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WELKOM 

 

 

Wij zijn blij dat u voor onze school gekozen heeft.  We beschouwen dit als een blijk van groot 

vertrouwen: we zien het als een voorrecht dat we mee mogen helpen bij de opvoeding van uw kind. 

 

We zullen uw kind goed onthalen.  U mag erop rekenen dat we als schoolbestuur en schoolteam ons ten 

volle zullen inzetten om uw kind een eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs te geven. 

 

Vanzelfsprekend hopen we dat u uw kind zal aanmoedigen om met ons mee te werken en dat we dus 

goede bondgenoten zullen zijn in de opvoeding van uw kind.   

Aarzel ook niet met ons contact op te nemen indien er problemen zijn.  We staan klaar om samen naar een 

oplossing te zoeken. 

 

Deze brochure bieden we aan als een basis voor een goede samenwerking tussen u en onze school. 

 

In het eerste deel schetsen we een klein portret van onze lokale school.  Onder de titel ‘Wie is wie’ stellen 

we u voor wie allemaal meewerkt aan de boeiende uitdaging uw kind op te voeden in onze school. 

Natuurlijk hebben we ook de medewerking en inzet van uw kind nodig.  We zullen daar speels en tof, 

maar ook duidelijk en ernstig toe uitnodigen vandaar: ‘Onze oproep aan de kinderen’. 

 

In onze tijd wordt meer en meer gesproken over rechten en plichten tussen mensen.  De overheid 

verwacht dat ook binnen onderwijs duidelijk en eerlijk afgesproken wordt wat de rechten maar 

vanzelfsprekend ook wat de plichten zijn van de ouders en de school.  In feite is de school immers een 

minimaatschappij en voor de kinderen een goede oefenplaats om te leren fijn samen te leven. 

 

In het tweede deel leest u daarom in eerder serieuze taal wat wij u daarover van rechtswege moeten 

mededelen. 

 

Deze brochure  met schoolreglement wordt u slechts éénmaal overhandigd (bij de inschrijving  en/of  in 

september van het nieuwe schooljaar). 

 

In een afzonderlijk  jaarlijkse infobrochure presenteren we heel wat wetenswaardigheden over onze 

school.  Het is prettig dat u een kijk krijgt op een doorsnee schooldag voor uw kind.  Bovendien bieden we 

u in dit deel ook heel wat praktische informatie en maken we een paar concrete afspraken voor een vlotte 

samenwerking. 

We vragen vooral uw aandacht voor ons opvoedingsproject.  Dit is het kerndocument voor onze school: 

het verwoordt vanuit welke inspiratie en bewogenheid wij uw kind willen opvoeden en onderwijzen. Wij 

vragen u dit project te onderschrijven: dit is erg belangrijk. 

 

Het schoolbestuur, de directie en het personeel van de school. 
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DEEL 1 ONZE SCHOOL EN HAAR OPVOEDINGSPROJECT 

 

 

1.1 PORTRET VAN ONZE SCHOOL 

 

De “Vrije Basisschool De Zeppelin Donk” is een school waar uw kind zich thuis voelt !! 

 

Onze school is een gemengde basisschool die behoort tot het gesubsidieerd vrij onderwijs. Gemengd 

betekent dat wij openstaan voor jongens en meisjes. Basisschool  wil zeggen dat wij onderwijs 

organiseren voor kleuters en voor leerlingen van de lagere school. 

 

Onze school stoelt op een jarenlange ervaring en begeleidt, ongeveer 200 kinderen. 

Onze school is meer dan een school waar uw kind alleen maar leert lezen, schrijven en rekenen. 

 

Ons schoolteam  wil in nauwe samenwerking met de ouders en alle betrokkenen hulp en ruimte bieden  

bij de persoonlijkheidsvorming van onze leerlingen. 

Wij willen elk kind initiëren in een waaier van waarden, leerinhouden en vaardigheden, uitgespreid over 

verschillende opvoedingsdomeinen. 

 

Maar opvoeden is een verantwoordelijkheid voor schoolgemeenschap en voor de ouders. Wij willen,  

samen met de steun van de ouders, leren groeien in zelfstandigheid en volwassenheid. 

 

 

 

 

1.2 WIE IS WIE? 

 

Onze school is 

 

 Naam : GESUBSIDIEERDE VRIJE BASISSCHOOL DONK  “De Zeppelin” 

 Adres :  Dorpsstraat 29  3540  HERK-DE-STAD 

 tel.      :  013/44.40.22   

 e-mail: directie@dezeppelindonk.be 

 website: www.dezeppelindonk.be 

 

Buiten de schooluren is de directeur ook te bereiken: 

 

  Naam :  Katrien ROBIJNS 

 Adres :  St.-Truidersteenweg 43  3540 HERK-DE-STAD 

 tel.  :  0476 / 31.49.97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:directie@dezeppelindonk.be
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Ons schoolbestuur is: 

 

 v.z.w.  Katholiek Onderwijs Halen Herk-de-Stad  

 

 

 Voorzitter : Dhr. Jos Merckx,    

 

 Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke van het schoolgebeuren.  Onze school bouwt haar 

 werking uit mede dankzij een goede begeleiding die het schoolbestuur organiseert voor haar                                       

             scholen. 

 

Het personeel 

 

De leerkrachten, de directeur, het administratief- en onderhoudspersoneel vormen samen ons schoolteam.  

Het onderwijzend personeel is volgens de opdracht opgesplitst in kleuter- en lager onderwijs.  Deze 

groepen werken wel intens samen. 

 

 

 

De klassenraad 

 

Regelmatig komt de directeur samen met een team van personeelsleden - klasleerkracht - gymleerkracht - 

zorgcoördinator - afgevaardigde van het VCLB om individuele leerlingen of een leerlingengroep te 

bespreken. 

 

 

 

Samenwerking met diensten en specialisten:  VCLB-begeleiding 
 

De leerlingen van onze school worden begeleid door het VCLB West-Limburg Afdeling Herk-de-Stad. 

 

 

Wat is een CLB? 

 

CLB staat voor Centrum voor Leerlingenbegeleiding.  Leerlingen, ouders en scholen kunnen er informatie 

en begeleiding krijgen.  Daarvoor zorgen artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, 

psychologisch assistenten en verpleegkundigen.   

 

Je kunt met allerlei vragen naar het CLB.  Een kleine greep uit de zeer brede waaier: vragen over studeren 

en studiekeuze op school, leer- en rekenproblemen, gezondheid, slaapproblemen, angst om naar school te 

gaan, pestgedrag, de aanpak van vervelend gedrag, opvoeding, ontwikkeling,…. 

 

Op sommige vragen krijg je al meteen een antwoord.  Vaak is een verhelderend gesprek voldoende. Soms 

is extra hulp en ondersteuning nodig.  Samen met de CLB-medewerker werk je dan aan een oplossing.  

Indien nodig vindt er een medisch, psychologisch en/of sociaal onderzoek plaats.  In een aantal gevallen 

verwijst het CLB voor verdere behandeling of begeleiding door naar een andere, meer gespecialiseerde 

gezondheids- of welzijnsdienst. 
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Naast deze ‘vraaggestuurde’ werking is het CLB ook verantwoordelijk voor de verplichte medische 

onderzoeken in bepaalde leerjaren: 1ste en 2de kleuterklas, 1ste, 3de en 5de leerjaar basisonderwijs. 

Een deel van de onderzoeken vindt plaats op het centrum zelf, een deel op de school.  Het CLB is ook 

belast met inentingen en met de preventie van sommige besmettelijke ziekten. 

 

De CLB-tussenkomsten zijn GRATIS en gebeuren met de grootste discretie en met respect voor het 

privéleven. 

 

Ons CLB-schoolteam 
 

Onze school werkt samen met het Vrij CLB West-Limburg afdeling Herk-de-Stad. 

 

Adres:  Zoutbrugstraat 5 te 3540 Herk-de-Stad  tel.: 013/55.46.56 

                fax.: 013/55.50.94 

 

Arts:    Dr. Nicole Daniëls    

Psychologe:   Ellen Strosse  

Psychologisch Assistente: Ine Hendrickx  

Maatschappelijk werker:  Ine Geyskens 

Verpleegkundige:  Erica Uten 

 

 

Openingsuren:  maandag van 8.30 uur tot 12.30 uur 

               andere werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. (of na afspraak) 

 twee dagen in de kerstvakantie (wordt in de pers aangekondigd) 

 

Het centrum is gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus, tijdens de kerst- en de paasvakantie. 

Je kunt gewoon binnenlopen in het centrum, maar het is toch veiliger vooraf een afspraak te maken op het 

eerder vermelde telefoonnummer. 

 
Belangrijk voor de ouders om te weten: 

- Het CLB  heeft van alle of elke leerling(en) die het begeleidt een dossier. Wanneer de leerling van 

school verandert, wordt dit dossier overgemaakt aan het CLB dat de nieuwe school begeleidt (besluit 

van de Vlaamse Regering, 08-06-2001, art. 7,8 en 9). 

- De identificatiegegevens van de leerling, de gegevens over inentingen, de gegevens van de 

medische onderzoeken en gegevens over de leerplichtbegeleiding worden automatisch 

overgedragen. 

- Al de andere gegevens worden overgedragen indien er geen verzet wordt aangetekend. Dit verzet 

kan aangetekend worden door de ouders en moet gebeuren binnen een termijn van 10 dagen na de 

mededeling waarin de ouders of de leerling op de hoogte werden gebracht van de overdracht. (Op 

het moment dat u dit leest!) 

- Het CLB mag in geen enkel geval – tenzij er schriftelijk toelating is van de ouders – het dossier 

overdragen aan andere instanties, hulpverleners, derden, enz… 

- Aan de betrokken schooldirectie en het personeel worden alleen gegevens doorgegeven die nodig zijn 

opdat zij hun taak naar behoren kunnen vervullen. 

- De ouders hebben het recht op toegang tot de gegevens uit het dossier. 

- Dit dossier wordt op het centrum bewaard tot ten minste 10 jaar na de datum van de laatste medische 

tussenkomst (onderzoek of inenting). 

- De dossiers worden bewaard bij VCLB West-Limburg, afdeling Herk-de-Stad, Zoutbrugstraat 5 te 

3540 Herk-de-Stad.  Ze worden beheerd door Mevr. Christine Tielemans. 
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Het organogram van de school 

 

Het organogram presenteert onder de vorm van een overzicht wie in de school in welke hoedanigheid  

meewerkt aan de opvoeding en het onderwijs van de kinderen. 

 

Aangezien verschillende ambten nog toegewezen worden in de loop van de grote vakantie en zelfs in het  

begin van het schooljaar kunnen er zich in de personeelssamenstelling wijzigingen voordoen.  Hiervan 

wordt men dan onmiddellijk op de hoogte gebracht. 

 

Organogram van de school 

 
 

Schoolbestuur = vzw Katholiek Onderwijs Halen Herk-de-Stad 

Veearts Strauvenlaan 5 

3540 HERK-DE-STAD 

 

Voorzitter 

van het schoolbestuur: Dhr. Jos Merckx 

 

Directie: Katrien ROBIJNS 

 

Onderwijzend personeel: 

Kleuter 

Onderwijzend personeel: 

Lager 

Administratief personeel 

Gerda DOUCE Annelies CALLENS Carine ZURINGS 

Marina RUELENS Erik RYKX  

Lieve VANDEVELDE Evi BORTELS  

Brenda SCHEVENELS Emily MORREN  

Vanessa VANDENRIJT Ingrid NOLLET  

Sara SCHUTTERS Mark COEMANS ICT-Coördinator 

 Greet OEYEN Gery BILSEN 

Kinderverzorgster Jonas VANDEPOEL  

Nadia NAJEM Greet ALLARD  

Evy MARCHAL Shari VOS  

Zorgcoördinator en 

lichamelijke opvoeding kleuters 

Zorgcoördinator  

Cédric DANIËLS Linda DEFERM VCLB 

  Zoutbrugstraat 5 Herk-de-Stad 

 Lichamelijke opvoeding: Ellen Gielis 

 Jurgen KIEKEPOOS  

 Liesbet DECLERCK  
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1.3 ONZE OPROEP AAN DE KINDEREN 

 

 

1 Op school respecteer ik de leefregels 

 

Algemeen 

 

Ik doe niet aan een ander wat ik zelf niet graag heb dat men aan mij doet. 

Ik probeer vriendelijk te zijn tegen de andere kinderen.  Ik toon respect voor de anderen. 

Vechten of ruziemaken of pesten doe ik niet.  Anderen aanzetten om iets fout te doen, doe ik niet. 

Als ik onbeleefd was of iemand pijn deed, verontschuldig ik me spontaan. 

Op school gebruik ik een voorname taal, ik spreek Algemeen Nederlands. 

In de gang, op de trappen en in de deuropening geef ik voorrang aan bezoekers en leerkrachten. 

Eerlijk zijn en behulpzaam zijn wordt erg gewaardeerd bij ons op school. 

Mijn kapsel en kledij zijn verzorgd zonder opvallend te zijn. 

Kauwgom is verboden op onze school ! 

 

Veiligheid 

 

Ik zorg dat ik ruim op tijd vertrek en tijdig op school ben. 

Van huis naar school en terug neem ik de kortste of de veiligste weg. 

Onderweg let ik erg goed op de verkeersregels. 

Ik verlaat de school nooit zonder toelating. 

Ik ga rustig van en naar de klassen en op de trappen. 

Bij alarm volg ik heel nauwkeurig de richtlijnen. 

Bij een ongeval verwittig ik meteen een volwassene in de school. 

 

Tijdens de speeltijden 
 

Tijdens de pauze blijf ik niet in de klas. 

Ik speel sportief zonder ruw te zijn. 

Ik blijf niet rondhangen in de toiletten of de gangen. 

Ik draag mee zorg voor het groen op en rond onze speelplaats. 

Afval sorteer ik netjes in de geschikte vuilnisbak. 

Problemen meld ik aan de leerkracht met toezicht. 

Bij het signaal stop ik met spelen en ga ik meteen naar de rij. 

 

In de eetzaal 
 

Mijn eten breng ik mee in een brooddoos, liefst met mijn naam er op. 

Ik breng alleen gezonde versnaperingen mee. 

Aan tafel blijf ik rustig en verzorg ik mijn houding. 

 

2  Op school volg ik ook de leerregels. 

 

In de klas doe ik mijn best om goed mee te werken. 

Als ik iets niet versta vraag ik om uitleg voor, tijdens of na de les. 

Ik leer mijn lessen en maak mijn huiswerk. 

Ik zorg er voor dat ik altijd het nodige schoolgerei mee heb, ook voor de gymles. 
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1.4  TUCHT OP DE SPEELPLAATS 

 
 

Leerlingen die zich niet aan de afspraken van de school houden,  

worden gestraft! 

  

Hoe wordt er gestraft? 

 

1. Verbaal standje – waarschuwing. 

2. Time-out tijdens de speeltijd. 

3. Bij herhaling van het voorval of bij ernstige voorvallen volgt een correctiestraf die door de 

leerkracht van de klas gegeven wordt. 

 

Mogelijke correctiestraffen: 

 

 Schrijftaak. 

 Binnen blijven onder de speeltijd. 

 Bij de leerkracht die toezicht heeft rondwandelen. 

 Een leuke activiteit in de klas overslaan. 

 

Indien de school of een klasleerkracht het nodig acht, zal er contact opgenomen worden met de ouders 

om het gedrag van het kind te bespreken! 

 

 

1.5  WETENSWAARDIGHEDEN OVER LESSEN EN PEDAGOGISCHE ACTIVITEITEN 

 
 1.5-1 SCHOOLAGENDA 

 

De schoolagenda is een handig, informatief hulpmiddel voor leerlingen, leerkrachten en ouders. 

Daarom vragen wij u om dagelijks de agenda te handtekenen voor de kinderen van het 1ste tot en 

met het vierde leerjaar.  Voor de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar volstaat 1 maal per week. 

In de klasagenda kunt u de volgende informatie vinden : huistaken, lessen of toetsen, geplande 

activiteiten en betalingen. 

Het kan ook gebruikt worden voor mededelingen van de leerkracht naar de ouders toe: 

- praktische informatie 

- raadgevingen, opmerkingen 

- beoordelingen van gedrag en inzet 

- eventuele strafwerken 

Anderzijds is de agenda voor de ouders een handig instrument naar de leerkracht of de school toe 

of omgekeerd: 

- doorspelen van informatie of mededelingen i.v.m. het eigen kind 

- vragen en opmerkingen 
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1.5-2 HUISWERK 

 

De bedoeling van het huiswerk is: 

 

1. Een opdracht zelfstandig (en schriftelijk) leren uitvoeren en dit op korte of langere 

termijn. 

 

2. Lessen oefenen:    

 toepassingen op behandelde leerstofpunten ,geheugentraining, lezen 

  

3. Een volgende klasdag voorbereiden : 

lessen herhalen of leren, materiaal verzamelen, documentatie zoeken (W.O.,  ...) 

 

Frequentie en omvang variëren van leerjaar tot leerjaar.  Dit wordt meegedeeld tijdens de 

oudercontacten bij het begin van het schooljaar. 

Naar de ouders toe, vervult de huistaak een informatieve brugfunctie.   De huistaken informeren 

de ouders over de actuele leerstof en eventuele moeilijkheden van het kind. 

 

 

1.6 ONZE EVALUATIEAANPAK EN HET RAPPORT 

 

1.6-1 TOETSEN EN RAPPORTEN 

 

De leerlingen van de lagere school ontvangen vier rapporten per schooljaar (oktober, december, 

maart, juni).  Onze evaluaties worden gerapporteerd via de computer. Deze rapporten geven een 

duidelijk beeld over de schoolvorderingen van je kind in vergelijking met het totale klasbeeld. 

Ook de dagelijkse opvragingen van lessen en het dagelijks werk van de leerling worden in 

aanmerking genomen.  Zo zullen de leerlingen die regelmatig werken voor hun inspanning beloond 

worden. 

 

1.7 KINDEREN OP DE FOTO 

 

Tijdens het schooljaar nemen wij geregeld foto’s van de kinderen tijdens allerlei activiteiten.  

Deze foto’s kan u steeds bekijken op onze website. 

De ouders die hiertegen bezwaar hebben, kunnen ons dit steeds schriftelijk melden. 

 

 

1.8 GEDRAGSCODE KLEDIJ 

 

Het is op onze school verboden om piercings te dragen. Alleen oorbellen zijn toegestaan bij 

meisjes. 

 

Vanaf het derde leerjaar: 

 - geen spaghettibandjes en aanverwanten 

 - geen korte topjes die de buik of de rug bloot laten. 

 

 

1.9 VERJAARDAGEN 

 

Wie verjaart mag in de klas trakteren. Wij vragen echter dit sober te houden. 

Er mag getrakteerd worden met een stuk fruit, een koekje of cake. 



______________________________________________________________________________________________ 

 ‘Schoolreglement’ 2015-2016   Vrije Basisschool ‘De Zeppelin’ Donk 

 VZW KOHH  Veearts Strauvenlaan 5  3540 Herk-de-Stad 

10 

 

Wij vragen echter GEEN SNOEP, DRANK,SLAGROOMTAARTEN, IJSJES OF  

SPEELGOED ( potloden, pennen, ballonnen,…) mee te geven naar de klas, zodat ieder kind 

gelijk is!!! 

Wanneer er toch snoep of speelgoed wordt meegebracht, zullen we dit ’s avonds terug mee naar 

huis geven!!! We hopen dat iedereen zich aan deze afspraak houdt, zodat er geen kinderen moeten 

teleurgesteld worden! 

 

 

1.10 AFSCHEIDSFEESTJES EINDE SCHOOLJAAR 

 

Op het einde van het schooljaar worden er in alle klassen voor de leerkrachten afscheidsfeestjes 

georganiseerd. 

Ouders die de leerkracht van de klas in de bloemetjes willen zetten, mogen dit doen in afspraak 

met de leerkracht en binnen de schooltijd. 

 

 

1.11 MOS 

 

Afspraken rond afvalpreventie: 

 

Alle kinderen brengen drank mee in hervulbare flesjes of drinkbekers, dus geen brikjes of blikjes. 

Op school wordt alleen drank verkocht in glazen flesjes. 

Boterhammen en koekjes worden meegebracht in een brooddoos, dus zonder zilver papier, plastic 

folie of apart verpakte koekjes. 

Bij traktatie op school mogen geen kleine brikjes meegegeven worden.  Grote brikken, die 

achteraf mee naar huis kunnen, mogen eventueel wel. 

 

Afspraken rond mobiliteit: 

 

Al onze leerlingen krijgen bij het begin van het schooljaar een fluovestje of een fluohoes voor de 

boekentas. Wij vragen iedereen om dit elke dag te dragen, zodat de zichtbaarheid van onze 

kinderen van en naar de school vergroot en dus ook hun veiligheid in het verkeer. Deze afspraak 

is opgenomen in ons schoolreglement en daardoor voor iedereen van toepassing! 

Wij moedigen iedereen aan om zo milieuvriendelijk mogelijk naar school te komen. Neem wat 

vaker de fiets of kom te voet naar school! 

 

 

1.12 MEDICATIE 

 

 

Leerkrachten op school zijn geen dokters of verplegers. Zij hebben niet de opleiding om 

beslissingen te nemen in verband met het toedienen van medicatie. 

 

Daarom mogen zij kinderen op school geen medicatie toedienen en wordt medicatie om 

veiligheidsoverwegingen niet toegelaten op school. 

 

Zieke kleuters ( grieperig, koorts, kinderziektes,…) blijven zeker enkele dagen thuis tot ze 

genezen zijn. Zo worden andere kinderen en leerkrachten ook minder snel ziek. 

 

Kleuters die nog antibiotica nemen, hebben zeker voldoende rust nodig om terug op krachten te 

komen. Zij komen beter niet naar school. 
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Antibiotica kunnen ook perfect toegediend worden buiten de schooluren: ’s morgens, om 16.00 

uur en bij het slapengaan. 

 

Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen, en na afspraak met de directeur, kan er medicatie worden 

toegediend. Dit wel enkel en alleen wanneer er een schriftelijk bewijs is van de dokter met de 

juiste dosis en de wijze van inname. 

 

 

 

 

DEEL 2   RECHTEN EN PLICHTEN 

 

 

2.1 OVER INSCHRIJVEN EN LEERPLICHT GESPROKEN 

 

Door de groei van de laatste jaren en het gebrek aan 

uitbreidingsmogelijkheden hebben enkele klassen hun maximale capaciteit 
bijna bereikt.  

 
Omdat we het belangrijk vinden om uw kind in optimale omstandigheden 

naar school te laten gaan, zal er bij het bereiken van de maximumcapaciteit 
een inschrijvingsstop plaatsvinden. 

 
Indien u uw zoon of dochter wil inschrijven voor het schooljaar 2017-2018 

kan u het reeds dit schooljaar doen en dit vanaf 1 maart 2017. Broers en 
zussen kunnen dit vanaf 15 februari 2017. 

 

Meer uitleg vindt u op onze website. 

Toelatingsvoorwaarden1 

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van 

de school. Het schoolreglement wordt schriftelijk of via elektronische drager aangeboden en de ouders 

moeten er zich schriftelijk akkoord mee verklaren. Het schoolbestuur vraagt of de ouders een papieren 

versie van het schoolreglement wensen te ontvangen.  

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

bevestigt en de verwantschap aantoont (de SIS-kaart, het trouwboekje, het geboortebewijs, een 

identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas). 

De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school, tenzij de 

ouders zich met een wijziging van het schoolreglement niet akkoord verklaren (zie verder). 

Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving opgenomen in het 

inschrijvingsregister. Zij worden slechts éénmaal ingeschreven volgens chronologie. 

                                                           
1 Decreet basisonderwijs: www.ond.vlaanderen.be/edulex/ > zoeken via de metagegevens > goedkeuringsdatum op 

25/02/1997; Omzendbrief ‘Toelatingsvoorwaarden leerlingen in het gewoon basisonderwijs’: 

www.ond.vlaanderen.be/edulex/ > zoeken via de metagegevens > publicatiedatum op 10/08/2001 

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/
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Wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de kleuter opgenomen in 

het stamboekregister. Vanaf de volgende instapdatum wordt de kleuter toegelaten in de school en wordt 

hij/zij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas. Kleuters zijn niet leerplichtig.  

Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn op de volgende 

instapdagen: 

 de eerste schooldag na de zomervakantie; 

 de eerste schooldag na de herfstvakantie; 

 de eerste schooldag na de kerstvakantie; 

 de eerste schooldag van februari; 

 de eerste schooldag na de krokusvakantie; 

 de eerste schooldag na de paasvakantie; 

 de eerste schooldag na Hemelvaartsdag. 

 

Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven en in de school 

toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen. 

 

Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn voor 1 januari van het 

lopende schooljaar. Een leerling die 5 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar kan reeds in 

het lager onderwijs ingeschreven worden. Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar. 

 

Vanaf 1 september 2009 geldt voor inschrijvingen vanaf het schooljaar 2010-2011 onderstaande regeling: 

 

Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn voor 1 januari van 

het lopende schooljaar. Als hij nog niet de leeftijd van zeven jaar heeft bereikt of zal bereiken voor 1 

januari van het lopende schooljaar, moet hij bovendien aan een van de volgende voorwaarden voldoen: 

 

1° het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende 

Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode gedurende ten minste 220 

halve dagen aanwezig zijn geweest; 

 

2° voldoen aan een proef die de kennis van het Nederlands, nodig om het lager onderwijs aan te vatten, 

peilt. De Vlaamse Regering legt de inhoud van die taalproef vast. Het CLB waarmee de school waar 

de betrokken leerling zich aanbiedt een beleidscontract heeft, is bevoegd die taalproef af te nemen; 

 

3° beschikken over een bewijs dat hij het voorafgaande schooljaar onderwijs heeft genoten in een 

Nederlandstalige onderwijsinstelling uit een lidstaat van de Nederlandse Taalunie. 

 

Met uitzondering van de leeftijdsvereiste is deze regeling niet van toepassing op leerlingen die worden 

ingeschreven in Franstalige scholen in de rand- en taalgrensgemeenten die deel uitmaken van het 

Nederlandse taalgebied. 

 

Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan in het lager onderwijs 

ingeschreven worden, op voorwaarde dat hij tijdens het voorafgaande schooljaar was ingeschreven in een 
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door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die 

periode ten minste 185 halve dagen aanwezig was geweest. 

 

Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar en die tijdens het voorafgaande 

schooljaar niet was ingeschreven in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school 

voor kleuteronderwijs, kan in het lager onderwijs worden ingeschreven op basis van een taalproef . 

 Weigering van inschrijving/ Ontbinden van de inschrijving2 3 

Onze school moet haar capaciteit vastleggen. De capaciteitsbepaling en het aantal beschikbare zitjes vind 

je terug in de schoolbrochure. Eens onze capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling geweigerd.  

Elke geweigerde leerling krijgt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving en wordt als 

geweigerde leerling in het inschrijvingsregister geschreven. De volgorde van geweigerde leerlingen in het 

inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de 

inschrijving betrekking heeft. Voor de instappertjes blijft de volgorde van het inschrijvingsregister 

behouden tot de 30 juni van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking had. 

Wanneer je kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, schrijft de 

school in onder ontbindende voorwaarde. Als na de inschrijving pas blijkt dat er zo’n verslag is, 

wordt ze automatisch omgezet in een inschrijving onder ontbindende voorwaarde. Vervolgens 

organiseert de school overleg met de ouders, de klassenraad en het CLB, over de aanpassingen die nodig 

zijn om de leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoortgang 

te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum.  

Indien na het overleg de school de disproportionaliteit van de aanpassingen bevestigt, wordt de 

inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk 1 

maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de kennisgeving van de bevestiging van de 

disproportionaliteit. 

Wanneer je kind niet beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, maar 

tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor hem/haar wijzigt en de vastgestelde 

onderwijsbehoeften van die aard zijn dat voormeld verslag nodig is, organiseert de school een overleg met 

de klassenraad, de ouders en het CLB.  Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd, 

beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een 

individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende 

schooljaar te ontbinden. 

Een klachtenprocedure bij de Commissie inzake Leerlingenrechten is mogelijk. 

Doorlopen van inschrijving 

Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de 

overgang naar het eerste leerjaar in <naam van school>.  

                                                           
2 Decreet betreffende gelijke onderwijskansen: www.ond.vlaanderen.be/edulex/ > zoeken via de metagegevens > 
goedkeuringsdatum op 28/06/2002 
3 Omzendbrief “Het gelijke onderwijskansenbeleid voor het basisonderwijs”: www.ond.vlaanderen.be/edulex/ > 
zoeken via de metagegevens > publicatiedatum op 13/06/2006 

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/
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Leerplicht4 

In september van het jaar waarin het kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te 

volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander 

leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek. 

Een jaar langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste 

jaar in de lagere school verblijven kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij het advies van de 

klassenraad en van het CLB-centrum. De ouders nemen de uiteindelijke beslissing. 

In het gewoon onderwijs kan een leerling minimum 4 jaar en maximum 8 jaar in het lager onderwijs 

doorbrengen, met dien verstande dat een leerling die 15 jaar wordt vóór 1 januari geen lager onderwijs 

meer kan volgen. 

De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. Om 

gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren (zie 

punt 4 Afwezigheden). 

Toelatingsvoorwaarden 1ste leerjaar 

Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet. 

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. 

 

 
  

2.2  OUDERLIJK GEZAG   

 

Zorg en aandacht voor het kind 

 

Voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid , begrip en 

extra aandacht bieden. 

 

Neutrale houding tegenover de ouders 

 

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan 

gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen vonnis van de rechter is, houdt de 

school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis, dan volgt de school de 

afspraken zoals opgelegd door de rechter. 

 

Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar ouders 

 

Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van 

                                                           
4 Wet betreffende de leerplicht: www.ond.vlaanderen.be/edulex/ > zoeken via de metagegevens > 
goedkeuringsdatum op 29/06/1983 

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/


______________________________________________________________________________________________ 

 ‘Schoolreglement’ 2015-2016   Vrije Basisschool ‘De Zeppelin’ Donk 

 VZW KOHH  Veearts Strauvenlaan 5  3540 Herk-de-Stad 

15 

 

informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind genomen worden. 

- afspraken i.v.m. agenda, brieven, … 

- afspraken in verband met oudercontact 

De ouders bespreken deze afspraken met de klasleerkracht of de directeur. 

 

CO-schoolschap 

 

CO-schoolschap betekent  het kind tijdens het schooljaar op twee plaatsen school laten lopen, afhankelijk 

van bij welke ouder het verblijft. Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren 

te garanderen, weigert de school mee te werken aan het co-schoolschap. 

 

 

2.3 ORGANISATIE VAN DE LEERLINGENGROEPEN   

 

De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of je kind kan 

overgaan naar een volgende leerlingengroep. Wil de school dat je kind een jaar overdoet, dan is dit omdat 

ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De genomen beslissing wordt ten aanzien 

van de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere 

aandachtspunten er in het daaropvolgend 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. (Bijvoorbeeld in 

de kleuterschool na een instapdatum). 

 

2.4  EEN – OF MEERDAAGSE SCHOOLUITSTAPPEN   

 

Eendaagse uitstappen 

 

Aanbod: sportactiviteiten, culturele activiteiten, boerderijbezoek, educatieve uitstappen, schoolreizen, … 

 

De ondertekening van dit schoolreglement geldt als toestemming voor deelname aan de ééndaagse 

uitstappen. Indien ouders de toestemming bij ééndaagse extra-muros activiteit weigeren, dienen zij dat 

vooraf aan de school te melden. Ouders kunnen de deelname niet weigeren wanneer de extra-

murosactiviteit minder dan een volledige lesdag duurt. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-

murosactiviteiten dienen op school aanwezig te zijn. 

 

Meerdaagse uitstappen 

 

Aanbod: sneeuwklassen in het zesde leerjaar 

 

Bij een meerdaagse extra-muros activiteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders 

vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros activiteiten. Leerlingen die niet 

deelnemen dienen op school aanwezig te zijn! 

 

2.5 AFSPRAKEN INZAKE AANWEZIGHEID, TE LAAT KOMEN EN AFWEZIGHEID   

 

We stippen ook graag even aan dat het de directie is die beslist in welke leerlingengroep van een  

bepaald leerjaar een leerling wordt opgenomen.  In ieder geval is uw leerplichtig kind verplicht om alle  

lessen en activiteiten van deze leerlingengroep te volgen.  Enkel om gezondheidsredenen kunnen er, in 

samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren. 
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Als ouders heeft u wel het recht af te zien van de individuele VCLB-begeleiding en de diensten te 

weigeren die geleverd worden door het medisch schooltoezicht (o.a. vaccinaties).  Uiteraard zouden we dit 

spijtig vinden aangezien wij graag steunen op hun waardevolle medewerking.  Indien u toch aan een 

weigering denkt, moet u contact opnemen met de directeur.  Het medisch toezicht echter is wel wettelijk 

verplicht.  U heeft als ouder wel het recht u te verzetten tegen de vermelde schoolarts indien u dit doet via 

aangetekend schrijven volgens de procedure die de directeur u kan toelichten. 

Het is aangenaam om met heel de klasgroep samen aan een nieuwe dag te beginnen. 

Telaatkomers missen het onthaalmoment en storen bovendien de klas.  Tijdig aanwezig zijn is veelal  een 

kwestie van goede gewoontevorming en getuigt van respect voor de anderen. 

Daarom: zorg er voor dat uw kind tijdig vertrekt en tijdig op school aankomt. 

Leerlingen die toch te laat zijn volgen de richtlijnen zoals vermeld in punt 2.1. 

Bij schoolafwezigheden gelden duidelijke regels. 

We vragen u de school meteen te verwittigen van elke afwezigheid.  Dit kan uiteraard ook telefonisch. 

 

In het kleuteronderwijs moeten afwezigheden, gelet op het feit dat er geen leerplicht is, niet gewettigd 

worden door medische attesten.  Uit veiligheidsoverwegingen bevelen wij u ten stelligste aan dat u de 

kleuteronderwijzer en/of directeur toch informeert omtrent de afwezigheid van uw kind. 

 

Het kalenderjaar waarin uw kind ZES jaar wordt, is het leerplichtig. 

Elke afwezigheid moet dan ook gerechtvaardigd worden :  

 

- een te voorziene afwezigheid wordt vooraf aan de leerkracht of aan de directie aangevraagd; 

- wat dokters- of tandartsconsultaties betreft, worden de ouders verzocht de lesuren te  

eerbiedigen, en deze zoveel mogelijk buiten de lesuren te laten plaatsvinden; 

- voor een afwezigheid van maximum 3 kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders; 

gebruik hiervoor de door de school voorziene kaarten (Max 4 keer per schooljaar). 
 

Een afwezigheid van méér dan 3 opeenvolgende kalenderdagen moet door een medisch attest 

gewettigd worden.  Bij veelvuldige afwezigheid (dit is vanaf de vijfde keer in hetzelfde 

schooljaar) wordt voor elke afwezigheid een medisch attest gevraagd.  De verificateur en de 

inspecteur controleren dit! 

 

Welke afwezigheden zijn gewettigd: 

 

1. Afwezigheden wegens ziekte (code Z en code D) 

 

Afwezigheid wegens ziekte is een gewettigde afwezigheid, mits voorlegging van: 

- een verklaring van de ouders indien het gaat om een afwezigheid wegens ziekte 

tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen, behalve als de leerling in het 

lopende schooljaar al vier maal met een verklaring van de ouders afwezig is 

geweest wegens ziekte (code Z); 

- een medisch attest uitgereikt door een arts: 

o voor elke afwezigheid wegens ziekte van meer dan drie 

opeenvolgende kalenderdagen 

o voor elke afwezigheid wegens ziekte nadat de leerling in het 

lopende schooljaar al vier maal met een verklaring van de ouders 

afwezig is geweest wegens ziekte   

 

2. Van rechtswege gewettigde afwezigheden (code R) 
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Naast ziekte is het evident dat de afwezigheid van een leerling in een aantal situaties 

gewettigd is.  De nieuwe regelgeving voorziet volgende situaties van gewettigde 

afwezigheid, mits voorlegging van – naargelang van het geval – een verklaring van 

de ouders of een document met officieel karakter, tot staving van de afwezigheid: 

- het bijwonen van een familieraad (code R) 

- het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van een persoon die 

onder hetzelfde dak woont als de leerling of van een bloed- of aanverwant van 

de leerling (zonder beperking qua graad van verwantschap) (code R); 

- de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld het hoorrecht van 

de minderjarige in het kader van een echtscheiding of het verschijnen voor de 

jeugdrechtbank) (code R); 

- de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht 

(bijvoorbeeld door staking van het openbaar vervoer, door overstroming,...) 

(code R); 

- het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende 

levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling (anglicaanse, islamitische, 

joodse, katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische e godsdienst). Concreet 

gaat het over: het Suiker- en Offerfeest in de islam (telkens 1 dag); aandacht: het 

is niet uitgesloten dat binnen de moslimgemeenschap een bepaalde groep het 

desbetreffende feest op een andere dag viert dan op de dag die is bepaald door 

de Moslimexecutieve van België (i.c. Turkse moslims); voor die leerlingen is het 

toegelaten om “hun” feestdag (1 dag, geen combinatie van de 2 mogelijke 

dagen!) het Joods nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het 

Loofhuttenfeest (2 dagen), het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag 

(1 dag), het feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest 

(2 dagen) in de joodse godsdienst; Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren in 

de orthodoxe godsdienst, voor de jaren waarin het orthodox Paasfeest niet 

samenvalt met het katholieke Paasfeest |VOETNOOT|Dit is bijvoorbeeld het 

geval in 2003 en 2005.|VOETNOOT| (code R). De katholieke feestdagen zijn 

reeds vervat in de wettelijk vastgelegde vakanties. De protestants-evangelische 

en anglicaanse godsdienst hebben geen feestdagen die hiervan afwijken; 

- het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap 

van een vereniging als topsportbelofte (…) aan sportieve manifestaties. Deze 

afwezigheid kan maximaal 10 al dan niet gespreide halve schooldagen per 

schooljaar bedragen. Het betreft hier niet het bijwonen van een training, maar 

wel het kunnen deelnemen aan wedstrijden/tornooien of stages waarvoor de 

leerling (als lid van een unisportfederatie) geselecteerd is. De unisportfederatie 

dient een document af te leveren waaruit blijkt dat de leerling effectief 

geselecteerd is als topsportbelofte. Dit document is geldig voor één schooljaar 

en dient eventueel elk schooljaar opnieuw verlengd te worden. (code R) 

 

3.Afwezigheden mits akkoord van de directeur (code Q, code S en code P en codeO) 

Indien de directeur akkoord is en mits voorlegging van, ook hier naargelang het 

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

gewettigd afwezig zijn om één van onderstaande redenen: 
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- het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- 

of aanverwant tot en met de tweede graad.  Het betreft hier niet de dag van 

begrafenis (deze is immers vervat in punt 2 en bovendien is daar geen akkoord 

van de directeur voor nodig), wel bijvoorbeeld een periode die nodig kan zijn 

om het kind toe te laten om een emotioneel evenwicht terug te vinden 

(rouwperiode).  Dit biedt ook mogelijkheden om, mits toestemming van de 

directeur, een begrafenis van een bloed-of aanverwant in het buitenland bij te 

wonen (code Q); 

- het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap 

van een vereniging aan culturele en/of sportieve manifestaties.  Deze 

afwezigheid kan maximaal 10 al dan niet gespreide halve schooldagen per 

schooljaar bedragen.  Het betreft hier niet het bijwonen van een training, maar 

wel het kunnen deelnemen aan bijv. een kampioenschap waarvoor de leerling 

(als individu of als lid van een club) geselecteerd is (code S).  Voor trainingen 

van topsportbeloften is onder strikte voorwaarden een beperkte afwezigheid 

mogelijk. 

-    De deelname aan time-out-projecten. Deze afwezigheden komen in het 

basisonderwijs zelden voor, maar in die situaties waarin voor een leerling een 

time-outproject aangewezen is, is het in het belang van de leerling aangewezen 

om dit als een gewettigde afwezigheid te beschouwen. Voor sommige leerlingen 

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

gespecialiseerde instantie. (code O) 

 

 

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. 

 

4. Afwezigheden voor topsport voor de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek 

mits toestemming van de directie (vanaf 1-9-2004) (codeC) 

 

5. In uitzonderlijke situaties de afwezigheid van kinderen van binnenschippers, 

kermis- en circusexploitanten en –artiesten en woonwagenbewoners, om de ouders 

te vergezellen tijdens hun verplaatsingen (de zgn. ‘trekperiodes’) (codeC) 
 

6. Afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lesuren (codeC) 
 

 

 

 

1. Na ziekte of ongeval 

 

De school heeft een dossier met daarin: 

- Een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lessen moet plaatsvinden. 

- Een medisch attest met de frequentie en de duur van de revalidatie. 
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- Een advies van het C.L.B., na overleg met de klassenraad en de ouders. 

- De toestemming van de directeur. 

-  

De 150 minuten kunnen uitzonderlijk overschreden worden mits een gunstig advies van de arts van het 

C.L.B., in overleg met de klassenraad en de ouders. 

 

2. Een stoornis die vastgelegd is in een officiële diagnose 

 

De school heeft een dossier met daarin: 

- Een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lessen moet plaatsvinden. 

- Een advies van het C.L.B., na overleg met de klassenraad en de ouders. Dit advies moet motiveren 

waarom het zorgbeleid van de school daarop geen antwoord kan geven en dat de 

revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als een schoolgebonden aanbod. 

- Een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de manier 

waarop de revalidatie het onderwijs aanvult, en hoe de informatie-uitwisseling zal verlopen. De 

revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van het schooljaar een evaluatieverslag aan de directie 

van de school en van het C.L.B..  

- De toestemming van de directeur. 

 

De 150 minuten kunnen uitzonderlijk overschreden worden voor leerplichtige kleuters (dit zijn de 

kinderen in het kleuteronderwijs die de leeftijd van zes jaar hebben bereikt) tot 200 minuten, verplaatsing 

inbegrepen mits een gunstig advies van het C.L.B., in overleg met de klassenraad en de ouders. 

 

Voor leerlingen die vallen onder de toepassing van het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 

2003 betreffende de integratie van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke handicap in het 

gewoon lager onderwijs kan de afwezigheid maximaal 250 minuten per week bedragen, verplaatsing 

inbegrepen. 

 

De verzekering van de leerlingen die tijdens de lestijden revalidatie krijgen buiten de school, wordt tijdens 

de revalidatie en tijdens de verplaatsingen gedekt door de revalidatieverstrekker. 

 

Problematische afwezigheden 

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

beschouwen als problematische afwezigheden. De school zal de ouders onmiddellijk contacteren bij elke 

problematische afwezigheid. Van zodra het kind meer dan 10 halve schooldagen problematisch afwezig is, 

stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op dat ter inzage is voor de verificateurs. 

School en CLB zullen in communicatie met de betrokken ouders een begeleidingsplan opstellen voor de 

betrokken ouders en hun kinderen.  
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2.6 LANGDURIG AFWEZIG: KANS OP ONDERWIJS AAN HUIS   

 

Leerlingen vanaf 5 jaar (d.w.z. leerlingen die vijf jaar of ouder geworden zijn vóór 1 januari van het 

lopende schooljaar) hebben recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internet onderwijs of een 

combinatie van beiden (kleuter- of lager onderwijs; 4 lestijden per week) indien volgende voorwaarden 

gelijktijdig zijn vervuld: 

1. De leerling is meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig wegens ziekte of ongeval 

(vakantieperiodes meegerekend). 

2. De ouders hebben een schriftelijke aanvraag ingediend bij de directeur van de thuisschool. De 

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

minder dan halftijds kan bezoeken en dat het toch onderwijs mag volgen. 

3. De afstand tussen de school (vestigingsplaats) en de verblijfplaats van betrokken leerling 

bedraagt ten hoogste 10 km. 

 

Specifieke situatie bij chronische ziekte (=een ziekte die een continue of repetitieve behandeling van 

minstens 6 maanden noodzaakt): ook hier kunnen ouders een aanvraag indienen, maar voor deze kinderen 

gelden er andere voorwaarden. Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur. 

 

 

 

 

2.7  RUIME CONTACTMOGELIJKHEDEN TUSSEN OUDERS EN SCHOOL   

 

Indien er vragen of problemen zijn mag u natuurlijk contact opnemen met de directie. 

Het is ook nodig de agenda van uw zoontje of dochtertje geregeld na te kijken en te ondertekenen. 

Op deze wijze krijgt u nuttige informatie doorgespeeld en weten wij dat deze informatie door u werd 

gelezen.  We bevelen aan de huistaken en de verbeteringen op te volgen: zo volgt u eveneens de 

ontwikkeling van uw kind.  Vanzelfsprekend is ook het rapport een belangrijk communicatiemiddel tussen 

u en de school. 

 

Elk schooljaar voorzien we ook oudercontactavonden.  Deze avonden geven u de gelegenheid persoonlijk  

te spreken met de mensen die in onze school betrokken zijn in opvoeding en onderwijs van uw kind of 

worden ingericht om ouders op één of ander domein bijkomende informatie te geven.  Via een aparte brief 

of de schoolkalender zal u tijdig verwittigd worden van deze contactavonden.   

Indien u een persoonlijk niet-georganiseerd contact wenst met de directeur of één van de leerkrachten of 

begeleiders kan dat, na overleg met de directeur, tijdens de schooluren of op afspraak. 

 

 

 

2.8  DE WET OP DE PRIVACY 

 

Verwerken van persoonsgegevens 

 

De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer. Dat 

is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Om gepast te 

kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de gezondheidstoestand 

van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van de leerlingen en hun 



______________________________________________________________________________________________ 

 ‘Schoolreglement’ 2015-2016   Vrije Basisschool ‘De Zeppelin’ Donk 

 VZW KOHH  Veearts Strauvenlaan 5  3540 Herk-de-Stad 

21 

 

ouders. De privacywet geeft je het recht te weten welke gegevens de school verwerkt en het recht deze 

gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn. 

 

Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering 

 

Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder volgende 

voorwaarden: De gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan en de 

overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft. 

Ouders kunnen – op verzoek – deze gegevens inzien. Ouders die niet wensen dat deze gegevens 

doorgegeven worden, kunnen zich tegen de overdracht verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht 

niet verplicht stelt. Ze brengen de directie binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan 

schriftelijk op de hoogte. 

 

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

overdraagbaar. Wij zijn decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag of een verslag dat 

toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs aan de nieuwe school door te geven. 

 

Publiceren van foto’s 

 

De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen op de schoolwebsite, in de krant of de online-krant. De 

beeldopnamen gebeuren steeds met respect voor wie op de beelden staat. 

We gaan er vanuit dat je geen bezwaar hebt tegen de publicatie van de beeldopnamen die te maken hebben 

met activiteiten van onze school. Mocht je daar toch bezwaar tegen hebben, dan kan je dat op elk moment 

van het schooljaar melden aan de directie. We zullen het bezwaar respecteren en geen beelden van je kind 

meer publiceren. 

 

Recht op inzage en toelichting 

 

Ouders hebben het recht op inzage en toelichting bij de leerlingengegevens, waaronder de 

evaluatiegegevens, die verzameld worden door de school over hun kind. Indien na de toelichting blijkt dat 

de ouders een kopie willen, kan dat. De school kan geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op 

medeleerlingen. 

 

2.9 OP HET EINDE VAN HET BASISONDERWIJS: HET GETUIGSCHRIFT     

 

De school stelt tegen 20 juni een lijst op van de leerlingen die op 30 juni het lager onderwijs zullen 

voltooien. De klassenraad beslist welke leerlingen het getuigschrift behalen en welke niet. Het 

getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan de regelmatige leerlingen die in voldoende mate die 

doelen uit het leerplan die het bereiken van de eindtermen beogen, hebben bereikt. De leerlingen die geen 

getuigschrift behalen, krijgen een attest met vermelding dat ze het laatste jaar de lessen regelmatig hebben 

gevolgd. In dit attest geeft de klassenraad de motivatie waarom geen getuigschrift wordt toegekend. 

 

Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift 

 

De school zal gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind communiceren over zijn leervorderingen. 

Ouders kunnen inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Indien na de toelichting blijkt dat 

de ouders een kopie wensen, kan dat.  

Of een leerling het getuigschrift krijgt, hangt af van de beslissing van de klassenraad. De klassenraad 

gaat na of de leerplandoelen die het bereiken van de eindtermen beogen voldoende in aantal en 

beheersingsniveau zijn behaald met het oog op het vervolgonderwijs in de A-stroom van het 

secundair onderwijs. Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de schoolloopbaan maakte, en de 

zelfsturing die hij toont, zeker een rol spelen. 
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Na 20 juni beslist de klassenraad op basis van onderstaande criteria of uw kind al dan niet het getuigschrift 

basisonderwijs kan krijgen. De beslissing wordt uiterlijk op 30 juni aan de ouders meegedeeld. De ouders 

worden geacht de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te 

hebben genomen. Bij niet ontvangst, wordt het getuigschrift geacht op 1 juli te zijn ontvangen. 

De klassenraad houdt onder meer rekening met onderstaande criteria: 

 De schoolrapporten van het lopende en voorafgaande schooljaar; 

 De evaluaties van het lopende en voorafgaande schooljaar; 

 De gegevens uit het LVS; 

 Het verslag van de leerkracht die tijdens het laatste schooljaar het hoogst aantal lestijden heeft 

gegeven aan de leerling; 

 …. 

De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag. 

 

Beroepsprocedure 

 

Let op:  

 Wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen ( zaterdagen , 

zondagen, wettelijke feestdagen en reglementaire feestdagen niet meegerekend.) 

 Wanneer we spreken over directeur, hebben we 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. 

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

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

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

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

4. De directeur of de klassenraad brengen de ouders met een aangetekende brief op de hoogte van de 

beslissing. 

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

ouders via een aangetekende brief beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. 

Jos Merckx   Veearts Strauvenlaan 5  3540 HERK-DE-STAD 

 

Het verzoekschrift moet aan volgende voorwaarden voldoen: 

 Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend; 

 Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en 

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

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

 

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

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

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

commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken. 

7. De beroepscommissie zal steeds jou en je ouders uitnodigen voor een gesprek. Jullie kunnen je 

daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie 

de leden van de beroepscommissie zijn. 

8. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. Ze zal de betwiste beslissing 

ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift basisonderwijs toekennen ofwel het beroep gemotiveerd 

afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten. 

 

Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september via een aangetekende brief door de 

voorzitter van de beroepscommissie  aan de ouders ter kennis gebracht. 
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2.10 INDIEN U SCHOOLVERANDERING OVERWEEGT 

   

In de loop van het schooljaar kan uw kind steeds van school veranderen. 

 

Als je kind naar een andere school gaat, dan gaat het dossier naar het CLB waar die school mee 

samenwerkt. Je kan je daartegen verzetten maar sommige gegevens geven we verplicht door. Dat kan je 

niet weigeren: identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, het (gemotiveerd) verslag dat recht geeft op 

ondersteuning vanuit buitengewoon onderwijs, inentingen, medisch onderzoek en de opvolging hiervan. 

Als je niet wil dat het hele dossier naar het nieuwe CLB gaat dan moet je dat binnen de 10 dagen na je 

inschrijving in de andere school schriftelijk laten weten aan je (oude) CLB. Dat moet zo snel omdat je 

dossier anders automatisch verhuist met je inschrijving.”  

  

 

In het belang van de optimale begeleiding van de betrokken leerling en de organisatie van de school 

kunnen ouders zich tegen die overdracht niet verzetten. 

 

Ook leerlingengegevens worden bij kleuters en lagere schoolkinderen overgedragen aan de nieuwe school 

tenzij, en voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt, de ouders er zich expliciet tegen 

verzetten na op hun verzoek die gegevens te hebben ingezien. 

 

2.11 IN GEVAL VAN NOOD:  HET ORDE- EN TUCHTREGLEMENT 

 

We hopen dat we het orde- en tuchtreglement - als middel om de goede gang van zaken in onze 

opvoedingsgemeenschap te vrijwaren - uiterst weinig of nooit zullen moeten gebruiken. 

 

Ordemaatregel 

 

Wanneer uw kind toch de goede werking van de school zou hinderen of het lesverloop zou  storen, kan er  

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

een geschreven begeleidingsplan). 

 

Mogelijke ordemaatregelen zijn: 

- een verwittiging 

- een strafwerk 

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

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

de directie. 

 

Tegen een ordemaatregel is geen beroep mogelijk! 

 

Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, worden in overleg met ouders en 

CLB bijkomende afspraken opgemaakt. Wanneer het gedrag van een leerplichtige leerling in het lager 

onderwijs een gevaar of ernstige belemmering vormt voor een goede werking van de school of voor de 

fysieke of psychische veiligheid en integriteit van zichzelf,  medeleerlingen, personeelsleden of anderen, 

dan kan de directeur (of zijn afgevaardigde) een tuchtmaatregel nemen. 

 

Tuchtmaatregel 

 

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 

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

- een definitieve uitsluiting. 
 

Preventieve schorsing als bewarende maatregel 

 

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

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

tuchtsanctie aangewezen is. 

 

De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk gemotiveerd meegedeeld aan de ouders van de 

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

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

opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende 

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

periode kan afgerond worden. De directeur motiveert deze beslissing. 

 

Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting 

 

Wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen ( zaterdagen , zondagen, 

wettelijke feestdagen en reglementaire feestdagen niet meegerekend.) 

 

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

gevolgd: 

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

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

CLB die een adviserende stem heeft. 

2 de leerling wordt, in aanwezigheid van de ouders en eventueel een vertrouwenspersoon 

uitgenodigd per aangetekende brief voor een gesprek met de directeur. Een personeelslid van de 

school of van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van jou 

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

brief. 

3 de ouders en de vertrouwenspersoon hebben inzage in het tuchtdossier van de leerling, met 

inbegrip van het advies van de klassenraad. 

4 na het gesprek neemt de directeur een beslissing. De genomen beslissing wordt schriftelijk 

gemotiveerd en schriftelijk ter kennis gebracht aan de ouders van de betrokken leerling binnen een 

termijn van vijf dagen. De beslissing vermeldt de beroepsmogelijkheden bij een definitieve 

uitsluiting.. 

 

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

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

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

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

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

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

andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school 

aanwezig, maar neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan 

beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en 

gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.  
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Beroepsprocedures tegen een definitieve uitsluiting 

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

volgt: 

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

aangetekend schrijven beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. 

Jos Merckx 

VZW KOHH 

Veearts Strauvenlaan 5 

3540 Herk-de-Stad 

 Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.  

 Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend; 

 Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en 

motivering waarom de definitieve uitsluiting betwist wordt. 

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

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

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

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

de ouders grondig zal onderzoeken. 

3. De beroepscommissie zal steeds jou en je ouders uitnodigen voor een gesprek. Jullie kunnen je daarbij 

laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de 

beroepscommissie zijn. Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft 

ontvangen. De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op. 

4. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.  

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

gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten. 

 

5.De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf 

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

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

 

 

2.12 ONGEVALLEN EN SCHOOLVERZEKERING 

 

In onze informatiebrochure vindt u informatie over wat te doen bij een ongeval op school. 

 

Hieronder willen we informatie geven over de nieuwe wet van juli 2005 betreffende ‘rechten van 

vrijwilligers’ 

 

De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De nieuwe wet 

van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers verplicht o.m. de scholen om aan de vrijwilligers 

een organisatienota voor te leggen. Omdat elke ouder een schoolreglement ontvangt en ‘voor akkoord’ 

ondertekent, kiest de school ervoor om de organisatienota in het schoolreglement op te nemen. Op die 

manier is elke ouder op de hoogte. 

 

ORGANISATIE 

 

VZW KOHH   Veearts Strauvenlaan 5 3540 Herk-de-Stad 
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VERPLICHTE VERZEKERING 

 

De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van burgerlijke aansprakelijkheid, met 

uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilligers. Het 

verzekeringscontract werd afgesloten bij I.C.-verzekeringen. De polis ligt ter inzage in de school. 

 

 

VRIJE VERZEKERING 

 

De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de lichamelijke schade die geleden is 

door vrijwilligers tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op de weg naar – en van de 

activiteiten. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij I.C.-verzekeringen. De polis ligt ter inzage in de 

school. 

 

VERGOEDINGEN 

 

De activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht. De organisatie voorziet geen enkele vergoeding 

voor vrijwilligersactiviteiten. 

 

 

AANSPRAKELIJKHEID 

 

De school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van 

vrijwilligerswerk. In geval de vrijwilliger bij het verrichten van vrijwilligerswerk de school of derden 

schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware fout. Voor zijn lichte fout is hij 

enkel aansprakelijk als die hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt. 

 

GEHEIMHOUDINGSPLICHT 

 

Het vrijwilligerswerk houdt in dat de vrijwilliger geheimen kan vernemen ten aanzien waarvan hij 

gehouden is tot de geheimhoudingsplicht. Deze bepaling richt zich vooral tot vrijwilligers die actief zijn 

binnen telefonische hulpverlening zoals Tele-onthaal, de zelfmoordlijn en andere vormen van 

hulpverlening waarbij vrijwilligers in contact komen met vertrouwelijke informatie. Op vrijwilligers die 

actief zijn binnen scholen is deze bepaling in beginsel niet van toepassing. 

 

 

 

 

2.13 FINANCIELE BIJDRAGE 

 

Voor scholen van het gesubsidieerd basisonderwijs kan geen direct of indirect inschrijvingsgeld gevraagd 

worden. Evenmin kunnen er bijdragen worden gevraagd voor materialen die gebruikt worden om de 

eindtermen te realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven. Het Vlaams Parlement heeft een lijst 

vastgelegd met materialen die kosteloos ter beschikking moeten worden gesteld om de eindtermen te 

realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven. 

 

Lijst met materialen: 

 

- bewegingsmateriaal 

- constructiemateriaal 

- handboeken, schriften, werkboeken en – 

- muziekinstrumenten 

- planningsmateriaal 

- schrijfgerief 
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blaadjes, fotokopieën, software 

- ICT-materiaal 

- Informatiebronnen 

- Kinderliteratuur 

- Knutselmateriaal 

- Leer- en ontwikkelingsmateriaal 

- Meetmateriaal 

- Multimediamateriaal 

- tekengerief 

- atlas 

- globe 

- kaarten 

- kompas 

- passer 

- tweetalige alfabetische woordenlijst 

- zakrekenmachine 

 

Het schoolbestuur kan wel een bijdrage vragen voor: 

 

- activiteiten of verplichte materialen die niet noodzakelijk zijn voor de eindtermen en 

ontwikkelingsdoelen en waarvan de ouders het te besteden bedrag niet zelf kunnen bepalen. Voor 

deze categorie dient de school een scherpe maximumfactuur te respecteren.  

- Meerdaagse uitstappen. Voor deze categorie dient de school een maximumfactuur van €410 per kind 

voor de volledige loopbaan lager onderwijs te respecteren. Voor het kleuteronderwijs mag hier geen 

bijdrage gevraagd worden. 

- Diensten die de school aanbiedt en die buiten de kosteloosheid en de maximum-facturen vallen. Voor 

deze categorie worden de kosten opgenomen in een bijdrageregeling. Deze bijdrageregeling wordt 

besproken in de schoolraad en wordt bij het begin van het schooljaar meegedeeld aan de ouders. De 

kosten die aan de ouders worden doorgerekend, moeten in verhouding zijn tot de geleverde prestaties. 

- Hieronder vindt u een voorbeeld voor dit schooljaar. 

 

 

 

 

 

Verplichte activiteiten per klas Prijs 

Toneel kleuter € 10 

Toneel lager € 10 

Sportactiviteiten kleuter € 15 

Sportactiviteiten lager € 15 

Schoolreis € 25 

Herfstwandeling € 12 

Langlaufen 5de  € 25 
 

 

   

Niet verplichte aanbod per klas Prijs 

Drank € 3 ( 6 jetons ) 

Tijdschriften  €… 

Turnkledij € 20 

  

  

 

De geïndexeerde bedragen vanaf 1 januari 2012 (en dus van toepassing voor het schooljaar 2014 – 

2015) zijn de volgende: 
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Leeftijd en niveau Geïndexeerd bedrag vanaf 1 

januari 2012  

(schooljaar 2015-2016) 

kleuters Max. 45 euro 

Lager onderwijs (per leerjaar) Max. 85 euro 

 

Vanaf 1 januari 2012 bedraagt de minder scherpe maximumfactuur voor het schooljaar 2015 -

2016: 410 euro. Dit geldt voor de meerdaagse activiteiten gedurende het lager onderwijs. 

 

Meerdaagse activiteiten Prijs 

Sneeuwklassen 6de leerjaar € 420 

 

Wijze van betaling 

Ouders krijgen 3 maal per schooljaar de kans om de bijdrage te betalen. We verwachten dat de 

rekening op tijd wordt betaald. 

Op het einde van het schooljaar wordt een afrekening gemaakt en wordt het bedrag dat niet 

gebruikt werd, terugbetaald aan de ouders 

 

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de 

schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening 

te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders 

het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een identieke 

schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het 

volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt 

hebben. 

 

2.14  ROOKVERBOD   

 

Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen in alle gesloten ruimten op school. In open 

plaatsten geldt dit verbod op weekdagen tussen 6.30 uur ’s morgens en 18.30 uur ’s avonds. 

Tijdens extra-murosactiviteiten is het elke dag verboden te roken tussen 6.30 uur ’s morgens en 

18.30 uur ’s avonds. Als je kind dit rookverbod overtreedt, kunnen er orde- en tuchtmaatregelen 

getroffen worden. 

 

 

2.15 ENGAGEMENTSVERKLARING  

 

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

kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil 

verwachten we wel de volle steun van de ouders. Daarom maken we in onderstaande 

engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen 

verwachten. 
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Ouders en school zullen op afgesproken momenten de engagementen en het effect hiervan 

evalueren. 

 

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders. 

 

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

de werking van de school. Daarvoor plannen we bij het begin van het schooljaar een ouderavond 

in alle klassen. U kan er kennis maken met de leerkracht van uw kind en met de manier van 

werken. 

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

schriftelijk via de rapporten. 

We organiseren ook twee keer per jaar individuele oudercontacten. Bij het begin van het 

schooljaar laten we weten op welke data deze contacten doorgaan. Wie niet op het oudercontact 

kan aanwezig zijn, kan een gesprek aanvragen op een ander moment. 

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

zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van uw kind. Dat kan door de leerkracht aan te 

spreken of telefonisch via de school. 

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

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

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

geplande oudercontacten aanwezig kan zijn. 

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

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

uw kind. 

 

Aanwezig zijn op school en op tijd komen. 

 

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

schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar. Met vragen hierover kan u steeds terecht 

bij de directie. 

Daartoe moeten wij echter de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het departement 

onderwijs en aan het CLB. 

Wij verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school is. Wij verwachten dat u ons voor 

10.30 uur verwittigt bij afwezigheid van uw kind. 

Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische 

afwezigheden. U kan zich niet onttrekken aan deze begeleiding. 

Wij zullen bij problematische afwezigheden van meer dan tien halve dagen het CLB contacteren, 

die op hun beurt contact zullen opnemen met de ouders van de leerling. 

U kan steeds terecht bij ons bij problemen. We zullen samen naar de meest geschikte oplossing 

zoeken. 

 

Individuele leerlingbegeleiding. 

 

Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt onder meer in dat we gericht de evolutie van uw 

kind volgen. Dit doen we door te werken met een leerlingvolgsysteem. Sommige kinderen 

hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen 

hebben constant nood aan individuele zorg. 
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Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kun je dit melden aan de directie. Specifieke 

onderwijsbehoeften is een breed begrip. Het betekent dat je kind mee als gevolg van een fysieke, 

verstandelijke of zintuiglijke beperking niet zomaar aan het gewone lesprogramma kan 

deelnemen. De school kan ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in de 

loop van het schooljaar. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je kind nodig 

hebt en wat wij als school kunnen organiseren. 

 

We zullen in overleg met u als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van uw kind zal 

georganiseerd worden. Daarbij zullen we aangeven wat u van de school kan verwachten en wat 

wij van u als ouder verwachten. 

Wij verwachten dat u ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken 

opvolgt en naleeft. 

 

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal. 

 

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

Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij als 

school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun 

taalontwikkeling. 

Wij verwachten van ouders dat ze positief staan ten aanzien van extra initiatieven en maatregelen 

(taaltraject en/of taalbad) die de school neemt om de taalachterstand van hun kind weg te werken 

en dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van het 

Nederlands. Dit kan ondermeer door: 
Zelf Nederlandse lessen te volgen 

Uw kind naschools extra lessen Nederlands te laten volgen 

Te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van uw kind bij het maken van zijn huistaak, bij 

het leren van lessen,… 

Bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of te zorgen dat er een tolk is. 

Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging, sportclub, cultuurgroep, 

academie,… 

Uw kind naar Nederlandstalige tv-programma’s te laten kijken, naar Nederlandstalige 

radioprogramma’s te laten luisteren. 

Elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig boek. 

… 

 

 

2.16 GELDELIJKE EN NIET-GELDELIJKE ONDERSTEUNING DIE NIET AFKOMSTIG IS   

VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP EN DE RECHTSPERSONEN DIE DAARVAN 

AFHANGEN (RECLAME- EN SPONSORBELEID) 

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

schoolbestuur, directie, leraren, niet-onderwijzend personeel of leerlingen, waarvoor de 

sponsor een tegenprestatie verlangt in schoolverband. Tegenprestaties zijn bijvoorbeeld het 

noemen van de sponsor op een opdruk op materiaal. 

Voorbeelden van sponsering zijn: 
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• gesponsorde materialen zoals boekjes, video’s, folders, posters en spellen; 

• gratis producten die winkels of bedrijven uitdelen aan leerlingen of ouders voor bijvoorbeeld 

  het gezond ontbijt. 

• Gesponsorde activiteiten zoals schoolfeesten, sportdagen, schoolzwemmen en schoolreisjes; 

• sponsoring van het schoolgebouw, bijvoorbeeld een leslokaal, de inrichting, 

  computerapparatuur of cateringactiviteiten. 

 

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

sponsoring. 

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

uitgangspunt te gebruiken: 

 

• sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen; 

• sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en 

  doelstelling van de school; 

• sponsoring mag niet in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen 

  die een school aan het onderwijs stelt; 

• sponsoring mag de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs niet 

  beïnvloeden; 

• sponsoring mag geen aantasting betekenen van de objectiviteit, de geloof 

• waardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de 

  scholen en de daarbij betrokkenen; 

• sponsoring mag geen schade berokkenen aan de geestelijke en/of lichamelijke 

  gesteldheid van leerlingen. 

 

Het Schoolbestuur is altijd verantwoordelijk voor wat er in schoolverband plaatsvindt. Zelfs 

als het gaat om bijvoorbeeld de oudervereniging die een sponsorovereenkomst aangaat 

waarbij een tegenprestatie wordt gevraagd waarmee ouders of leerlingen in schoolverband 

worden geconfronteerd. Het Schoolbestuur moet ook in zulke gevallen beoordelen of de 

sponsorovereenkomst verantwoord is. De afspraken worden gemaakt binnen de schoolraad 

en worden via het schoolreglement aan de ouders bekend gemaakt. 

 

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

daarover een klacht indienen bij: 

 

 

 

Commissie Zorgvuldig Bestuur 

Departement Onderwijs 

Secretariaat-generaal 

t.a.v. Willy Van Belleghem 

Kamer 5B12 

Koning Albert II-laan 15 
1210  Brussel 
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2.17  PARTICIPATIE 

 

Schoolraad 

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, 

personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een 

informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor 

een periode van vier jaar. 

De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden 

tijdens de lopende mandaatperiode.  

In onze school wordt de schoolraad samengesteld uit vertegenwoordigers aangeduid door de 

onderliggende ouderraad en pedagogische raad. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens 

gekozen door de twee voornoemde geledingen. 

Ouderraad 

De oprichting van een ouderraad is verplicht wanneer ten minste tien procent van de ouders erom vraagt, 

voor zover dit percentage ten minste drie ouders betreft. De ouderraad heeft een informatierecht en 

adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur. 

De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden 

tijdens de lopende mandaatperiode.  

Na kandidaatstelling wordt een ouder lid van de ouderraad. 

2.18  KLACHTENREGELING 

 

Ouders hebben de mogelijkheid om te reageren wanneer zij ontevreden zijn met beslissingen, 

handelingen of gedragingen van het schoolbestuur of zijn personeelsleden, of net het ontbreken 

van bepaalde beslissingen of handelingen. In dat geval kunnen zij contact opnemen met Jos 

Merckx, voorzitter van de VZW KOHH, Veearts Strauvenlaan 5  3540 Herk-de-Stad.  

Samen met de ouders 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 de ouders volstaat, dan 

kunnen zij hun klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Dit moet 

gebeuren via een aantekende brief. Het correspondentieadres is: 

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

Guimardstraat 1 

1040 Brussel 

De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dat wil zeggen 

als ze aan de volgende voorwaarden voldoet: 
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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. 

 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 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 www.katholiekonderwijs.vlaanderen. 

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

bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/


______________________________________________________________________________________________ 

 ‘Schoolreglement’ 2015-2016   Vrije Basisschool ‘De Zeppelin’ Donk 

 VZW KOHH  Veearts Strauvenlaan 5  3540 Herk-de-Stad 

34 

 

2.19 NUTTIGE ADRESSEN 

 

Interne beroepscommissie in geval van tijdelijke uitsluiting: 

 

Voorzitter:   Jos Merckx 

Veearts Strauvenlaan 5 

3540 Herk-de-Stad 

 

Commissie inzake leerlingenrechten: 

 

Commissie inzake leerlingenrechten 

t.a.v. Sara De Merleer 

H. Consciencegebouw 4A10 

Koning Albert II - laan 15, lokaal 15 

1210 Brussel 

02/5539212 

Commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be 

 

Commissie zorgvuldig bestuur: 

 

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 

AGODI 

t.a.v. Marleen Broucke 

Adviseur 

Kamer 1C 24 

Koning Albert II- laan 15 

1210 Brussel 

02/5536556 

Zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be 

mailto:Commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be

