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Beste ouder, welkom in  basisschool DE PUZZEL. 
 

We zijn blij dat u voor onze school gekozen heeft. 

We willen, met uw vertrouwen in onze school, uw kinderen mee opvoeden. 

We zullen er in de eerste plaats voor zorgen dat jullie kinderen zich thuis voelen op onze school. 

Daarnaast kunt u erop rekenen dat wij, schoolbestuur en schoolteam,  ons volledig zullen inzetten 

om uw kinderen een eigentijdse opvoeding  en degelijk onderwijs te geven. 

  

We durven hopen  dat u uw kinderen zal aanmoedigen om met ons mee te werken. Wanneer u toch 

één of ander probleem vaststelt, twijfel dan niet om contact op te nemen. We zijn steeds bereid 

om samen op zoek te gaan naar een goede oplossing. 

 

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. 

 

Wij hopen op een goede samenwerking! 

 

De directie en het schoolteam 
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DE PUZZEL is een basisschool van het Katholiek Onderwijs die openstaat voor alle kinderen 

tussen 2,5 en 12 jaar, zonder onderscheid van rang of stand, van kleur of ras, van 

levensbeschouwing. 

Als christelijk geïnspireerde school beleven wij de leer van Jezus met respect voor alle andere 

religies en overtuigingen. Wederzijds verwachten we dezelfde respectvolle houding. 

 

 

DE PUZZEL is een leergemeenschap. Het geloof in de eigenheid van elk kind. Zet ons aan om 

kinderen zo individueel mogelijk te benaderen zodat maximale ontplooiingskansen haalbaar 

worden. 

Bijzondere zorg is er voor de zwakkeren. Ook sterke leerlingen moeten voldoende aan hun 

trekken komen.  Elk kind heeft recht op begeleiding aangepast aan de eigen mogelijkheden. 

Motivatie is hierbij een belangrijk begrip. Daarom willen wij een dynamische school zijn die blijft 

zoeken naar vernieuwing en verbetering van leermiddelen en methodes. Onze blik is gericht op de 

wereld en blijft zoeken naar vernieuwing. 

 

 

DE PUZZEL is een leefgemeenschap. Daarom is er een reglement nodig, formuleren we 

leefregels en afspraken en durven we uitkomen voor waarden die wij belangrijk vinden. We 

geloven daarbij in een kindvriendelijke sfeer en in de noodzakelijke positieve samenwerking met 

de ouders. Daarom willen we een open school zijn en gaan de dialoog niet uit de weg. Zo willen we 

opvoeden naar zelfstandigheid, ruimdenkendheid en een goede sociale ingesteldheid. 

 

 

DE PUZZEL is een groene school. De leerlingen van de Puzzel van vandaag zijn de 

verantwoordelijken voor morgen. We willen  een basishouding van openheid en respect voor de 

wereld aanwakkeren.  Via participatie krijgen kinderen de kans om mee te werken aan een 

milieuvriendelijke school. Ze brengen hun milieuvriendelijk gedrag in de praktijk en ervaren dat 

je met eenvoudige middelen heel wat kunt bereiken. Ze krijgen kansen om binnen en buiten de 

klas milieubewust te handelen en zien de resultaten van hun inspanningen. We proberen dit via de 

verschillende leerdomeinen  met hen te realiseren. 
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Waar staan we voor? 

Waar gaan we voor? 

 
 

 

kindgerichtheid 

 

 

flexibiliteit 

positieve ingesteldheid 

vertrouwen 

duidelijkheid 

respect – erkenning 

eigenheid 

 

 

 

waarachtigheid 
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Waarden die we als team belangrijk vinden: 
 

Kindgerichtheid  

Het is de paraplu die ons volledige handelen en denken overspant. Het gaat op de eerste plaats 

om uw kinderen.  

 

Onze wortels zijn de waarachtigheid.  

Hetgeen we zeggen en doen menen we ook. We willen geen school zijn die alleen mooi oogt naar 

de buitenkant maar zeker zouden de kinderen en ouders en collega’s moeten voelen dat we het 

echt menen. 

 

De waarden die we als school willen nastreven zijn: 

 

Flexibiliteit : we proberen in het hele schoolgebeuren rekening te houden en in te spelen op 

gebeurtenissen die vanuit de wereld rondom ons op ons af komen. 

 

Positieve ingesteldheid : we proberen om alle kinderen, collega ‘s, ouders , …………, te benaderen 

vanuit een positieve hoek. We proberen vooral het goede te zien en niet alleen het minder goede. 

 

Vertrouwen : vertrouwen geven betekent ook vertrouwen krijgen. Hier willen we samen aan 

werken. 

 

Duidelijkheid : voor ouders, collega’s, kinderen moet het duidelijk zijn wat we bedoelen en wat 

we doen. Regels, afspraken moeten duidelijk zijn en rechtvaardig. 

 

Respect en erkenning : ook dit puntje moeten we proberen met z’n allen te verwezenlijken.  

U mag van ons respect en erkenning verwachten maar ook het team vraagt van kinderen en 

ouders erkenning en respect voor hun werk. 

 

Eigenheid : Wij geloven erin dat De Puzzel een unieke school is. Dit willen we zeker samen met u 

nog verder uitwerken.  

 

 

 



Schoolbrochure Basisschool De Puzzel 2019-2020      8 

 

 

1) Onze school heeft een eigenheid en wil zich profileren 

              → als groene school oa door onze tuin 

              → laagdrempeligheid oa door onthaal en ondersteuning van/aan ouders 

 

2) Onze school wil kwaliteit bieden door kindgericht te werken en kinderen te        

respecteren in hun eigen kunnen en zijn.  

We willen een maximale ontwikkeling nastreven  en dit niet alleen op cognitief vlak maar 

op alle vlakken. 

 We bieden zorg aan onze kinderen maar wel binnen de mogelijkheden en de  draagkracht 

van onze school en van onze leerkrachten. 

 

3) Onze school wil een positief en veilig klimaat bieden  

                → beleven van verbondenheid 

                → aandacht voor de positieve benadering naar lln./lkr/ouders toe 

                → iedereen moet zich welkom voelen (binnen onze mogelijkheden) 

 

4) Onze school wil dat verantwoordelijkheden samen gedragen worden vanuit ieder zijn 

eigen rol/taak. Alles wordt gestuurd door duidelijke afspraken met daarin ruimte voor 

geven en nemen. 

 

5) Onze school wil kinderen mee ondersteunen om hun eigen plek in de maatschappij te  

zoeken en te vinden. 

 

 

6) We gaan ook steeds op zoek naar wie we zijn op levenbeschouwelijk vlak.  

De Puzzel is een katholieke school. Hoe maken we dit waar binnen onze buurt ? 

Wij leven en werken in een gemeenschap waar heel wat mensen een andere 

levensbeschouwelijke visie hebben. Toch willen wij als school blijven benadrukken en 

werken vanuit onze katholieke identiteit. Wij willen respect opbrengen voor de 

levensovertuiging van elke persoon maar verwachten ook respect voor onze 

geloofsovertuiging. 

 

Hier werken wij als school nog voortdurend aan. Samen zoeken we hoe we dit in onze samenleving 

kunnen waarmaken.
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1. CONTACT MET DE SCHOOL  

 

We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vind je onze contactgegevens. 

Aarzel niet om ons te contacteren. 

 

Schoolstructuur  Gesubsidieerde Vrije basisschool (Kleuter+ lager) 

Adres: Krugerstraat 103, 2660 Hoboken 

Telefoon: 03/827 90 45 

Email: info@depuzzelhoboken.be 

 

Directeur  Naam: Kim Meel 

Telefoon: 03/827 90 45 

Gsm: 0473/452967 

e-mail: directie@depuzzelhoboken.be 

 

Secretariaat  Naam: Sandrina Liekens 

Telefoon: 03/827 90 45 

e-mail: secretariaat@depuzzelhoboken.be 

 

Zorgcoördinator KS  Naam :   Inge Wilberts (kleuter school) 

Email: inge.wilberts@depuzzelhoboken.be 

 

Zorgcoördinator LS  Naam    Sarah De Paepe (lagere school) 

Email: sarah.de.paepe@depuzzelhoboken.be 

 

Lerarenteam  Zie organogram (bijlage 3) 

Schoolbestuur  VZW Onderwijsinrichtingen Zusters der 

Christelijke Scholen, Zuid-Antwerpen 

Gemeenteplein 8, 2550 Kontich 

 

Scholengemeenschap  GVKS Sint-Agnes, Dr. Coenstraat 18, Hoboken 

GVLS Sint-Agnes,  Oudestraat 119, Hoboken 

GVLS Hofke Van Thys,  Oudestraat 83, Hoboken 

GVBS Don Bosco,  St-Bernardsesteenweg 665 ,Hoboken. 

 

Website van de school  www.depuzzelhoboken.be  

mailto:info@depuzzelhoboken.be
mailto:directie@depuzzelhoboken.be
mailto:secretariaat@depuzzelhoboken.be
mailto:inge.wilberts@depuzzelhoboken.be
mailto:sarah.de.paepe@depuzzelhoboken.be
http://www.depuzzelhoboken.be/
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2. ORGANISATIE VAN DE SCHOOL 

 
        Hier vind je praktische informatie over onze school. 

 

 

Schooluren 

 

 

 

 

Te laat komen kan niet!  

Maandag tot vrijdag 

Van 8u30 tot 12u05 

Van 13u15 tot 15u10 

Woensdag van 8u30 tot 12u05 

 

Aanmelden op het secretariaat 

 

 

Voor- en naschoolse opvang 

 

 

’s morgens van 7u15 tot 8u15 

’s avonds van 15u30 tot 17u30 

’s woensdags van 12u05 tot 14u 

 

Verantwoordelijke(n): Halima Mabtoul 

Tel. : 03/827.90.45 

Vergoeding (zie bijlage 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Middagpauze 

(niet op woensdag) 

Van 12u05 tot 13u15 

Met jaarkaart (€ 70) of met losse beurten (€ 

0,75 per beurt) 

 

 
 

Vakanties 

Vrije dagen 

Studiedagen 

Deze worden u medegedeeld bij de start van 

het nieuwe schooljaar en met een jaar en 

maandkalender. 

 

Onze school engageert zich om tegemoet te komen aan de 

basisvoorwaarden voor kwaliteit die worden bepaald door de stad Antwerpen. Deze 

basisvoorwaarden gaan over een minimum opvangaanbod, veiligheid, maximum aantal 

kinderen per begeleider, inclusie, voorwaarden voor opvangpersoneel en prijzenbeleid. Meer 

informatie vindt u hierover op https://www.antwerpen.be/binnenschoolseopvang 

“Door het ondertekenen van dit schoolreglement/huishoudelijk reglement van de opvang, 

geeft u als ouder/voogd toestemming aan de school om de procedure voor niet-opgehaalde 

schoolkinderen toe te passen wanneer het kind niet op tijd wordt opgehaald in de opvang en 

er niet tijdig een geschikte oplossing kan gevonden worden. U geeft ook toestemming om 

noodzakelijke informatie over het kind door te geven aan de noodopvang. Uw kind wordt in 

dat geval overgebracht naar een locatie voor noodopvang. De school hangt aan de schoolpoort 

uit naar welke locatie voor noodopvang uw kind wordt gebracht. Indien u deze informatie niet 

kan terugvinden, de school en/of opvangbegeleider niet te bereiken valt en u ongerust bent, 

kan u bellen naar het nummer 101. Geef aan de school door wie uw kind in noodsituaties mag 

komen ophalen, de school zal deze informatie doorgeven aan de noodopvang die het kind enkel 

met deze personen zal laten meegaan. Deze persoon zal zich ook moeten legitimeren bij het 

ophalen van het kind. De eventuele kosten die verbonden zijn aan de procedure, vallen ten 

laste van de ouder/voogd.” 

 

https://www.antwerpen.be/binnenschoolseopvang
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3. SAMENWERKING 
3.1 Met ouders 

 

Je bent onze partners 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 directeur of met de klasleraar.  

 

 

Oudercontacten 

 

 

 

 

 infoavond in de maand september 

 na elk rapport is er mogelijkheid 

tot bespreking van de resultaten. 

 een extra oudercontact is steeds 

mogelijk na afspraak met de leraar, 

school of zorgjuf.  

3.2  externen 

 
 

 

 

 

 

Centrum voor 

Leerlingbegeleiding (CLB) 

 

 

 

Contactpersoon CLB: 

 

VCLB De Wissel - Antwerpen 

Campus zuid 

Leopoldlei 96 

2660 Hoboken 

Telefoon: 03/216.29.38 

Fax:03/260.97.29 

 

Lynn Penneman 

Lynn.penneman@vclbdewisselantwerpen.be 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ondersteuningsnetwerk 

 

Onze school is aangesloten bij het 

ondersteuningsnetwerk: 

Ondersteuningsnetwerk Antwerpenplus  

A: Coebergerstraat 34-36,   2018 Antwerpen 

T: 03 /613 09 50        

 

Voor algemene vragen over ondersteuning en 

specifieke vragen over de ondersteuning van 

je kind kan je terecht bij volgend 

aanspreekpunt voor ouders: info@onaplus.be 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@onaplus.be
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3.1 nuttige 

adressen 

 

  

 
 

Lokaal Overlegplatform (LOP) 

 

 

 

Deskundige-ondersteuner:  

Karin Cochet 

karin.cochet@ond.vlaanderen.be  

gsm: 0491/62.14.44 

 

 Klachtencommissie Katholiek 

Onderwijs Vlaanderen 

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs 

Vlaanderen 

Guimardstraat 1 

1040 Brussel 

02 507 08 72 

klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen 

 Commissie inzake 

Leerlingenrechten 

Vlaamse Overheid 

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 Bestuur Vlaamse Overheid 

Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi 

t.a.v Frederik Stevens 

Koning Albert II-laan 15 

1210 Brussel 

02 553 65 56 

zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be 

 

mailto:karin.cochet@ond.vlaanderen.be
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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 hen zelf willen geven. Ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan 

dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven 

aan het project van de katholieke dialoogschool. 

De volledige tekst van de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs vind je terug op 

https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/engagementsverklaring 

 

 

 

 

https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/engagementsverklaring
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OPVOEDINGSPROJECT 
 

We leven in een unieke tijd want de tijd ‘kantelt’. Daarom is dit bij uitstek een tijd om op te 

voeden. 

 

Iedereen is door deze ‘kentering’ getekend: jong en oud. We staan dan ook voor de uitdaging – 

samen – te kiezen voor een nieuwe toekomst. Voor onze kinderen en voor onszelf. 

 

Vanuit de traditie van de Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar geloven we dat een 

opvoeding op maar van morgen opvoeders nodig heeft die getuigen van hoop en … leven vanuit het 

evangelie.  

 

Daarom zien we Jezus als de inspirerende ‘pedagoog’ en ‘het fundament’ voor ons project. 

 

 

1. ONZE OPVOEDING IS GERICHT OP HET LEVEN 

 

Uw kind is op zoek naar geluk. Met andere kinderen kijkt het uit naar mensen die de weg 

tonen naar het goede leven. 

 

Daarom willen wij als opvoeders- zoals u thuis doet – hen waarden voorleven waarin we 

zelf geloven,. Zin voor waarheid en schoonheid, verantwoordelijkheidsbesef, solidariteit, 

verdraagzaamheid, vrede en rechtvaardigheid en vele andere waarden. 

 

We zullen hen evenwel ook helpen zelf waarden te ontdekken. Onze kinderen moeten 

immers voelen dat we samen op zoek zijn naar waarden waar onze toekomst nood aan 

heeft. 

 

2. ONZE OPVOEDING STREEFT NAAR TOTALE PERSOONSVORMING 

 

Om gelukkig te worden heeft uw kind ‘hoofd, hart en handen ‘nodig. We streven er dus 

naar alle talenten van uw kind te ontdekken en te ontwikkelen. 

 

We zetten ons sterk in om onze kinderen veel te leren, maar we proberen ze vooral ook 

te leren hoe ze nu en later zelfstandig problemen kunnen aanpakken. 

 

We wensen ze ook te leren leven: zowel in de kleine kring als in de grote maatschappij. 

We hopen ze op weg te zetten naar persoonlijk geluk. We wensen ze ook uit te nodigen 

en voor te bereiden om straks als ‘jonge burger’ mee te werken aan een meer 

rechtvaardige samenleving. We beginnen daarmee op het kleine oefenveld van de school. 

 

We hopen eveneens bij uw kind en de leeftijdgenootjes de verwondering te wekken voor 

wat schuilt achter de zichtbare kant van de dingen zodat ze leren aanvoelen welke 

‘goedheid’ het leven draagt en ons veel vertrouwen kan schenken. 
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3. ONZE OPVOEDING GETUIGT VAN EEN BIJZONDERE AANDACHT VOOR DE 

ZWAKSTEN 

 

Alle kinderen zonder onderscheid van rang of stand, kleur of ras zijn bij ons welkom. 

 

We proberen oog te hebben voor wat elk kind nodig heeft. Voor kinderen die dat nodig 

hebben zoeken we naar een aangepaste opvang. Natuurlijk rekenen we ook op een 

oprechte inzet van elk kind zelf.   

 

We merken ook dat kinderen soms lijden aan een vorm van ‘moderne armoede’: zij zijn 

arm aan relatiewarmte, arm aan cultuur, arm aan hoop of geluk. Voor deze ‘armoede’ 

proberen wij ook aandacht te hebben. 

 

Als opvoeders met een bijzondere aandacht voor de zwaksten hebben we ook veel oog 

voor leerzwakke en leervertraagde leerlingen. Voor deze groep zoeken we naar 

aangepaste leerhulp en begeleiding, zonder onze sterke meisjes en jongens te vergeten. 

 

We pogen de ‘armen’ in de eigen kring van de school te helpen. Tegelijk nodigen we uit 

oog te hebben voor de weerloze, de meest kwetsbare in onze maatschappij en pakken we 

de uitdaging op om onze kinderen vanuit het evangelie te helpen opkomen voor een 

eerlijke wereld. 

 

4. ONZE OPVOEIDNG STEUNT OP EEN PERSOONSBEVORDERENDE RELATIE 

 

Om uw kind te helpen groeien willen we nabij zijn, het warmte en aandacht bieden. 

Daarom kiezen we voor een relatiestijl die vrij is van overbodige macht en sterkte. We 

spreken een omkeerbare taal zodat kinderen die ons nadoen hoffelijk en tactvol zijn. 

 

We geloven sterk in de kracht van de hartelijkheid: kinderen moeten voelen dat we van 

‘harte’ les geven en moeten aanvoelen dat we een ‘hart’ hebben voor wat hen raakt en 

bezighoudt. 

 

Deze tijd vraagt echter ook om vastberadenheid in de opvoeding: kinderen hebben nood 

aan opvoeders die durven neen zeggen en hen durven confronteren met grenzen. Van het 

kind verwachten we dat het onze ‘neen’ ook leert aanvaarden en respecteren. 

 

5. ONZE OPVOEDING HEET ZORG VOOR EEN EIGENTIJDSE GELOOFSOPVOEDING 

 

In onze school bekennen we kleur. We vinden het jammer dat in deze tijd God in sterke 

maten doodgezwegen wordt want, Hij geeft vele wegwijzers naar groot en innig geluk. 

 

We geloven dat ‘kleine en grote mensen ‘door eerlijk en goed te leven elkaar veel te 

bieden hebben. Maar we willen de kinderen die ons worden toevertrouwen ook spreken 

over de ongeëvenaarde goedheid van God en hen helpen ontdekken hoe het evangelie een 

verassende reisgids is naar een rijk en zalig leven. 

 

Hopelijk zal uw kind en u dit ervaren door de levensstijl die we voorleven en de cultuur 

die op onze school voelbaar is. 

 

 

 

 

6. ONZE OPVOEDING HAALT KRACHT UIT EEN GOEDE SAMENWERKING 
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Als schoolbestuur en schoolteam zullen we hard werken om dit opvoedingsproject in de 

praktijk om te zetten. 

 

Vanzelfsprekend rekken we op de inzet en de goede wil van uw kind. Zonder deze 

‘samenwerking’ lukt het ons niet. Gelukkig kunnen we ook rekenen op vele deskundige 

helpers zoals het CLB( centrum leerlingbegeleiding) e, MST (medische schooltoezicht) en 

steun van de lokale gemeenschap. 

 

Vooral ook hopen wij op uw individuele bereidheid als ouder en uw medewerking als 

oudergroep. Dit levens-en leerproject zal immers maar lukken als we samen streven naar 

eensgezindheid rond het essentiële en we elkaar bemoedigen om elk zijn of haar bijdrage 

te leveren in de opvoeding van onze kinderen. 

 

 

Het integrale opvoedingsproject kan u ter inzage opvragen bij de directie. 
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7. ZORGVISIE 

 

      In De Puzzel is iedereen welkom ! 

We willen graag een open school zijn waar ieder kind, elke ouder en opvoeder warm onthaald 

wordt. We streven ernaar dat elk kind graag naar school komt en zich goed voelt in onze 

school. Diversiteit  zien wij als een enorme rijkdom maar  tegelijk ook als dé grote uitdaging 

om ons onderwijs hierop af te stemmen en tegemoet te komen aan de noden van alle 

kinderen.                                                            

Als katholieke school dragen we de boodschap van Jezus uit . We willen er samen voor 

zorgen  elk kind maximale ontwikkelingskansen te geven, iedere leerling op te tillen naar een 

hoger ontwikkelingsniveau en hen vaardig te maken om deel te nemen en mee te bouwen aan 

een betere samenleving, ook als het soms een moeizame weg is. Voor onze school is 

differentiatie het kompas dat we willen gebruiken om de juiste weg te vinden. 

Ons schoollogo vat onze zorgvisie heel duidelijk samen : naast kennis en vaardigheden willen 

we ook volop inzetten op de socio-emotionele ontwikkeling. We geloven sterk in de 

groeikracht die schuilt in elk kind en gaan samen met hen op zoek naar hun talenten en wat 

hen motiveert. Om de puzzel volledig te maken zijn er nog enkele dingen nodig zoals 

opvolging en samenwerking. Een goede opvolging is voor ons een prioriteit , als hefboom om 

de leeromgeving krachtiger te maken. Ook de voortdurende samenwerking tussen school, de 

ouders, opvoeders en externe diensten is een noodzaak. Het is een wisselwerking die een 

voedingsbodem creëert om ons zorgbeleid steeds te verbeteren en stap voor stap verder te 

bouwen aan onze Puzzel.  
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1 ENGAGEMENTSVERKLARING TUSSEN SCHOOL EN OUDERS 
 

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.  

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 je kind. Het is goed dat u zicht hebt op 

de werking van de school. Daarvoor plannen we steeds in het begin van elk schooljaar een info-

avond om de werking van de school toe te lichten.  

We verwachten u zeker en vast op deze avond. 

 

We willen u op geregelde tijden informeren over de evolutie van je kind. Dat doen we schriftelijk 

via de agenda, de rapporten, brieven. 

We organiseren ook geregeld individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar laten 

we u weten op welke data die doorgaan. Wie niet op het oudercontact kan aanwezig zijn kan een 

gesprek aanvragen op een ander moment.  

We verwachten echter wel dat u zeker op het eerste en laatste oudercontacten aanwezig 

bent. 

 

Als u zich zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak dan kan u op elke moment 

zelf een gesprek aanvragen met de leraar van je kind.  

 

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

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

 

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

geplande oudercontactmomenten kan aanwezig zijn.  

 

We verwachten dat u met ons contact opneemt bij vragen of zorgen ten aanzien van je kind. 

 

We engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen ten aanzien van de 

evolutie van uw kind.  
 

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 schooltoeslag, voor de toelating tot het lager onderwijs en voor 

het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs.  

Daartoe moeten we de afwezigenheden van je kind doorgeven aan de overheid en het CLB. 
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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 8u30 en eindigt om 15u10 . We verwachten dat je kind dagelijks en op tijd 

op school is.  

Kinderen die te laat toekomen dienen zich aan te melden op het secretariaat. Ouders mogen hun 

kinderen dan niet meer naar de klas brengen. 

We verwachten dat je ons voor 9 uur verwittigt bij afwezigheid van uw kind. 

 

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. 

 

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.  

Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kan je dit melden aan de directie. We gaan dan 

samen met jou na welke aanpassingen nodig zijn. We kunnen 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. 

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 

 

De schoolpoort opent s ’morgens om 8u15 

We verwachten onze leerlingen IN de klas ten laatste om 

8u30. 

Te laat komen stoort het school- en klasgebeuren. 
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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. 

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 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. 

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. 

Screening niveau onderwijstaal 

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

taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig 

acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. Deze 

taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowieso een aangepast 

taaltraject. 
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3 OUDERLIJK GEZAG 

3.1 Zorg en aandacht voor het kind 

Als school bieden we een luisterend oor aan 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, brieven, … 

Daar de agenda een dagelijks communicatiemiddel is tussen de school en de ouders (opvoeders) 

vragen we om de agenda ook mee te geven met het kind wanneer er een wissel is van 

verblijfplaats van het kind (weekend, week om week, ………) 

 

 Afspraken in verband met oudercontact:  

Beide ouders zullen steeds gecontacteerd worden voor een oudercontact.(per mail of 

telefonisch). Indien de ouders niet samen op het oudercontact willen komen, gelieve dan de 

school te verwittigen. 

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 school lopen. De school moet de inschrijving van 

een leerling weigeren als de ouders hun kind tijdens het schooljaar afwisselend in verschillende 

scholen in-en uitschrijven. 
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4 ORGANISATIE VAN DE LEERLINGENGROEPEN BINNEN HETZELFDE 

ONDERWIJSNIVEAU 
 

4.1 Overgang 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). 

 

Overzicht klassen en leerkrachten  

Zie organigram 

 

4.2 Overgang tussen onderwijsniveaus 

Bij de overgang tussen onderwijsniveaus (bv. van kleuter naar lager onderwijs) heb jij als ouder 

beslissingsrecht of jouw kind de overgang al dan niet maakt, als voldaan is aan de 

toelatingsvoorwaarden. 
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5 AFWEZIGHEDEN (ZIE INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING PUNT 4)        

Dit punt is van toepassing op leerplichtige leerlingen. 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 leerplichr 

5.1 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. 

5.2 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). 

5.3 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); 

 de deelname aan time-out-projecten;  

 persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden. 
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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. 

5.4 Problematische afwezigheden 

De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Het is in het belang van je kind om het 

elke dag naar school te sturen. Kinderen die lessen en activiteiten missen, lopen meer risico op 

achterstand. Zij worden ook minder goed opgenomen in de leerlingengroep. Er zijn daarnaast ook 

gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoeslag, voor de toelating tot het lager 

onderwijs en voor het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs (zie ook de 

engagementsverklaring tussen school en ouders en de infobrochure onderwijsregelgeving.). 

De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Vanaf 5 halve dagen 

problematische afwezigheden contacteert zij het CLB en kan er een begeleidingstraject 

opgestart worden. De ouders worden in dat geval uitgenodigd voor een gesprek. 

6 ONDERWIJS AAN HUIS (ZIE INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING PUNT 5) 

Als je kind wegens chronische 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 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.  

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.  
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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. 

Via dit schoolreglement informeren we jou als ouder over de uitstappen die dit schooljaar 

worden voorzien. Hieronder vind je een overzicht van die schooluitstappen: 

Eendaagse uitstappen 

 doel; het geleerde in de klas toetsen aan de realiteit. 

 aanbod: toneel, musea, sportdag, verkeerspark, 

Meerdaagse uitstappen (om de twee jaar)  
 doel: sociale vaardigheden inoefenen, leerstof verwerven in een natuurlijke omgeving 

 aanbod: L3+L4 zeeklassen, L5+L6 sportklassen 

 

Door het schoolreglement te ondertekenen gaan we ervan uit dat je op de hoogte bent van de 

schooluitstappen die worden georganiseerd. 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. 

 

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. 

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 
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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 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 reglementaire feestdagen niet meegerekend); 

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

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

ontvangst van de beslissing tot het 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 

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. 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: 

- De directeur vindt dat je argumenten geen nieuwe bijeenkomst van de klassenraad 

rechtvaardigen; 

- 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 ouders ontvangen per aangetekende brief het resultaat van die 

vergadering. 
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4 Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad 

kunnen ouders beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Dit kan via 

aangetekende brief  

Aan de voorzitter van het schoolbestuur  

vzw OZCS Zuid-Antwerpen  

Gemeenteplein 8  

2550 Kontich 

 

 of 

Wanneer de school open is, kunnen ouders het beroep bij het schoolbestuur op school 

persoonlijk afgeven. De ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke 

datum ze het hebben ingediend. De school geeft het beroep daarna door aan het 

schoolbestuur. 

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 het niet uitreiken van het 

getuigschrift basisonderwijs betwist wordt. 

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 de  klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.  

6. De beroepscommissie zal steeds de ouders en hun kind uitnodigen voor een gesprek. Zij 

kunnen zich 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 voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag. De 

beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift 

basisonderwijs toekennen ofwel het beroep gemotiveerd als onontvankelijk afwijzen. 
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Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september via een aangetekende 

brief door de voorzitter van de beroepscommissie aan de ouders ter kennis gebracht. 

 

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 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 ………;    

 Een time-out: 

 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. 
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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.  

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 

leerplichtige 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 de 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 en reglementaire feestdagen niet meegerekend.) 

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

procedure gevolgd: 
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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 Beroepsprocedures tegen een definitieve uitsluiting 

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

zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.) 

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

gaat als volgt: 
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1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders beroep 

indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Dit kan via aangetekende brief  

Aan de voorzitter van het schoolbestuur  

vzw OZCS Zuid-Antwerpen  

Gemeenteplein 8  

2550 Kontich 

  

 of 

Wanneer de school open is, kunnen ouders het beroep bij het schoolbestuur op school 

persoonlijk afgeven. Ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke 

datum ze het hebben ingediend. De school geeft het beroep daarna door aan het 

schoolbestuur. 

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 het 

schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een 

onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken. 

3. De beroepscommissie zal steeds de ouders en de leerling uitnodigen voor een gesprek. Zij 

kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de 

uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling 

blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of 

onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. 

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. 

4. 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 
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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 voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een 

termijn van vijf dagen met een aangetekende brief aan de ouders meedelen. De 

beslissing is bindend voor alle partijen. Het beroep schort de uitvoering van de beslissing 

tot uitsluiting niet op. 

 

10 BIJDRAGEREGELING (ZIE INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING PUNT 8)  

 

Bij aanvang van elk schooljaar wordt aan de ouders een lijst van de bijdragen bezorgd zodat zij 

een inschatting  kunnen maken van de te verwachten kosten voor het lopende schooljaar. 

Sommige uitstappen vloeien voort uit de dagelijkse onderwijspraktijk en kunnen niet in het begin 

van het schooljaar medegedeeld worden. 

 

In bijlage 2 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: maken ouders er gebruik van, dan 

moeten ze 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. 

De bijdrageregeling werd besproken op een oudercafé op het einde van het voorgaande 

schooljaar. 

10.1 Wijze van betaling 

 

Ouders krijgen 5 maal per schooljaar een rekening via de schoolagenda mee. We verwachten dat 

die rekening op tijd en volledig wordt betaald. Dat betekent binnen de 30 dagen na afgifte. 

We verwachten dat de rekening betaald wordt via overschrijving of cash. 

Vermeld steeds de naam van de lln. en omschrijving van de betaling. 

 

!!! Zorg ervoor dat u steeds het juiste mededelingsnummer per factuur vermeldt !!! 

Voeg nooit betalingen samen, dit maakt het voor de boekhouding heel moeilijk om te 

controleren of u betaald hebt. 

 

 BE05 0682 0383 0975 op naam van basisschool De Puzzel 

10.2 Bij wie kan je terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden? 

 

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

met de directeur.  Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste 

betalingswijze.  Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag.  

 

De school vindt het belangrijk dat alle kinderen met alle activiteiten ingericht door de school om 

het onderwijsproces te versterken, meedoen. Daarom zullen we altijd naar een gepaste oplossing 

zoeken. 
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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. 

11 GELDELIJKE EN NIET-GELDELIJKE ONDERSTEUNING (ZIE INFOBROCHURE 

ONDERWIJSREGELGEVING PUNT 9) 

Personen en bedrijven die de school sponsoren worden vermeld in de schoolkrant 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 OZCS Zuid-Antwerpen  

Gemeenteplein 8  

2550 Kontich 

 

Maatschappelijk doel: Onderwijs verstrekken aan kinderen tussen 2,5j en max. 13 j. Dit ook 

steeds met aandacht voor het gelijke kansendecreet. Alle kinderen, hebben recht op goed 

onderwijs. 

 

De organisatie heeft een verzekeringscontract bij KBC afgesloten tot dekking van de 

burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de 

organisatie en de vrijwilliger. Het verzekeringscontract werd afgesloten. 

Een bijkomende verzekering tot dekking van de lichamelijke schade tijdens de uitvoering van een 

vrijwilligersactiviteit of op weg van en naar de activiteit werd afgesloten . 

 

Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien. 

Bij vrijwilligerswerk bestaat de kans dat je als vrijwilliger geheimen verneemt waarvoor een 

geheimhoudingsplicht bestaat. Het gaat dan vooral om vrijwilligerswerk bij telefonische 

hulpverlening als Tele-Onthaal, de Zelfmoordlijn waarbij je in contact komt met vertrouwelijke 

informatie. Bij vrijwilligerswerk op school is de geheimhoudingsplicht normaal gezien niet van 

toepassing. Een vrijwilliger gaat discreet om met de informatie die hem of haar is toevertrouwd 

13 WELZIJNSBELEID 

13.1   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 
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het rookverbod op onze school ernstig met de voeten wordt getreden, kan je terecht bij de 

directeur. 

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 de extra-murosactiviteiten. 

13.2  Gezonde voeding 

 

Elk schooljaar besteden we aandacht aan gezonde voeding. Wilt u als ouder er op toezien dat uw 

kind een gezonde middagmaaltijd en gezonde drank mee naar school krijgt.  

Frisdranken, sportdranken en dranken die veel suiker bevatten (vb ice-tea) zijn niet toegelaten. 

Water is de gezondste en beste dorstlesser en de enige drank toegelaten in de school. In de 

winter mag je ook warme thee meebrengen. 

 

Woensdag is het “koekdag”, al de andere dagen wordt er fruit mee naar school genomen. 

Donderdag is “gezonderdag”, de leerlingen zorgen dat ze een gezonde brooddoos bij hebben.  

 

13.3 Verkeersveiligheid 

Gemachtigd opzichter: Zij zorgen ervoor dat onze leerlingen veilig de straat kunnen oversteken.. 

Mogen wij vragen dat u ook uw steentje bijdraagt in de verkeersopvoeding van uw kind door zelf 

het goede voorbeeld te geven.  

 

Veiligheid aan de schoolpoort: 

1. We proberen het gebruik van onze wagen zoveel mogelijk te beperken.  

2. We proberen aan carpooling te doen.  

3. We proberen alternatieve vervoermiddelen. 

4. We maken gebruik van de zebrapaden.  

5. We laten de kinderen aan de kant van de stoep uitstappen wanneer we met de wagen 

komen. 

6. Kinderen dragen bij voorkeur een fluo-hesje of lichte kledij. De fiets dient steeds 

verkeerswaardig te zijn 

 

Kinderen krijgen al van in de kleuterschool les over hoe ze zich op een veilige manier in het 

verkeer moeten bewegen. Eerst verkennen de kinderen de schoolomgeving maar later leren ze 

ook hoe ze zich op ongekend terrein moeten gedragen. 

 

De school zorgt er ook voor dat kinderen op een veilige manier naar huis kunnen gaan. Hiervoor 

richten wij drie rijen in. Kinderen die niet door een ouder of een begeleider opgehaald worden, 

moeten steeds met één van deze 3 rijen meegaan. Rij Zeelandstraat 

 Rij Krugerstraat 

 Rij Steynstraat 

 Rij Zeelandstraat 

 

Let op ! Enkel kinderen uit de lagere school mogen met één van deze drie rijen meegaan.  

Kleuters worden steeds opgehaald. Indien u toch wil dat een kind uit de lagere school een 

broertje of zusje uit de kleuterschool meeneemt met de rij, kan dit enkel na een schriftelijke 

vraag en toestemming van de directie en enkel vanaf de tweede kleuterklas. 

 

13.4 Medicatie 
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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. 

 

13.5  Stappenplan bij ongeval of ziekte  

 
Je kind is verzekerd bij KBC-verzekeringen voor elk lichamelijk letsel opgelopen op school en op 

veiligste weg van school naar huis en omgekeerd 

 

Materiële schade (gescheurde kledingstukken, kapotte bril, …..) wordt niet gedekt door de 

schoolverzekering.  

Bij deelname aan naschoolse activiteiten is uw kind ook verzekerd. 

Wanneer uw kind op school een ongeval heeft, zal het verzorgd worden. Wanneer zou blijken dat 

medische hulp noodzakelijk is : 

 

 Zal getracht worden de ouders zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van de 

situatie. (Gelieve steeds een correct telefoonnummer aan de school mee te delen, zeker 

vooraan in het agenda noteren) 

 Zal uw kind onder begeleiding naar de dokter of hospitaal gebracht worden. Indien de 

school oordeelt dat de toestand te ernstig is, zal een ziekenwagen opgeroepen worden. 

 Zal uw kind -  in onderling overleg – terug naar school of huis gebracht worden of in het 

ergste geval gehospitaliseerd worden. 

 

 

Wat te doen bij een ongeval ? 

 

- Laat zo snel mogelijk een aangifteformulier invullen op school en zorg steeds voor dat 

een medisch attest van vaststelling door de arts die de eerste zorgen toediende. 

- U betaalt zelf eerst alle rekeningen en u vraagt uw ziekenfonds om terugbetaling. Daar 

zal men u een attest van tussenkomst geven waaruit het door u betaalde deel van de 

onkosten blijkt. 

- U geeft dit alles terug af in de school. De verzending van de documenten naar de 

verzekering gebeurt door de school. 

 

Wij vestigen er wel uw aandacht op dat uw kind op school en daarbuiten zelf verantwoordelijk is 

voor zijn/haar schoolgerei, kleding, fiets en al wat uw kind mee naar school neemt. 

Dit alles valt buiten de schoolverzekering.  

De school kan in geval van beschadiging, verlies of diefstal nooit verantwoordelijk gesteld 

worden.  

Kostbare, juwelen, armbanden, kettinkjes ……. dus beter thuislaten.  

Mp3 spelers, GSM’s en andere elektronische apparaten brengen de kinderen niet mee naar 

school.  
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Indien een kind om een gegronde reden (bespreken met de directie) toch een GSM moet 

bijhebben, wordt deze bij het begin van de dag steeds aan de leerkracht in bewaring gegeven  



Schoolbrochure Basisschool De Puzzel 2019-2020      40 

14 AFSPRAKEN EN LEEFREGELS 

14.1 gedragsregels 

We streven naar een sociaal gedrag waarin de kinderen met andere kinderen en met volwassenen 

leren omgaan in een sfeer van respect en eigenwaarde. 

Het is niet zo simpel om met +/- 200 mensen, groot & klein iedere dag samen te leven. 

Om alles in goede banen te leiden, hebben we ons “BIJ ONS OP SCHOOL” 
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14.2 Afspraken rond pesten  
 

We proberen pesten preventief aan te pakken door het aanbieden van spelmateriaal om het 

leuk samenspelen te bevorderen. 

Indien het pesten toch voorkomt, wordt het noch genegeerd noch getolereerd. 

Op onze school maken we een onderscheid tussen: ruzie maken, plagen en pesten. 

 

Wat verstaan we onder pesten? 

Pesten is een berekende handeling die zich steeds herhaalt, stiekem of in het bijzijn van 

anderen, waarbij je iemand gaat kwetsen: 

- door woorden (uitschelden) 

- door lichamelijk geweld 

- door iemand uit te sluiten of te negeren 

- door bezittingen van iemand te vernielen of te stelen 

De persoon die pest kan alleen handelen of zich laten ondersteunen door anderen. 

Pestgedrag zal gepast en door iedereen op school worden aangepakt. Het wordt ook steeds 

doorgegeven aan het CLB. 

Bij vragen en problemen gaat u bij voorkeur eerst naar de klastitularis en dan eventueel naar 

de directeur. Ouders kunnen ook rechtstreeks het CLB aanspreken. 

 

14.3 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 materiaal opzettelijk wordt 

beschadigd of veelvuldig verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor 

aankoop van nieuw materiaal aanrekenen aan de ouders. 

Kleren van andere kinderen moeten we respecteren. We trekken of sleuren niet aan 

kledij van anderen. Respect voor elkaar uit zich ook in respect voor het gerief van 

anderen. Iets stuk maken van een ander betekent dat je instaat voor de vergoeding. 

 

 

14.4 Kleding 

 
We verwachten dat alle leerlingen zich netjes verzorgen en kleden.  

Afspraken i.v.m. kledij :  

- net en gewone kledij aangepast aan de activiteit en de weersomstandigheden 

- Geen strandkledij  

- Veilig schoeisel, vast aan de voet ( geen slippers) 

 

Afspraken i.v.m. hoofddeksels : 

- Geen petten, kappen ….. 

- Geen hoofddoeken 

 

Verdere afspraken voor een verzorgd lichaam : 

- goed gewassen 

- verzorgde vingernagels  

-  net gekamd haar 

 

Buitensporigheden kunnen door de directie en leerkrachten verboden worden. 
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14.5 Persoonlijke bezittingen 

 
Op de speelplaats en in het gebouw is het volgende verboden  :  

 Het gebruik van GSM 

 Wapens en voorwerpen die als wapen kunnen gebruikt worden 

 Juwelen (niet verzekerd) 

 Snoep 
 

14.6 Milieu op school 

 
Elk schooljaar besteden we aandacht aan gezonde voeding. Wilt u als ouder er op toezien dat uw 

kind een gezonde middagmaaltijd en gezonde drank mee naar school krijgt.  

Frisdranken, sportdranken en dranken die veel suiker bevatten (vb ice-tea) zijn niet toegelaten. 

Water is de gezondste en beste dorstlesser en de enige drank toegelaten in de school. In de 

winter mag je ook warme thee meebrengen. 

 

De kinderen kunnen een koek zonder wikkel én in een getekend koekendoosje meebrengen om 

tijdens de voormiddagspeeltijd te nuttigen. (een extra boterham kan ook) 

Snoep is niet toegelaten!    

Bij verjaardagen mogen de kinderen een gezonde traktatie meebrengen.  

 

Afval 

Afval sorteer je in de juiste vuilbak. 

In de refter en op de speelplaats vind je een GFT –bak ( groente – fruit en tuinafval ) . 

In elk klaslokaal is een verzamelbak voor  papier. 

Ook restafvalbakken kan je in elk lokaal en op de speelplaats vinden. 

 

14.7 Bewegingsopvoeding 

 

De lessen bewegingsopvoeding en zwemmen zijn geen vrijblijvende activiteiten, 

maar maken integraal deel uit van het verplichte leerstofpakket van de 

basisscholen (eindtermen). Alle kinderen moeten eraan deelnemen. Afwijkingen 

gebeuren steeds in overleg met de directeur, de turnleerkracht of met het 

voorleggen van een medisch attest. Wat de reden ook mag zijn, er moet door de 

ouders steeds een schriftelijk bewijs opgemaakt worden. 

 

 Bewegingsopvoeding: 

Tijdens de turnlessen dragen de kinderen van de lagere school een schooleigen turnkledij. Bij 

het begin van elk schooljaar kan dit besteld worden via de turnleerkracht. Gelieve alle 

turnkledij te naamtekenen. 

De kinderen dragen gepast sportschoeisel tijdens de les. Let er bij aankoop ook op dat het 

schoeisel géén zwarte zolen heeft. We rekenen erop dat de kinderen hun kledij en 

sportmateriaal met de nodige zorg behandelen. 

 

 Zwemmen 

Vanaf het 1e leerjaar gaan alle klassen zwemmen in het zwembad te Hemiksem. 

Een zwembeurt kost € 3.00. Het derde leerjaar zwemt gratis. 

 

 

 

Wat hebben we nodig? 

- een degelijke naamgetekende zwemtas met onderstaande inhoud, 
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- een badmuts (van de juiste kleur, toegewezen a.d.h.v. het behaalde niveau), 

- een zwemuitrusting: voor de jongens: een ‘gewone’ zwembroek (géén zwemshort),  voor de 

meisjes: een eendelig badpak (géén bikini), 

- twee naamgetekende handdoeken. 

 

 Buitenschoolse sportactiviteiten 

Onze school neemt regelmatig deel aan de sportactiviteiten van de Sportdienst van Hoboken 

en van de Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS). U wordt hiervan tijdig op de hoogte 

gebracht. 

 

14.8 Huiswerk, agenda, rapporten 
 

In samenwerking met de Schoolbrug werkten we een huiswerkvisie uit: 

 

Waarom geven we huiswerk?  

 

 Om geziene leerstof in te oefenen.  

 Om het kind zelfstandig te leren werken.  

 Leren plannen  

 

 

Wanneer krijgt je kind huiswerk?   

 

 L1-L2-L3 :  

       Op maandag – dinsdag – donderdag  

       KAN je kind huiswerk krijgen.   

 

 L4-L5-L6:  

Leerlingen leren hier stapsgewijs plannen en 

krijgen bij het begin van de week al taken of 

lessen opgegeven, die ze dan tegen een 

bepaalde dag moeten afwerken.   

 

 

Wat verwachten we van de ouders?   

 
 

 

 

 

 

  

 Zorgen voor een zo rustig mogelijke werkplek 

 Agenda nakijken en handtekenen  

      (leerkracht doet dit ook elke ochtend) 

 Controleren of het huiswerk gemaakt  werd.  

 Luisteren naar je kind bij het luidop lezen, 

 Woorden dicteren voor spelling.  

 Samen met je kind ervoor zorgen dat de 

agenda steeds netjes in een mapje zit en alles 

ordelijk in de boekentas wordt gestoken.   

 Bij vragen de leerkracht aanspreken of iets in 

de agenda of op het huiswerk noteren. 

 

Hoelang  mag je kind maximum aan zijn 

taken en lessen werken? 

 L1-L2: 15 minuten    

 L3-L4: 30 minuten     

 L5-L6: 45 minuten 

 

 

 

De schoolagenda is een belangrijk communicatiemiddel tussen gezin en school.  

We vragen dan ook aan de ouders om de agenda dagelijks na te kijken en hem ook 

dagelijks te ondertekenen of te paraferen.  
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We voorzien vier rapporten per schooljaar. De ouders krijgen ook de gemaakte 

toetsen om er kennis van te nemen. Het rapport wordt door de ouders nagekeken 

en ondertekend. De ouders en de leerlingen kunnen op het rapport hun mening 

over de resultaten  kwijt.  

We vragen om iedere keer op de eerste schooldag van de week die volgt. 

Bij elk rapport is er ook de kans om de klasleerkrachten te spreken tijdens het 

oudercontact.  

Wij verwachten u zeker op het eerste en het laatste oudercontact. 

 

De rapportdata worden meegedeeld bij het begin van het schooljaar.  

 

Voor alle kleuterklassen plannen we  drie oudercontacten. 

Daar wordt de evolutie van uw kind besproken. 

 

15 LEERLINGENEVALUATIE 

 
 

Het puntenrapport, dat voor de beoordeling maar één van de hulpmiddelen is,  geeft punten voor 

taal, wiskunde, wo,  godsdienst en Frans. We werken hiervoor met het computerprogramma 

Questi.  Hoe dit rapport gelezen moet worden, wordt aan de ouders meegedeeld.  

Voor leer- en leefhoudingen, bewegingsopvoeding en muzische opvoeding worden  beoordelingen 

gegeven met sterretjes. 
 

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 CLB: 

 

17 REVALIDATIE / LOGOPEDIE TIJDENS DE LESTIJDEN (ZIE PUNT 4.6 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); 

 behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose (Max. 150 minuten 

per week, verplaatsingen inbegrepen). 

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

tijdens de lestijden. Deze regeling is alleen van toepassing voor een leerplichtige leerling. 

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

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

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

plaatsvinden; 
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 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 als behandeling van een stoornis die is 

vastgelegd in een officiële diagnose (bv. dyslexie of dyscalculie) toe te staan, moet de school 

over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat: 

 een bewijs van de diagnose of (wegens de privacy) een verklaring van het CLB dat het een 

stoornis betreft die is vastgelegd in een officiële diagnose;   

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

plaatsvinden; 

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

motiveren waarom de problematiek van de leerling van die aard is dat het wettelijk voorziene 

zorgbeleid van een school daarop geen antwoord kan geven en dat de 

revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als schoolgebonden aanbod; 

 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. Bij 

sommige aspecten van de leerlingbegeleiding hebben we je uitdrukkelijke toestemming nodig.  

De gegevens van je kind verwerken we hierbij met ………… (naam softwareprogramma waarmee je 

school werkt). 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.  



Schoolbrochure Basisschool De Puzzel 2019-2020      46 

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 

Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder 

de volgende voorwaarden: de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke 

onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de 

onderwijsloopbaan betrekking heeft. Als ouder kan je deze gegevens – op je verzoek - inzien. Je 

kan je tegen de overdracht van deze gegevens verzetten, voor zover de regelgeving de 

overdracht niet verplicht stelt. Je brengt de directeur binnen de tien kalenderdagen na de 

schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.  

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

scholen overdraagbaar. We zijn decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag of 

een verslag aan de nieuwe school door te geven. 

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

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

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

op een leuke wijze informeren over onze activiteiten. De personen die de opnames maken, zullen 

dat steeds doen met respect voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de opnames niet 

aanstootgevend zijn.  

Bij het begin van het schooljaar van je kind vragen jou als ouder om toestemming voor het maken 

en publiceren van deze beeld- of geluidopnamen. 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 jouw toestemming nog intrekken. Je kan hiervoor contact opnemen met de 

directeur. 

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

mag je beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of 

andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke 

toestemming hebt van alle betrokkenen. 

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

bv. de schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken. 

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 directeur. We kunnen geen gegevens doorgeven die 

betrekking hebben op anderen, zoals medeleerlingen.  
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18.5 Bewakingscamera’s  

Wij kunnen gebruik maken van bewakingscamera’s. De plaatsen die onder camerabewaking staan 

worden duidelijk aangeduid met een pictogram. Als je kind gefilmd werd, mag je vragen om die 

beelden te zien. Je geeft hierbij voldoende gedetailleerde aanwijzingen. Zo kunnen we de 

betrokken beelden vlot vinden. 

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. 

 

Wegens gebrek aan kandidaten is er in onze school geen schoolraad. 

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.  

 

In onze school is er geen 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 [contactpersoon voor klachten, bv. directeur/voorzitter schoolbestuur]. 

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. 

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: 

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

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

heeft. 

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

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

schoolbestuur 

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

behandeld. 

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

ten minste hebben besproken met de contactpersoon die hierboven staat vermeld én het 

schoolbestuur de kans hebben gegeven om zelf op de klacht in te gaan.  

 de klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De volgende zaken 

vallen niet onder haar bevoegdheid: 

- klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure (bv. 

die betrekking hebben over een misdrijf); 

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

geldende decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen; 

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

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

t.a.v. personeelsleden; 

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

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

evaluatiebeslissing …). 

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

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

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

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

dan ook geen juridisch effect. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het schoolbestuur. 

Tegen een advies van de Klachtencommissie kan niet in beroep worden gegaan. 

Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en sereniteit. 

 

 

 

21 INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING 
 

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. Bij elke 

wijziging van de inhoud van de bundel, verwittigt de school jou. 

Op jouw verzoek ontvang je een papieren versie van het document. 

     

 

http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/
https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/MLER_2016_002_B02_2016_03_15_Infobrochure%20onderwijsregelgeving
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Bijlage 1 

 

 ‘Goedkeuring opvoedingsproject en schoolreglement’ 

 

De ouders van …………………………………………………………………………………….. verklaren hierbij dat 

ze het opvoedingsproject en het schoolreglement hebben ontvangen en verklaren dat zij 

instemmen met het opvoedingsproject, de engagementsverklaring en het 

schoolreglement van 

Schoolbestuur: vzw OZCS Zuid-Antwerpen 

        Gemeenteplein 8 

   2550 Kontich 

 

       Schoolgegevens: Gesubs. Vrije Basisschool De Puzzel 

     Krugerstraat 103 

 2660 hoboken 

 

 

Datum: 

 

Naam en handtekening van de ouder(s)1 

 

Naam en handtekening    Naam en handtekening 

moeder      vader 

 

De ouders bevestigen op eer dat alle aan de school verstrekte gegevens naar waarheid 

zijn ingevuld. 

 

                                           

1 Indien slechts één ouder tekent, verklaart de ondergetekende ouder t.o.v. de school in toepassing van de 

artikels 373 en 374 van het Burgerlijk Wetboek te handelen met instemming van de andere ouder. 
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Bijlage 2 

KOSTENRAMING OUDERBIJDRAGEN 

Lijst met richtprijzen schooljaar 2019-2020 

 

 

 

Wij vragen een  bijdrage voor:  Richtprijs :  

Zwemlessen ( verplicht)  

1ste tot en met 6de leerjaar 

 

Zonder grondige medische reden, gaat uw kind 

mee zwemmen. 

Het schoolzwemmen is gratis voor de leerlingen 

van L3, de andere leerlingen betalen €3 per beurt.  

De badmuts wordt op school aangekocht. U 

betaalt hiervoor €2. 

Wie zijn zwemgerief vergeet, krijgt zwemgerief ter 

beschikking van de school. Per uitleenbeurt zal 

vanaf dit schooljaar €2.5 worden aangerekend. 

 

Schooluitstappen: eendaags of deel van een dag 

(verplicht):  

We bieden een ruime waaier van culturele, 

pedagogische en sportieve activiteiten aan. In de 

mate van het mogelijke drukken we de kostprijs. 

De toegang en het vervoer worden verrekend. 

 

Maaltijden : zelf mee te brengen 

 

Bedragen maximum factuur per jaar 

 

Kleuters : €45 

 

Lagere school:  €90 

Openluchtklassen  

Om de 2 jaar  

 

 

Behoort tot de minder scherpe maximumfactuur 

en kan niet meer bedragen dan €435 voor de 

hele lagere school periode (van 1 tot 6) 

Richtprijzen: 

Ongeveer €125 voor een hele week( L3 tot L6) 

 

Gymkledij ( kan enkel op de school gekocht 

worden en alleen voor de leerlingen van klas 1 tot 

en met 6) 

 Broekje 

 T-shirt  

 Schoentjes 

 Turnzak 

 

Deze aankoop behoort niet tot de max.factuur.  

 

€ 8 

€ 10 

zelf aan te kopen buiten de school 

gratis ( bij verlies of schade € 5) 
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U kunt vrij intekenen op het volgende :  Kosten  

Voorbewaking  vanaf 7u15 

 vanaf 7u45 

 

€ 1,50 

€ 0,75 

 

Via de schoolrekening 

Middagbewaking  Per beurt : €0,75 

Jaarkaart € 70 (september – juni) 

Via de schoolrekening 

Naschoolse bewaking  

 tot 16.30 

 tot 17.00 

 tot 17.30 

Woensdag       tot 14u00 

Let op !!! Indien uw kind zonder verwittiging 

te laat wordt afgehaald wordt er €3 per 

begonnen  kwartier aangerekend ! 

(€0.75 per beginnend half uur) 

€  1,50  

€  2,25  

€  3,00  

€  2 

Via de schoolrekening 

 

Ouders krijgen een attest voor belastingvermindering /fiscaal attest van de 

school voor betaalde opvangprestaties voor alle kinderen jonger dan 12 jaar. ( 
Voor- en na- bewaking en middagbewaking) 
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Bijlage 3 

HET ORGANOGRAM VAN DE SCHOOL        

 

 

 

 

 

  

 

 

Kleuterklassen 

K1a  2,5 -3jarigen  Juf Inge 

K1b  2,5 -3-jarigen  Juf Anika 

K2   4-jarigen  Juf Kim 

K3   5-jarigen  Juf Nathalie 

Kleuter turnen  Juf Griet 

Zorg  Juf Chris en Juf Griet  

Zorg coördinator   Juf Inge Wilberts 

 

Lagere School 

L1                                 Juf Joke en Juf Tania 

L2                             Juf Evi en Juf Helen 

L3                                Meester Glenn en juf Helen 

L4                                Juf Sofie en meester Tim 

L5                                Juf Valerie en juf Chris 

L6                               Juf Anoek en juf Irina 

LO                                Juf Leen 

Zorg coördinator Juf Sarah De Paepe 

Ict coördinator            Meester Bernard 

Schoolbestuur: vzw Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke scholen 

regio Zuid – Antwerpen 

Gemeenteplein 8 

2550 Kontich 

               afgevaardigd beheerder voor de school: Erwin Van Wassenhove De Puzzel 

Directie: Kim Meel 

Directie: Kim Meel 
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KALENDER MET VAKANTIEDAGEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2019-2020            Bijlage 4 

SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER  DECEMBER  JANUARI 

Z 1  D 1  V 1  Allerheiligen  Z 1  W   1    Nieuwjaarsdag    

M 2     W 2  Z     2                    
Allerzielen 

 M 2    D 2 

D 3  D     3                                       Z 3  D 3  V 3 

W 4  V 4  M 4     W 4  Z 4 

D     5     Z 5  D 5  D 5  Z 5 

V 6  Z 6  W 6  V 6  M 6    

Z 7  M 7     D 7  Z 7  D 7 

Z 8  D 8  V 8  Z 8  W 8 

M 9     W 9  Z 9  M 9    D     9                        

D 10  D   10              Z 10     D   10  V 10 

W 11  V 11  M 11  Wapenstilstand  W  11  Z 11 

D  12                                         Z 12  D   12        D   12                                      Z 12 

V 13  Z 13  W 13  V   13  M 13    

Z 14  M 14     D   14                                        Z   14  D 14 

Z 15  D 15  V 15  Z   15  W 15 

M 16 Ped.studiedag   W 16  Z 16  M  16   D   16                           

D 17  D 17  Z 17  D   17  V 17 

W 18  V 18  M 18    W  18  Z 18 

D   19                         Z 19  D 19  D 19  Z 19 

V 20  Z 20  W 20  V 20  M 20   

Z 21  M 21    D   21      Z 21  D  21   

Z 22  D 22  V 22  Z 22  W 22        Ped.studiedag 

M 23    W 23  Z 23  M 23 Kerstvakantie  D 23 

D 24  D  24    Rapport 1+ OC  Z 24  D 24    V 24 

W 25  V 25  M 25    W 25 Kerstmis   Z 25 

D   26                     Z 26  D 26  D26   2de  Kerstdag  Z 26 

V 27  Z 27  W 27      Ped. studiedag  V 27  M 27   

Z 28  M  28        
Herfstvakantie 

 D   28                               Z 28  D 28 

Z 29  D 29    V 29  Z 29  W 29 

M 30  W 30  Z  30  M 30  D  30     Rapport 2+ OC 

  D 31    D  31  V  31  
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FEBRUARI  MAART  APRIL  MEI  JUNI 

 

Z   1  Z 1  W 1  V    1   Dag van de 
arbeid  

 M1Pinkstermaandag  

Z   2  M 2     D     2  Rapport 3 + OC  Z 2  D 2 

M 3     Fac.verlofdag    D 3     V 3  Z 3  W 3 

D 4  W 4  Z 4  M 4    D 4                        

W 5  D     5                                        Z 5  D 5  V 5  

D     6                                       V 6  M 6  Paasvakantie  W 6  Z     6 SCHOOLFEEST 

V 7  Z 7  D 7     D     7                                      Z 7    

Z 8  Z 8  W 8  V 8  M 8    

Z 9  M 9     D 9  Z 9  D 9    

M 10     D 10  V 10  Z 10  W 10 

D 11  W 11  Z 11  M 11    D   11                                     

W 12  D 12  Z  12     Pasen  D 12  V 12 

D  13                OC KS  V 13  M 13  Paasmaandag  W 13   OZCS-dag  Z 13 

V 14  Z 14  D 14  D 14  Z 14 

Z 15  Z 15  W 15  V 15  M 15   

Z 16  M 16    D 16  Z 16  D 16 

M 17    D 17  V 17  Z 17  W 17 

D 18  W 18  Fac. verlofdag  Z 18  M 18    D 18 

W 19  D  19                           Z 19    D 19  V 19  

D 20  V   20    M 20   W 20  Z 20  

V 21  Z 21  D 21    D  21   Hemelvaart  Z 21  

Z 22  Z 22  W 22  V 22  M 22    

Z 23  M 23   D 23  Z 23  D 23  

M 24 Krokusvakantie   D 24  V 24  Z 24  W 24  

D 25  W 25  Z 25  M 25   D   25              

W 26  D   26                        Z 26  D 26  V 26  

D 27  V 27  M 27    W 27  Z 27  

V  28  Z 28  D 28    D 28                             Z 28  

Z  29  Z 29  W 29  V 29  M 29     Rapport 4  

  M 30  D 30  Z  30  D 30  

  D 31    Z  31    Pinksteren    
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Bijlage 5 

Aanvraagformulier 

Mijn kind moet op school medicatie gebruiken op doktersvoorschrift 

Wanneer u wenst dat de school er op toeziet dat uw minderjarig kind tijdens de schooluren bepaalde 

medicijnen inneemt op doktersvoorschrift, dient u vooraf onderstaand aanvraagformulier in te vullen. 

Let wel dat het deel aangeduid met ‘in te vullen door de arts’ ook effectief door een arts wordt 

ingevuld. Zonder handtekening en stempel van de arts wordt dit formulier niet als geldig beschouwd. 

 

Indien de periode waarbinnen het medicijn moet worden ingenomen, langer duurt dan een trimester, 

dient bij het begin van een nieuw trimester een nieuw formulier te worden ingediend. Ook bij een 

wijziging van therapie of medicatie moet een nieuw formulier ingevuld worden. 

 

 

 

Deel in te vullen door de ouders 

 

  

Naam van de leerling die het medicijn 

dient in te nemen: 

______________________________________________ 

Geboortedatum: ______________________________________________ 

Uit klas: ______________________________________________ 

Naam ouder: ______________________________________________ 

Telefoonnummer ouder ______________________________________________ 

 

 

Ondergetekende verzoekt de school om er op toe te zien dat het kind medicijnen neemt in 

overeenstemming met het onderstaande doktersvoorschrift. 

 

 

Handtekening ouder(s)                                                                                                 Datum 
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Deel in te vullen door de arts 

 

Naam van het medicijn: _____________________________________________ 

Het medicijn dient te worden genomen van   __/__/20__  tot   __/__/20__.  

Het medicijn dient dagelijks te worden genomen:  om _______uur, om______uur,  

om _______uur, om_______uur. 

Dosering van het medicijn  
(aantal tabletten, ml,…): 

_____________________________________________ 

Wijze van gebruik (bv. oraal, percutaan, indrup-

peling, voor/na/tijdens de maaltijd…) 
_____________________________________________ 

Wijze van bewaring (bv. koel): _____________________________________________ 

 

Mogelijke bijwerkingen van het medicijn: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Het medicijn mag niet worden genomen indien: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Naam van de arts: 

_____________________________________________ 

Telefoonnummer van de arts:  ____________________________________________ 

 

Handtekening van de arts                                     Stempel van de arts                                               

Datum 

 

 

Deel in te vullen door de school* 

 

Op het nemen van het medicijn wordt toegezien door (naam en functie van het personeelslid**): 

________________________________________________________________________________ 

En in diens afwezigheid door (naam en functie van het personeelslid**): 

________________________________________________________________________________ 

 

Naam en handtekening van de directie                           Handtekening van de betrokken 

personeelsleden 

 

                                           

* De school houdt een register bij van elk genomen medicijn. Hierop zal worden aangeduid welk medicijn een leerling op 

welk tijdstip heeft ingenomen en onder wiens toezicht. 

** De betrokken personeelsleden aanvaarden deze taak op vrijwillige basis. 

 


