klassenraad en het CLB nemen de ouders daaromtrent een beslissing. 

Het schoolbestuur weigert de inschrijving van de leerling die het vorige of het daaraan voorafgaande 

schooljaar definitief werd uitgesloten uit de school. 

Weigering, omwille van materiële omstandigheden die de veiligheid in het gedrang brengen, kan in het 

buitengewoon basisonderwijs voor elk type of niveau afzonderlijk of voor de school in zijn geheel. Het 

departement legt hiervoor geen normen op. De beslissing tot weigering wordt binnen vier kalenderdagen 

bij aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs aan de ouders van de leerling bezorgd. Ouders krijgen 

toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur. Na de bemiddeling door het Lokaal Overleg Platform 

kunnen ouders alsnog een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten. (deze gegevens vindt 

u op het weigeringsdocument). Elke geweigerde leerling krijgt een weigeringsdocument en wordt op de 

aanmeldingslijst geschreven. Deze aanmeldingslijst valt weg na de eerste 10 schooldagen van september. 

De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun PE (pedagogische eenheid) te volgen 

behoudens de therapie- en verzorgingsmomenten. Therapie door schoolexterne hulpverleners zoals een 

revalidatiecentrum of een zelfstandige therapeut is in weekfrequentie beperkt. 

Documenten bij inschrijving: 

Bij inschrijving van een nieuwe leerling zijn nodig :  

• Een officieel document over de identiteit en de woonplaats van de leerling (dienst bevolking van 
uw gemeente) 

• Het (voorlopig) verslag type-3 van het CLB. 
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• Een attest van schoolverandering indien de inschrijving gebeurt na de eerste schooldag van 
september  

• Document GOK indicatoren 

2.2 Aanwezigheden 

Iedere leerling wordt geacht aanwezig te zijn tijdens de schooluren (zie punt 2). Tijdens het verblijf op 

school en tijdens de speeltijden, zijn de kinderen steeds onder toezicht van leerkrachten en begeleiders van 

de school.  Tijdens de middagpauze en na de schooltijd zijn de kinderen onder toezicht van het personeel 

van het OBC of leerlingbegeleiders van de school. (externen) 

2.3 Afwezigheden 

De school dient op de hoogte te worden gebracht van elke afwezigheid of te laat komen van een leerling, 

via de gezinsbegeleider van het OBC of de leerlingbegeleider van de school (externen). 

 

Buitengewoon kleuteronderwijs (BKO) 

Wij vragen steeds de school over de afwezigheid verwittigen via de gezinsbegeleider van OBC of de 

leerlingbegeleider van de school.  

Voor niet-leerplichtige kleuters is er geen (medisch) attest vereist dat de afwezigheid wettigt. 

Indien de leerling aan de leerplicht voldoet, maar het BKO volgt, dienen de verplichtingen van het BLO 

nageleefd te worden. 

 

Buitengewoon Lager onderwijs (BLO) 

 

2.3.1 Wegens ziekte 

Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is steeds een medisch attest vereist. Dat 

attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een 

orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo. 

Consultaties (zoals bijvoorbeeld en bezoek aan de tandarts), moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren 

plaatsvinden. 

Wanneer een kind een chronische ziekte heeft die leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens 

een dokterconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine,…) is het goed contact op te nemen met de 

school en het CLB. Het CLB kan dan een medisch attest opmaken dat de ziekte bevestigt. Wanneer het kind 

afwezig is voor die aandoening volstaat dan een attest van de ouders. 

Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig als: 

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

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

- het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de leerling te maken heeft zoals 

bv. de ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden, … 

De school zal het CLB contacteren telkens ze twijfels heeft over een medisch attest. 

Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk 

briefje kan slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is 

een medisch attest vereist.   
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De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen ook het attest zo vlug mogelijk. 

2.3.2 Van rechtswege gewettigde afwezigheden 

In volgende situaties kan een kind gewettigd afwezig zijn. De ouders moeten een verklaring (6) of een 

document met officieel karakter (1-5) kunnen voorleggen ter staving van de afwezigheid. Voor deze 

afwezigheden is geen voorafgaand akkoord van de directeur nodig. De ouders verwittigen de school vooraf 

van dergelijke afwezigheden. 

1. het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont als 

het kind, of van een bloed- of aanverwant van het kind; 

2. het bijwonen van een familieraad; 

3. de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld wanneer het kind in het kader van een 

echtscheiding moet verschijnen voor de jeugdrechtbank); 

4. het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg (bijvoorbeeld 

opname in een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum); 

5. de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (bijvoorbeeld door staking van 

het openbaar vervoer, door overstroming,…); 

6. het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende levensbeschouwelijke 

overtuiging van een leerling (anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe, protestantse 

godsdienst) 

Concreet gaat het over: 

- islamitische feesten: het Suikerfeest en het Offerfeest (telkens 1 dag); 

- joodse feesten: het joods Nieuwjaar (2dagen), de Grote Verzoendag (1 dag),het Loofhuttenfeest (2 

dagen), het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het feest van Esther (1 dag), het 

Paasfeest (4 dagen), het Wekenfeest (2 dagen); 

- orthodoxe feesten: Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin het orthodox Paasfeest 

niet samenvalt met het katholieke Paasfeest. 

De katholieke feestdagen zijn reeds vervat in de wettelijk vastgelegde vakanties. De protestantse en de 

anglicaanse godsdienst hebben geen feestdagen die hiervan afwijken. 

2.3.3 Afwezigheden mits toestemming van de directeur 

Deze categorie afwezigheden verleent de school autonomie om in te spelen op specifieke situaties die niet 

altijd door de regelgeving op te vangen zijn. Indien de directeur akkoord gaat en mits voorlegging van, 

naargelang het geval, een officieel document of een verklaring van de ouders, kan de leerling gewettigd 

afwezig zijn om één van de onderstaande redenen: 

- het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als het kind of van een bloed- of 

aanverwant tot en met de tweede graad. (Voor de dag van de begrafenis zelf is geen toestemming van de 

directeur nodig. Het gaat hier over een periode die het kind eventueel nodig heeft om emotioneel 

evenwicht terug te vinden (rouwperiode)). Mits toestemming van de directeur kan zo ook een begrafenis 

van een bloed- of aanverwant in het buitenland bijgewoond worden. 

- het actief deelnemen aan een culturele of sportieve manifestatie, indien het kind hiervoor als individu of 

als lid van een club geselecteerd is. Het bijwonen van trainingen komt niet in aanmerking, wel bijv. de 
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deelname aan een kampioenschap/competitie. Het kind kan maximaal 10 halve schooldagen per schooljaar 

hiervoor afwezig zijn (hetzij achtereenvolgend, hetzij gespreid over het schooljaar). 

- de deelname aan time-out-projecten (code O). Deze afwezigheden komen in het basisonderwijs zelden 

voor, maar in die situaties waarin voor een leerling een time-out-project aangewezen is, is het in het belang 

van de leerling aangewezen om dit als een gewettigde afwezigheid te beschouwen. Voor sommige 

leerlingen is er geen andere oplossing dan hen tijdelijk te laten begeleiden door een externe 

gespecialiseerde instantie; 

- in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen. Voor deze afwezigheden 

moet de directeur op voorhand zijn akkoord verleend hebben. Het gaat om maximaal 4 halve schooldagen 

per schooljaar (al dan niet gespreid). 

- afwezigheden wegens topsport voor de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek. Dit kan slechts 

toegestaan worden voor maximaal 6 lestijden per week, mits het vooraf indienen van een dossier met de 

volgende elementen: 

a. een gemotiveerde aanvraag van de ouders; 

b. een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten sportfederatie; 

c. een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum van de Vlaamse 

Gemeenschap; 

d. een akkoord van de directie. 

Deze vier categorieën van afwezigheden zijn geen automatisme, geen recht dat ouders kunnen opeisen. 

Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheden toe te staan.  

De directeur mag onder geen beding toestemming geven om vroeger op vakantie te vertrekken of later 

terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni. 

2.3.4 Problematische afwezigheden 

Alle afwezigheden die niet opgesomd en gewettigd kunnen worden zoals hierboven beschreven zijn te 

beschouwen als problematische afwezigheden. 

De school zal de ouders via de gezinsbegeleider onmiddellijk contacteren bij elke problematische 

afwezigheid en deze afwezigheid melden aan het CLB. School en CLB zullen in communicatie met de 

betrokken ouders een begeleidingsplan opstellen voor de betrokken ouders en hun kinderen. Van zodra het 

kind meer dan 5 halve schooldagen problematisch afwezig is stelt de school samen met het CLB een 

begeleidingsdossier op dat ter inzage is voor de verificateurs. 

2.4 Engagementsverklaring 

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze 

school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel de volle 

steun van de ouders. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo 

weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Ouders en school zullen op afgesproken 

momenten de engagementen  en het effect ervan evalueren. 

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders.  

We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op de 

werking van de school. Daarvoor plannen we bij het begin van elk schooljaar een kort 
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kennismakingsmoment eind augustus.  U kan er kennis maken met de leerkracht van uw kind en met de 

manier van werken in de klas.    

Begin september is er een infonamiddag op school (zie aparte kalender). De klastitularis van uw kind legt 

zijn of haar werking in de klas uit. 

Tussentijds informeren we u over de evolutie van uw kind via gesprekken met uw gezinsbegeleider, 

leerlingenbegeleider, klastitularis.  

We organiseren ook nog drie individuele oudercontacten. Die gaan door eind oktober, eind februari en eind 

juni.  Wie niet op het oudercontact kan aanwezig zijn kan een gesprek aanvragen op een ander moment.  

Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak dan kan u op elk moment zelf een 

gesprek aanvragen met de leerkracht van uw kind.  

Wij verwachten dat u zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de 

opvoeding van uw kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact.  

Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien u  niet op de geplande 

oudercontactmomenten kan aanwezig zijn.  

Wij verwachten dat u met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. uw kind. 

Wij engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van uw kind.  

Aanwezig zijn op school en op tijd komen.  

We willen de schooltijd optimaal gebruiken. In deze schooltijd zitten collectieve leeractiviteiten, individuele 

leersessies of therapiemomenten ingebouwd. 

We vragen aan de ouders om het uurrooster van de school te respecteren. 

We vragen dat ouders hun kinderen maximaal laten deelnemen aan de schooltijd. 

In het schoolreglement (zie hoger) vindt u een overzicht van mogelijke gewettigde en ongewettigde 

afwezigheden voor leerlingen in het basisonderwijs. 

Het leerlingenvervoer is er op gericht dat alle leerlingen maximaal het uurrooster van de school kunnen 

benutten.  

Wij vragen aan ouders die hun kind zelf naar de school brengen ervoor te zorgen dat hun kind tijdig op 

school is. 

We vragen aan ouders om hun kinderen niet binnen de schooluren af te halen. Enkel om ernstige redenen 

kan aan ouders de toestemming verleend worden om tijdens deschooltijd hun kind af te halen. 

De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de 

schooltoelage. 

De school moet de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB. 

Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. U kan 

zich niet onttrekken aan deze begeleiding. 

U kan steeds bij ons terecht bij problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken. 
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Onderwijs op maat 

In een school voor buitengewoon onderwijs richten we de activiteiten zo in dat iedere leerling volgens 

eigen tempo en volgens eigen mogelijkheden kan leren en zich verder ontwikkelen. We houden rekening 

met zijn specifieke onderwijsbehoeften. Hierbij houden we 3 belangrijke facetten in het oog: 

”Welbevinden, het leerproces en de onderwijsloopbaan”. 

In onze school werken we daarom, zowel met de leerplannen gewoon onderwijs als met de eindtermen en 

ontwikkelingsdoelen. De doelen die we nastreven worden zorgvuldig per leerlingengroep of per kind 

gekozen en verwerkt in een handelingsplan. 

Vaak is specifiek gericht didactisch handelen nodig. Het aanbieden van individuele begeleiding of 

therapieën, zoals logopedie of andere therapie, … én het bijsturen en differentiëren in het leerproces is het 

uitgangspunt van het buitengewoon onderwijs. 

We willen ouders betrekken in de verschillende fasen van de handelingsplanning. 

- Bij de beeldvorming: 

Ouders hebben een belangrijke inbreng bij de fase van beeldvorming. Een goede informatie-uitwisseling 

kan helpen bij het kiezen van de ontwikkelingsdoelen en het uitstippelen van de gerichte aanpak. 

- Bij de fase van doelenbepaling: 

In samenspraak tussen schoolteam en ouders kunnen voorkeuren van doelstellingen voor de individuele 

handelingsplanning worden vastgelegd. 

- Tijdens de fase van uitvoering: 

Goede samenwerking en dialoog met ouders is belangrijk om transfer van de school naar het thuismilieu en 

omgekeerd te bevorderen. 

Ouders kunnen leerkrachten informeren over het welbevinden van hun kind en het moeilijk gedrag mee 

verklaren. 

- Bij de evaluatiefase: 

Ook hier vinden we de mening van ouders vaak van belang. 

Ouders bekijken de evolutie van hun kind vanuit een andere invalshoek. 

Om de evaluatie van uw kind mee te delen en te bespreken worden ouders steeds uitgenodigd op een 

individueel oudercontact. 

We willen aan ouders een goed overzicht geven van elk ontwikkelingsdomein van de beginsituatie, de 

doelstellingen, de manier waarop dit werd nagestreefd en een evaluatie. 

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.  

Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. Dit kan 

ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij als school engageren er ons toe alle 

kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling. 

Wij verwachten van de ouders dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij 

het leren van Nederlands. 
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2.5 Contacten ouders – school  

Georganiseerde schoolse contacten met de ouders 

• Eind augustus is er een kennismakingsmoment (“het ijsbrekersmoment”) waarop ouders en 

 kinderen kunnen kennis maken met de leerkracht en de klas. 

• Bij aanvang van het schooljaar wordt een open klasmoment georganiseerd waarop alle ouders 

 uitgenodigd worden. Bedoeling hierbij is dat de ouders kunnen kennismaken met de klasleerkracht, 

 ambulante leerkrachten en de specifieke werking van de school en de klas waar hun kind zit. Eind 

 oktober, eind februari en eind juni organiseren  we  een oudercontact waar de ouders  individueel 

 met de leerkracht van de klas en met ambulante leerkrachten en begeleiders kunnen spreken. 

 Zowel de schoolse vorderingen, de werk en leerhouding houding in de klas als het relationeel 

 functioneren van het kind krijgen hier aandacht.  Wie niet op het oudercontact kan aanwezig zijn, 

 kan een gesprek aanvragen op een ander moment. 

• Na de observatieperiode ( 4 à 5 maanden ) blijft het steeds ook mogelijk dat ouders tussendoor 

 individueel met de leerkracht spreken over de schoolse problemen en mogelijkheden van hun kind.  

• Op het einde van elk schooljaar organiseren we een oudercontact, waar de ouders met de 

 leerkracht van de klas en met ambulante leerkrachten en begeleiders kunnen spreken.  De ouders 

 ontvangen dan een rapport.    Ook vragen over de toekomstige mogelijkheden van elk kind mogen 

 en kunnen hier besproken worden.   

Contact via de werkjes van de kinderen  

De kinderen brengen regelmatig werkjes mee naar huis.  De tekeningen en knutselwerkjes mogen thuis 

blijven.  Enkele weken voor een vakantieperiode worden klaswerkjes meegegeven.  De klaswerkjes kunnen 

via een heen en weer tas naar huis en dienen na het weekend terug meegebracht te worden naar de 

school.   

Uitzonderingen kunnen na overleg met desbetreffende gezinsbegeleider besproken worden. 

2.6 Onderwijs aan huis 

Een kind (kleuter of lager) dat 5 jaar is geworden vόόr 1 januari van het lopende schooljaar heeft recht op 

onderwijs aan huis (4 lestijden per week) indien volgende voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld: 

- de leerling is meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig wegens ziekte of ongeval 

(vakantieperiodes meegerekend); 

- voor chronisch zieke kinderen vervalt de wachttijd van 21 kalenderdagen. Deze kinderen hebben recht op 

4 uur tijdelijk onderwijs aan huis na 9 halve schooldagen afwezigheid (moeten niet in een ononderbroken 

periode doorlopen). Telkens het kind daarop opnieuw 9 halve schooldagen afwezigheid heeft opgebouwd, 

heeft het opnieuw recht op 4 uur tijdelijk onderwijs aanhuis; 

- de ouders hebben een schriftelijke aanvraag ingediend bij de directeur van de thuisschool; 

- de aanvraag is vergezeld van een medisch attest waaruit blijkt dat het kind de school niet of minder dan 

halftijds kan bezoeken en dat het toch onderwijs mag volgen. Voor chronisch zieke leerlingen moet bij de 

eerste aanvraag tijdens het betrokken schooljaar een medisch attest worden gevoegd, uitgereikt door een 

geneesheer-specialist, dat het chronisch ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat het kind onderwijs mag 

krijgen. Bij een nieuwe afwezigheid ten gevolge van deze chronische ziekte tijdens hetzelfde schooljaar is 

geen nieuw medisch attest vereist. 
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Er dient wel een nieuwe aanvraag voor tijdelijk onderwijs aan huis ingediend te worden. 

- de afstand tussen de school (vestigingsplaats) en de verblijfplaats van betrokken leerling bedraagt ten 

hoogste 10 km. 

Scholen die vrijwillig onderwijs aan huis organiseren voor leerlingen die op meer dan 10 km (gewoon 

onderwijs) of 20 km (buitengewoon onderwijs) verblijven, ontvangen ook lestijden én kilometervergoeding. 

Leerlingen die ingeschreven zijn in een school en die leerplichtig zijn, moeten regelmatig aanwezig zijn in de 

school. Leerlingen die onwettig afwezig zijn, verliezen het statuut van regelmatige leerling. De regelgeving 

bepaalt in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn en welke de verplichtingen 

van de ouders en de school zijn. 

2.7 Getuigschriften 

De klassenraad oordeelt of een leerling in voldoende mate de leerdoelen die in het handelingsplan zijn 

opgenomen, heeft bereikt om het getuigschrift basisonderwijs te bekomen. Aan leerlingen uit het 

buitengewoon lager onderwijs kan het getuigschrift basisonderwijs uitgereikt worden indien de leerdoelen 

van het gevolgde handelingsplan door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd met die 

van het gewoon lager onderwijs.(art. 54 Decreet Basisonderwijs van 25/2/97). Voor die leerlingen dient de 

directeur een vraag tot erkenning van gelijkwaardigheid te richten aan de hoofdinspecteur BuO. Het is 

uitzonderlijk dat dergelijke beslissing door de ouders wordt aangevochten 

De volgende beroepsprocedure is mogelijk.  

1. Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na ontvangst 

van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een overleg samen aan 

bij de directeur.   

2. Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag waarop de 

rapporten worden uitgedeeld.  Van dit overleg wordt een verslag gemaakt.   

3. Na het overleg beslist de directeur om de klassenraad al dan niet opnieuw te laten samen komen 

om het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs te bevestigen of te wijzigen.   

4. De directeur of de klassenraad brengen de ouders schriftelijk op de hoogte van de beslissing.   

5. Binnen de drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad kunnen 

ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur, dhr Koen Declerck.  

Het verzoek moet aan de volgende voorwaarden voldoen.   

• Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;  

• Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en 

motivering waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt.   

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.   

Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen  In de 

beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur  

verbonden zijn  als mensen die dat niet zijn.  Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van 

de ouders grondig zal onderzoeken.   

De ouders worden binnen tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen, uitgenodigd 

voor een gesprek.  De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op.   
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De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.   

De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift basisonderwijs 

toekennen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten.   

Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september schriftelijk aan de ouders ter kennis gebracht.   

 

Let op :  

- Wanneer we hierboven spreken over ‘dagen’ bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, 

zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend).   

- Wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn 

afgevaardigde.   

Iedere leerling die bij het voltooien van het buitengewoon lager onderwijs geen getuigschrift 

basisonderwijs krijgt, heeft recht op een verklaring met de vermelding van het aantal en de soort van 

gevolgde schooljaren lager onderwijs, afgeleverd door de directie. (attest BLO) 

 

2.8 Schoolverandering 

Om discussies weg te werken wordt de nieuwe school zelf verantwoordelijk voor het rechtsgeldig worden 

van de nieuwe inschrijving. Vanaf het schooljaar 2000-2001 moet elke schoolverandering tussen de eerste 

schooldag van september en de laatste schooldag van juni schriftelijk meegedeeld worden door de 

directie van de nieuwe school aan de directie van de oorspronkelijke school. De mededeling gebeurt 

ofwel bij aangetekend schrijven of bij afgifte tegen ontvangstbewijs. De nieuwe inschrijving is rechtsgeldig 

de eerste schooldag na deze mededeling. 

In geval van betwisting over de rechtsgeldigheid van de inschrijving geldt de datum van de poststempel van 

het aangetekend schrijven of de datum van het ontvangstbewijs als datum van mededeling. 

2.9 Reclame en sponsorbeleid 

Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die een sponsor verstrekt aan een schoolbestuur, 

directie, leraren, niet-onderwijzend personeel of leerlingen, waarvoor de sponsor een tegenprestatie 

verlangt in schoolverband. Tegenprestaties zijn bijvoorbeeld het noemen van de sponsor in de schoolkrant 

of een opdruk op t-shirts. 

Voorbeelden van sponsoring zijn: 

- gesponsorde materialen zoals boekjes, video’s, folders, posters en spellen; 

- gratis producten die winkels of bedrijven uitdelen aan leerlingen of ouders; 

- gesponsorde activiteiten zoals schoolfeesten, sportdagen, schoolzwemmen en schoolreisjes; 

- sponsoring van het schoolgebouw, bijvoorbeeld een leslokaal, de inrichting, computerapparatuur of 

cateringactiviteiten. 

Schenkingen, waar geen tegenprestatie tegenover staat, vallen dus niet onder het begrip sponsoring. 

Bij het sluiten van een sponsorovereenkomst is het handig om de volgende regels als uitgangspunt te 

gebruiken: 
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- sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen; 

- sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de 

school; 

- sponsoring mag niet in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die een school aan het 

onderwijs stelt; 

- sponsoring mag de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs niet beïnvloeden; 

- sponsoring mag geen aantasting betekenen van de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de 

betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen; 

- sponsoring mag geen schade berokkenen aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen. 

Het schoolbestuur is altijd verantwoordelijk voor wat er in schoolverband plaatsvindt. Zelfs als het gaat om 

bijvoorbeeld de oudervereniging die een sponsorovereenkomst aangaat waarbij een tegenprestatie wordt 

gevraagd waarmee ouders of leerlingen in schoolverband worden geconfronteerd. Het schoolbestuur moet 

ook in zulke gevallen beoordelen of de sponsorovereenkomst verantwoord is. 

Als ouders het niet eens zijn met beslissingen van de school over sponsoring, kunnen zij daarover een 

klacht indienen bij: 

de Commissie Zorgvuldig Bestuur  

Departement Onderwijs 

Secretariaat-generaal 

Kamer 5B12 

Koning Albert II-laan 15 

1210 Brussel 

2.10 Ouderbijdragen 

Wij vragen  voor lagere schoolkinderen een maximumfactuur van 90 euro verdeeld over 3 trimesters per 

schooljaar.  

Voor kleuters bedraagt de maximumfactuur 45euro.  

Dit geld wordt gebruikt, voor fruit, om op uitstap te gaan (schoolreis, toneel, educatieve activiteiten,…)…  

Wanneer kinderen bij geplande activiteiten afwezig zijn of hun deelname afzeggen, kunnen gemaakte 

kosten worden aangerekend.  

Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kunt u contact opnemen met de 

gezinsbegeleider of leerlingenbegeleider.  Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een 

aangepaste betalingswijze.  Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag. 

U kunt ook altijd informeren bij uw lokaal gemeentebestuur of OCMW als u in aanmerking komt voor het 

verkrijgen van onderwijscheques. 

2.11 Omgaan met leerling gegevens 

De school houdt rekening met de privacywetgeving. Wij als school volgen de GDPR-wetgeving (zie 

bijbehorende brief) 
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2.12 Algemeen rookverbod 

In de school is een algemeen rookverbod van kracht. Dit verbod geldt zowel in de gesloten ruimtes als op 

de open plaatsen op het grondgebied van de school. 

2.13 Ziekte  

2.13.1 Een zieke leerling op school 

Een zieke leerling hoort thuis te zijn.  Als een leerling op school ziek wordt, worden de ouders verwittigd via 

hun gezinsbegeleider/leerlingenbegeleider en , indien gewenst , gevraagd de leerling op te halen.  Zolang 

de school verantwoordelijk blijft voor de leerling, kan een arts geraadpleegd worden bij verontrustende 

ziektetekens.  Indien nodig en na overleg met ouders doet de school beroep op een arts uit de buurt : 

huisartsenpraktijk Dr. Fevery- Dr. Tack- Dr. Gheyle ; Telefoonnummer 050/395066 

In noodgevallen kan de hulpdienst (100/112) opgeroepen worden.  

Het toedienen van medicijnen valt niet onder ‘eerste hulp’.   Heeft een leerling hoge koorts (38,5° of meer) 

en kan de leerling niet snel afgehaald worden, zal de school een arts raadplegen.  Op zijn/haar advies kan 

een koortswerend middel toegediend worden.   

2.13.2 Medicatiegebruik op school 

Medicijnen op eigen initiatief toedienen is strafbaar! Op school wensen wij veilig om te gaan met medicatie 

en wordt dus geen medicatie gegeven tenzij er ondertekend formulier door ouders en voorschrijvende arts 

wordt meegegeven. 
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3. Orde- en tuchtmaatregelen 

Het orde- en tuchtreglement is een middel om de goede gang van zaken in onze opvoedingsgemeenschap 

te vrijwaren. 

Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan er een 

ordemaatregel worden genomen (en/of kunnen er meer bindende gedragsregels worden vastgelegd in een 

geschreven begeleidingsplan). 

Mogelijke ordemaatregelen zijn: 

- een verwittiging 

- strafwerk 

- een tijdelijke verwijdering uit de les   

Deze ordemaatregelen kunnen genomen worden door elk personeelslid van de school in samenspraak met 

de directie. 

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk.   

Protocol bij weglopen 

Indien een leerling wegloopt uit het schoolgebouw en een half uur niet zichtbaar is, wordt in overleg met 

het OBC (voor ambulante en residentiële leerlingen) ouders en politie verwittigd. 

Voor externe leerlingen geldt dezelfde afspraak : bij weglopen wordt na een half uur de leerling niet zien de 

ouders en de politie verwittigd. 

Protocol grensoverschrijdend gedrag 

1) Procedure 

We opteren voor een procedure die elk grensoverschrijdend gedrag bespreekt. Op die manier is het 

steeds duidelijk welke reacties op welk gedrag moeten volgen. Dit maakt de aanpak eenduidig voor 

zowel leerkrachten als leerlingen. 

2) Sanctioneren 

- De duur van de sanctie wordt steeds bepaald. Op die manier maken we de sanctie voorspelbaar en 

houden we rekening met de (ontwikkelings-)leeftijd van het kind. 

- Sanctioneren zien we als het wegnemen van iets leuks (bijvoorbeeld speeltijd). Op die manier 

vermijden we dat de straf belonend werkt (voorbeeld: uit de les gehaald worden om te schrijven 

kan leuker zijn dan in de les blijven). 

3) Time out -procedure 

- Time out wordt nooit als straf gehanteerd, het is louter een middel om tot rust te komen.  

- Dit betekent dat sancties en time out combineerbaar zijn.  

 

Bijvoorbeeld: wanneer twee leerlingen vechten, kan time out nodig zijn om tot rust te komen. 

Daarna volgt echter nog een sanctie, want vechten wordt niet getolereerd. 

4) Reflectieblad : ik denk na over mezelf en de andere 

Bij kinderen die moeilijk gedrag stellen, kan er met een reflectieblad gewerkt worden.   Hierbij  helpen 
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we het kind na te denken over wat er in hem omgaat op het moment dat hij moeilijk gedrag stelt.  

Indien mogelijk wordt het kind ook geholpen om na te denken over de andere en over de gevolgen van 

zijn gedrag.   

5) Rekening houden met het kind 

De bovenvermelde procedure is een algemene richtlijn. We zijn bewust dat leerlingen nood kunnen 

hebben aan een aanpak afwijkend van de procedure. Indien we merken dat een leerling vanuit zijn 

problematiek nood heeft aan een eigen specifieke aanpak, wordt dit met de klassenraad besproken.  

 

Protocol grensoverschrijdend gedrag 

Gedrag leerling Reactie leerkracht / leerlingenbegeleider 

 

1. Grensoverschrijdend gedrag 
eigen grens of schoolregel 

- Afspraak niet naleven 
- Niet rustig in de rij staan 
- Speelplaatsafspraak niet nakomen 
- Ongevraagd spreken 
- Van plaats weglopen 

- Onbeleefd zijn / weerwoord geven 
- De les storen / medeleerling lastigvallen 
- Weigeren om een opdracht uit te voeren / 

niet meewerken 
 

Zelf reageren  

Opmerking geven 

- verwoorden wat je wel verwacht 
- afspraken maken met de leerling 
- gesprekje met de leerling 
- samen uitzoeken hoe het juiste gedrag kan 

aangeleerd worden 
 

Op speelplaats →Op het blokje 
In de klas  →wijzen op gedrag 

2. Ernstig of herhalend grensoverschrijdend 
gedrag 

1) Ernstig G.G. 
- Iemand uitschelden 
- Iemand bedreigen 
- Geen respect voor materiaal / Iets kapot 

maken 
- Pesten 
- Iemand pijn doen (slaan / schoppen / bijten 

/ duwen) 
- Diefstal  

 
2) Herhalend G.G. 
 

 
1) Verdiepend gesprek met de leerling apart 

(reflectie) 
2) Sanctie 
3) Melden 
4) Opvolging via klassenraad 

 

3. Escalatie van grensoverschrijdend gedrag of 
crisis  
 

- De leerling heeft geen controle meer over 
zichzelf  
 

- Je hebt het gevoel geen controle te 
hebben over de leerling/de klas. 

 

Time out –procedure 

FASE 1: De leerling verlaat de klas. 

o Op eigen initiatief 
o Op vraag van de leerkracht 
o Na tussenkomst van 

leerlingenbegeleider 
o De leerling weigerde de klas te verlaten 
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Voorbeeld: vechten, weglopen, 

ongecontroleerde agressie, … 

 

…De leerling wordt naar het lokaal van de 

leerlingenbegeleider gebracht  

 

FASE 2: De leerling is tot rust gekomen. 

Hij verlaat het lokaal van de 

leerlingenbegeleider. 

Er wordt er een herstelgesprek gevoerd door de 

verantwoordelijke begeleider. 

 

FASE3: Registratie 

De time out moet steeds geregistreerd worden 

op LVS door de verantwoordelijke begeleider. 

 

FASE 4: Eventueel straf koppelen  

FASE 5: bespreken met WOTC 

4. Er is geen of onvoldoende verbetering 
merkbaar 

De klassenraad gaat over tot: 

- Strafmaatregel 
- Schorsing 
- Uitsluiting 

De maatregelen gaan van kracht nadat de ouders 

op de hoogte werden gebracht. 

 

Wanneer het gedrag van een leerplichtige leerling in het lager onderwijs een gevaar of ernstige 

belemmering vormt voor de goede werking van school of voor de fysieke of psychische veiligheid en 

integriteit van medeleerlingen, personeelsleden of anderen, dan kan de directeur een tuchtmaatregel 

nemen.   

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn : 

- een schorsing: dit houdt in dat de gesanctioneerde leerling gedurende een bepaalde periode de lessen en 

activiteiten van zijn leerlingengroep niet mag volgen, maar betekent niet dat de betrokkene niet op school 

moet zijn; of een schorsing, in samenspraak met de kinderpsychiater, waarbij de leerling eventjes zowel uit 

de leefgroep als uit de klas wordt verwijderd en thuisopvang noodzakelijk wordt. 

- een tijdelijke uitsluiting van minimaal 1 schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende schooldagen.   

- een definitieve uitsluiting 

 

Preventieve schorsing als bewarende maatregel 

In uitzonderlijke situaties kan de directeur of zijn afgevaardigde bij het begin van de tuchtprocedure 

beslissen om je kind preventief te schorsen.  Deze bewarende maatregel dient om te kunnen nagaan of een 

tuchtsanctie aangewezen is.   
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De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan de ouders van de 

betrokken leerling.  De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt 

opgestart.  De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in principe niet langer dan vijf 

opeenvolgende schooldagen.  Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende 

schooldagen verlengd worden, indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste 

periode kan worden afgerond.  De directeur motiveert deze beslissing.   

 

Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting  

Pas op : wanneer we in dit punt spreken over ‘ dagen’ bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, 

zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend).   

Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende procedure 

gevolgd: 

1. de directeur wint het advies in van de klassenraad en stelt een tuchtdossier samen.  In geval van een 

definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van het CLB die een 

adviserende stem heeft.   

2. de leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden schriftelijk uitgenodigd voor een 

gesprek met de directeur.  De uitnodiging moet minstens 5 dagen vooraf bezorgd worden aan de ouders 

3. Intussen hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon  inzage in het tuchtdossier met inbegrip van het 

advies van de klassenraad.   

4. Na het gesprek neemt de directeur een beslissing  Deze beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en 

binnen een termijn van vijf dagen aangetekend aan de ouders van de betrokken leerling bezorgd.  De 

beslissing vermeldt de beroepsmogelijkheden 

Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de definitieve 

uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend).  Is het kind één maand na 

de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is onze school niet langer 

verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling.  Het zijn de ouders die erop moeten toezien 

dat hun kind aan de leerplicht voldoet.  Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing.   

Ten gevolge van een definitieve uitsluiting het huidige, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar 

kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren terug in te schrijven.   

 

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

Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de tuchtprocedure tijdelijk 

wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt geen deel aan de activiteiten van 

zijn leerlingengroep.  De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school.  

Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.   

In geval van een definitieve uitsluiting heeft de uitgesloten leerling één maand de tijd om zich in een andere 

school in te schrijven.  In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school aanwezig, maar 

neemt geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep.  De directeur kan beslissen dat de opvang van 

je kind niet haalbaar is voor de school.  Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt 

aan de ouders.   
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Beroepsprocedures tegen tuchtmaatregelen 

3.3.1 Beroepsprocedure na een tijdelijke uitsluiting Ouders kunnen tegen de beslissing tot tijdelijke 

uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat als volgt: 

1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot tijdelijke uitsluiting kunnen ouders schriftelijk 

beroep indienen bij de voorzitter van de interne beroepscommissie.  

2. De interne beroepscommissie komt samen binnen vijf dagen na ontvangst van het beroep. De leerling en 

de ouders worden opgeroepen om te verschijnen voor deze interne beroepscommissie.  

3. Intussen hebben de ouders inzage in het dossier.  

4. De interne beroepscommissie brengt de ouders binnen vijf dagen per aangetekende brief op de hoogte 

van haar gemotiveerde beslissing. Deze beslissing is bindend voor alle partijen.  

Beroepsprocedure na een definitieve uitsluiting  

Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat als 

volgt:  

1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders schriftelijk 

beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. De Heer Koen Declerck 

 

Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.  

 Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;  

 Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering 

waarom de definitieve uitsluiting betwist wordt.  

 

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.  

 

2. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de 

beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur 

verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de 

ouders grondig zal onderzoeken.  

 

De ouders worden binnen tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen uitgenodigd 

voor een gesprek. De schoolvakanties schorten te termijn van tien dagen op.  

De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.  

De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel het beroep 

gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten.  

3. Het schoolbestuur zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen met een 

aangetekende brief aan de ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen.  

 

Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op. 

3.1 Oprichting 

Het VVKBuO heeft in overleg met de Vereniging van Inrichtende Machten van het Katholiek Onderwijs 

(VIMKO) beslist om één beroepscommissie op te richten ten behoeve van de BuO-scholen die dit wensen. 

In dit geval dient volgend adres in het schoolreglement opgenomen te worden. 

VVKBuO – Beroepscommissie  

t.a.v. Richard Timmerman – secretaris-generaal 
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Guimardstraat 1, 1040 Brussel  

Tel. 02 507 06 27 – Fax. 02 507 06 08 

 

3.2 Samenstelling van de VVKBuO Beroepscommissie 

Deze beroepscommissie telt 5 leden: 

1° 2 permanente leden: aan te duiden binnen de leden van het Permanent Bureau van het VVKBuO 

2° 1 ad hoc expert lid: een directeur uit een school van hetzelfde type, c.q. O.V. (uit een ander diocees) aan 

te duiden door de permanente leden op voordracht van de secretaris-generaal. 

3° 2 ad hoc leden vanuit het diocees waarin de betrokken school ligt: het diocesane comité van I.M. deelt 

de namen mee van twee van haar leden die ad hoc zetelen in de beroepscommissie. Deze personen mogen 

geen band hebben met de betrokken school. 

3.3 Bevoegdheid van deze beroepscommissie 

De beroepscommissie heeft een beslissingsbevoegdheid: 

Na onderzoek en beraadslaging beslist de beroepscommissie zelf. Zij deelt gemotiveerd haar antwoord 

mede aan ouders en aan het schoolbestuur: de uitsluiting wordt bevestigd of de uitsluiting wordt teniet 

gedaan.  

De school die de VVKBuO beroepscommissie opneemt in het schoolreglement dient dit in een schrijven, 

mede ondertekend door een afgevaardigde van het schoolbestuur, aan het verbond mede te delen. 
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4. Collectief leerlingenvervoer 

De leerlingen uit onze school,  kunnen beroep doen op het gratis collectief leerlingenvervoer.   

4.1 Busreglement voor ouders 

 

 Opstappen De ouders zorgen ervoor dat de leerling tijdig klaarstaat zodat 
de tijdsregeling van de rit niet in het gedrang komt.   
 
 

 
 

Afstappen  
 
 
 
 
 
Begeleiding bij op- 
en afstappen 

De ouders zijn tijdig thuis om hun zoon/dochter te ontvangen 
zodat de tijdsregeling van de rit niet in het gedrang komt.   
 
 
 
 
De busbegeleider is verantwoordelijk voor de leerlingen vanaf 
het moment van instappen tot bij het uitstappen.  Dus tot op 
het moment dat de leerling veilig in de bus is opgestapt dragen 
de ouders ( of vertegenwoordiger) van de vervoerde leerling de 
volle verantwoordelijkheid.  Tevens begeleiden de ouders (of 
vertegenwoordiger)  hun kind bij het veilig afstappen van de 
bus.  Na het verlaten van de bus bevinden de leerlingen zich niet 
meer onder de verantwoordelijkheid van de busbegeleider.  De 
ouders van de vervoerde leerling dragen vanaf dan de volle 
verantwoordelijkheid en dienen de nodige schikkingen te 
treffen om hun kind aan de halte of thuis op te vangen waar de 
bus stopt.  
 

 
 
 
 
 

 

 Afwezigheid ouders 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afwezigheid 
leerlingen 

Wanneer de ouders niet aanwezig kunnen zijn op het normale 
afstap – uur , dient u een regeling te treffen zodat een 
vertegenwoordiger/plaatsvervanger de leerling kan opvangen 
bij het afstappen.  De ouders melden steeds aan de 
verantwoordelijke van het leerlingenvervoer wie hen zal 
vervangen.  Indien een ouder niet aanwezig is, wordt de leerling 
terug meegenomen naar de school.  Indien de ouder niet op 
school aanwezig is wanneer de bus dan toekomt, wordt de 
leerling bij het dichtstbijzijnde politiebureau afgezet.   
 
 
 
De ouders verwittigen de busbegeleider vooraf bij een 
voorziene afwezigheid van de leerling 
 
 

 

Alleen wachten of 
naar huis 

Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om  te bepalen of 
hun kind desgevallend alleen mag blijven tot de bus hun komt 
ophalen of alleen mag zijn wanneer de bus hun kind afzet. 
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4.2 Busreglement voor leerlingen 

 
 

 
 

Het is verplicht om Te luisteren en te gehoorzamen aan de busbegeleider.   
 

   

 
 

 

Het is verboden om Te eten , te drinken en te roken op de bus 
Een GSM te gebruiken op de bus 
Scherpe voorwerpen mee te nemen op de bus.   
Deuren of ramen te openen zonder uitdrukkelijke 
toestemming van de busbegeleider.   

 

 incidenten/klachten 
 

Opzettelijke beschadigingen aan de bus zullen (na vaststelling) 
worden vergoed door de leerling (ouders). 
Bij ernstige klachten kan het gebruik van het leerlingvervoer 
tijdelijk of definitief aan de leerlingen worden ontzegd.  Dit 
wordt door de directeur van de school beslist.  Let wel ! Dit 
ontslaat de leerlingen echter niet van de leerplicht.   
 

 

TOT SLOT:  

De ondertekening van het schoolreglement gebeurt via blad in bijlage (zie bijlage …). Wanneer u het 

schoolreglement ondertekent, betekent dit dat u akkoord gaat met de inhoud van het schoolreglement. 

We vragen u dan ook met aandrang bijgaand formulier te ondertekenen en binnen de eerste week na de 

inschrijving terug te bezorgen aan de school. 

Het niet ondertekenen van het schoolreglement kan voor het schoolbestuur een reden zijn om de 

inschrijving van uw kind te weigeren. In dit laatste geval dient het schoolbestuur de weigering schriftelijk 

te motiveren aan de ouders binnen de vier kalenderdagen.  
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SCHOOLJAAR 2019-2020 

 

 

1 BEGIN VAN HET SCHOOLJAAR EN HERVATTING VAN DE LESSEN  

 

Maandag 2 september 2019 

 

2 HET EERSTE TRIMESTER  

 

Openklasdag : 

- Vrijdag 13 september 2019 om 16h15 tot 17h15 
Oudercontact : 

- Vrijdag 8 november 2019  
Extra vrije schooldag:  

- Vrijdag 4 oktober 2019  
Pedagogische studiedag 

- Woensdag 27 november 2019.  Die dag is er GEEN school  
 

Herfstvakantie van maandag 28 oktober tem vrijdag 1 november 2019. 

 

3 KERSTVAKANTIE  

 

Van maandag 23 december 2019  tot en met vrijdag 03 januari 2020. 

 

 

4 HET TWEEDE TRIMESTER  

 

Pedagogische studiedag : vrijdag 14 februari 2020. Leerlingen hebben die dag GEEN school. 

 

Krokusvakantie van maandag 24 februari 2020 tot en met vrijdag 28 maart 2020. 

 

Oudercontact : vrijdag 06 maart 2020 

  

 

5 PAASVAKANTIE  

 

Van maandag 6 april 2020 tot en met vrijdag 17 april 2020. 

 

6 HET DERDE TRIMESTER  

 

Vrije dagen : 

- Vrijdag 1 mei 2020 (Dag van de Arbeid) 
- Donderdag  21 mei 2020  (O.L.H. Hemelvaart)  
- Vrijdag 20 mei  2020 (brugdag)  
- Maandag 1 juni 2020 (Pinkstermaandag) 
- Facultatieve vrije dag : vrijdag 12 juni 2020  
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7 EINDE VAN HET SCHOOLJAAR  

 

De lessen eindigen op  dinsdagmiddag 30 juni 2020 om 11.55 uur.  

Oudercontact : vrijdag 26 juni 2019 van 15h30 tot 18h00. 
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Goedkeuring “schoolreglement 2019-2020” 

 

De ouders van ………………………………………………………………………………………………... verklaren dat zij  

 

instemmen met het schoolreglement van: 

 

Basisschool Observatiecentrum De Berkjes 

Torhoutsesteenweg 511 

8200 Sint - Michiels 

 

En tekenen hierbij voor kennisname en akkoord.  

 

Datum: 

 

 

Naam en handtekening    Naam en handtekening 

 

 

 

 

 


