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Inleiding:  
 
 
Het schoolreglement bevat de verplichtingen die het decreet basisonderwijs van  
25 februari 1997 oplegt. Het regelt de relaties tussen het schoolbestuur, het schoolteam, de 
ouders en de leerlingen.  
De infobrochure verduidelijkt en concretiseert elementen uit het schoolreglement. 
Gegevens die jaarlijks kunnen wijzigen worden in een bijlage opgenomen. Begin september 
wordt deze aan alle ouders meegegeven alsook bij de inschrijving van elke nieuwe leerling. 
Het schoolreglement, de infobrochure en de bijlage zijn belangrijke instrumenten in de 
samenwerking tussen de diverse participanten, evenals in eventuele conflictsituaties. 
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HOOFDSTUK 1: SITUERING VAN ONZE SCHOOL  
 
1.1  Naam en adres 
 

Gemeentelijke basisschool De Boemerang  
 
Lagere school      Kleuterschool 

 Alfons Dewitstraat 7     Dorpsstraat 182 
3078 Meerbeek      3070 Kortenberg 
( 02-759.63.60      ( 02-759.45.29 
www.deboemerang.info 
deboemerang@kortenberg.be 
 
Directeur: Aicha Al Merrouni 
                  GSM: 0486-29.94.83 
                  aicha.almerrouni@kortenberg.be 
 

1.2  Schoolbestuur – scholengemeenschap 
 
1.2.1 Schoolbestuur (juridische aard en samenstelling)  

De boemerang is een gemengde basisschool die behoort tot het officieel 
gesubsidieerd onderwijs.  
Schoolbestuur:  Gemeentebestuur van Kortenberg 
   Administratief Centrum Kortenberg 
   Dr. V. De Walsplein 30 
   3070 Kortenberg  
   tel: 02-755.22.25 
 
Burgemeester:  Chris Taes  
   tel: 02-759.62.01         
   chris.taes@kortenberg.be 
 
Voor vragen in verband met het onderwijs in de gemeente kun je steeds 
terecht bij:  
- Mevrouw Sabine Ledens, Schepen van onderwijs 

te bereiken na telefonische afspraak op het nummer  
0486-8536.50 of via mail sabine.ledens@kortenberg.be  
 

- de dienst onderwijs op het administratief centrum 
  Dr. V. Dewalsplein 30 
  3070 Kortenberg 
  tel: 02-755.22.25 
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1.2.2 Scholengemeenschap  
 

De Boemerang behoort tot de scholengemeenschap ‘Gemeentelijk Onderwijs 
Kortenberg” en is samengesteld uit:  
GBS De Boemerang te Meerbeek 
GBS De Negensprong te Everberg 
GBS De Klimop te Erps-Kwerps 
GBS De Regenboog te Kortenberg 
 
De administratieve zetel van de scholengemeenschap bevindt zich GBS De 
Negensprong, Annonciadenstraat 1 – 3078 Everberg. 

 
1.3  Personeel 
 

Bij het begin van het schooljaar wordt de lijst met de personeelsleden die door 
het schoolbestuur werden aangeduid aan de leerlingen meegegeven.  

 
1.4  Klassenraad  

 
De klassenraad is een team van personeelsleden dat onder leiding van de 
directeur of zijn afgevaardigde samen de verantwoordelijkheid draagt of zal 
dragen voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde 
leerlingengroep of een individuele leerling. 
 
De klassenraad bestaat:  
- in de kleuterschool uit het team van kleuterleid(st)ers aangevuld met de 

directeur en de zorgcoördinator van de school. 
- in de lagere school uit leerkrachten van de graad waarin de leerling zit, 

telkens aangevuld met de directeur en de zorg-coördinator van de school. 
 
1.5  Schoolraad  

 
De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal 
onderwijsaangelegenheden. De schoolraad wordt om de 4 jaar verkozen en 
bestaat uit een afvaardiging van ouders, personeel en de lokale 
gemeenschap. De directeur heeft een adviserende functie. 
De namen van de leden van de schoolraad kunt u vinden op de website en op 
het secretariaat. 
Het huishoudelijk reglement van de schoolraad ligt ter inzage bij de directeur. 
 
 

1.6  Medezeggenschapscollege 
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Scholen die behoren tot een scholengemeenschap richten een 
medezeggenschapscollege op dat bestaat uit de vertegenwoordigers van de 4 
schoolraden. 
 

1.7  Ouderverenigingen 
 
1.7.1 Doelstell ing 
 

De oudervereniging wil op een opbouwende wijze meewerken aan de 
verbetering van de opvoeding van de leerlingen op school en thuis. Daartoe 
organiseert zij allerlei vergaderingen en activiteiten om op een democratisch 
mogelijke wijze de meningen en de standpunten van de ouders naar de 
leerkrachten toe, en omgekeerd, over te brengen. Persoonlijke problemen, 
opmerkingen of wensen horen niet thuis in een ouderraad.  
De oudervereniging van onze school is aangesloten bij KOOGO (Koepel Voor 
Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs). 
Ravensteingalerij 27 bus 8 – 1000 Brussel 
tel: 02-512.8874   fax: 02-502-12.64 
 

1.7.2 Organisatie 
 
De oudervereniging is een feitelijke vereniging die werkt op vrij-willige basis. 
Om zoveel mogelijk ouders te betrekken bij de oudervereniging is volgende 
structuur opgezet:  
- Bestuur: bestaande uit een voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester en 

secretaris; 
- Leden: vaste medewerkers die regelmatig aanwezig zijn op vergaderingen; 
- Losse medewerkers; 
- Werkgroep: wordt per activiteit opgezet en zorgt voor de uitwerking van die 

activiteit. 
 

1.8  Pedagogisch project  
 
De gemeente maakt deel uit van het officieel gesubsidieerd onderwijs in 
Vlaanderen en onderschrijft de doelstellingen van dit onderwijs.  
Het pedagogisch project van de gemeentescholen in Kortenberg is 
- een bindende leidraad voor alle betrokkenen 
- een referentiekader waarbinnen de jongeren begeleid worden in hun 

ontwikkeling tot volwaardige leden van de democratische gemeen-schap. 
 

De school staat open voor alle jongeren ongeacht hun  
- sociale of etnische afkomst 
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- sekse 
- nationaliteit 
- filosofische of ideologische overtuigen van de ouders of voogden 
De school streeft nnaar een optimale integratie van de verschillende 
levensbeschouwingen in onze maatschappij. 
 
Ons onderwijsaanbod is gericht op volwaardige menselijke ontplooiing:  
- gebaseerd op de rechten van de mens en het kind 
- met respect voor de eigenheid van elke mens: focus op kwaliteiten en 

talenten 
- aandacht voor het leefmilieu, mondiale gebeuren en multiculturele 

gemeenschapsleven 
- onbevooroordeeld met elkaar confronteren van waarden en overtuigingen. 

 
Met emoties zal op een positieve en eerlijke manier worden omgegaan. In 
dialoog treden met elkaar, steeds vertrekkend vanuit een positieve erkenning 
van de verscheidenheid.   
 
We hechten veel belang aan een totale en optimale ontwikkkeling van ieder 
kind:  
- door rekening te houden met de geaardheid, bekwaamheden, interessen, 

talenten en leefwereld 
- door te voorzien in een rijk aanbod aan elementen om de verwondering 

van het kind aan te wakkeren en leren ontdekken 
- door betrokkenheid bij het lesgebeuren aan te wakkeren 
- het welbevinden te verbeteren 
- kinderen opvoeden tot dynamische, creatieve, sociaal bewogen en 

democratisch ingestelde mensen 
- door te zorgen voor een evenwichtige combinatie van kennis , inzichten, 

vaardigheden en attitudes 
- door belang te hechten aan het leren leren: studeer-en werkmethodes 

bijbrengen, zelfstandigheid en zelfredzaamheid bevorderen 
 

Door preventie en remediëring, onze pijlers van een degelijk zorg-beleid, 
proberen wij alle kinderen gelijke ontwikkelingskansen, in overeenstemming 
met hun mogelijkheden te bieden. Het CLB en andere externen bieden extra 
ondersteuning  aan leerlingen, leerkrachten en ouders.  
 
De ui t voer i ng van het  pedagogi sch pr oj ect  wor dt  door  het  school t eam 
opgevol d en i ndi en nodi g bi j ges t uur d.   
 

 
1.9  Onderwijsaanbod  (leergebieden) – leerplannen 
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De doelen uit het pedagogisch project worden geconcretiseerd, via het gebruik 
van de OVSG-leerplannen, in de leergebieden:  
- muzische vorming; 
- lichamelijke opvoeding (verplicht zwemmen om de 14 dagen)  
- taal (ook tweede taal); 
- wereldoriëntatie; 
- wiskundige initiatie en wiskunde; 
- voor het lager onderwijs de leergebiedoverschrijdende thema’s  
- leren leren;  
- sociale vaardigheden; 
- ICT 
Daarnaast omvat het onderwijsaanbod voor het lager onderwijs twee lestijden 
onderwijs in één van de erkende godsdiensten of in de niet-confessionele 
zedenleer. 
 
Pedagogische begeleiding 
 
Het schoolbestuur en het personeel  laten zich begeleiden door het 
Onderswijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse 
Gemeenschap (OVSG vzw). 
Hans Vanbedts, pedagogisch adviseur is de contactpersoon voor onze school 
 
Onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap 
 
De onderwijsinspectie wil een professionele en autonoom functio-nerende 
organisatie zijn die binnen haar bevoegdheid de onderwijskwaliteit bewaakt en 
stimuleert. Ze evalueren, signaleren en overleggen op basis van  onderzoek 
en hebben daarbij aandacht voor essentiële  menselijke en maatschappelijke 
waarden. De overheid is de opdrachtgever. Onderwijsinstellingen, leerlingen 
en ouders zijn het doelpubliek. De inspectie geeft advies bij de opname van 
instellingen in de erkenning, lichten instellingen door en voeren alle andere 
opdrachten, die toegekend zijn bij decreet of besluit van de Vlaamse 
Regering. 
 
 
 

1.10  Schoolstructuur  
 

De directie bepaalt autonoom de indeling in groepen. De kleuters worden 
ingedeeld in groepen op basis van leeftijd. Bij een sterke aangroei van het 
aantal kleuters in de loop van het schooljaar kunnen de kleuters in een andere 
groep worden ingedeeld. De kinderen van de lagere school worden ingedeeld 
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in groepen op basis van leeftijd. Eventuele uitzonderingen kunnen na overleg 
met CLB, directie, leerkrachten en ouders verder worden bekeken. 
Het kind behoort tot een groep als het meer dan de helft van de activiteiten 
volgt in die groep. Voor bepaalde activiteiten kunnen de kinderen in één of 
meer groepen worden ingedeeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOOFDSTUK 2: ALGEMENE BEPALINGEN  
 
 
2.1  Inschri jving van de leerl ing 
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2.1.1  Maximumcapaciteit:  
 
2.1.1.1 Het schoolbestuur heeft het maximum aantal leerlingen dat kan  

opgevangen worden, als volgt bepaald:  
- De capaciteit voor het niveau kleuteronderwijs: 110  kleuters 
- De capaciteit voor het niveau lager onderwijs:  180 leerlingen 

 
2.1.1.2 De capaciteit voor anderstalig nieuwkomers wordt bepaald op  

 maximum ‘8’ op schoolniveau. 
 

2.1.1.3 Aan de schooldirecteur wordt toelating gegeven om in bepaalde  
uitzonderlijke situaties leerlingen toch in te schrijven als de  
maximumcapaciteit bereikt is, zonder dat dit principe consequent moet 
toegepast worden bij elke nieuwe aanvraag tot inschrijving. De mogelijke 
afwijkingscategorieën zijn:   
- leerlingen die geplaatst zijn door de jeugdrechter of door een comité voor 

bijzondere jeugdzorg; 
- leerlingen die terugkeren uit het buitengewoon onderwijs, naar hun 

vroegere school;  
- kinderen die verblijven in een centrum voor kinderzorg en 

gezinsondersteuning;  
- kinderen van dezelfde leefeenheid, als de ouders deze wensen in te 

schrijven in hetzelfde capaciteitsniveau en slechts één van de  kinderen die 
kan ingeschreven worden omwille van de capaciteit. 

 
2.1.2 De inschri jvingsperiodes zi jn als volgt:  
 
2.1.2.1 De voorrangsperiode voor:  

- de voorrangsgroep van kinderen behorende tot dezelfde leefeenheid 
bedraagt de twee eerste weken vanaf de eerste schooldag van maart van het 
voorafgaande schooljaar. 
- de voorrangsgroep van kinderen van personeel bedraagt één dag: de 
schooldag volgend op de inschrijvingsgroep 
 

2.1.2.2 Vrije inschrijvingsperiode 
Na het afsluiten van de voorrangsperiodes start de vrije inschrijvingsperiode. 
Tijdens deze periode schrijven de leerlingen zich in chronologische volgorde 
in. 

 
2.1.3 Documenten die nodig zi jn bij  inschri jving 
 

De inschrijving gebeurt aan de hand van de SIS-kaart of de  
kids-ID. Bij de eerste inschrijving in de kleuter-of lagere school  
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ontvangen de ouders:  
- het schoolreglement, de infobrochure en de bijlage; 
- de kalender van vakanties en vrije dagen 
- keuzeformulier levensbeschouwelijke keuze (lagere school) 

 
Bij ontstentenis van de SIS-kaart of KIDS-ID volstaat ook één van de volgende 
documenten:  
- trouwboekje van de ouders; 
- uittreksel van de geboorteakte; 
- bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister; 
- reispas voor vreemdelingen; 
- identiteitskaart van het kind 

 
 
2.1.4 Definit ieve inschri jving 
 

Als alle toelatingsvoorwaarden voldaan zijn, verklaren de ouders bij 
ondertekening van het inschrijvingsregister zich akkoord met het 
schoolreglement, de infobrochure, met inbegrip van het pedagogisch project. 
Hierdoor is de leerling definitief ingeschreven. 
 

 
2.2  Godsdienstkeuze – zedenleer – vri jstel l ing  
 

De regering legt het model van ondertekende verklaring en de procedure tot 
het bekomen van een vrijstelling vast en bepaalt op welke wijze de lestijden 
waarvoor men is vrijgesteld moeten worden ingevuld. 
 
In de kleuterschool wordt geen godsdienst-zedenleer keuze gemaakt. Bij de 
eerste inschrijving van een leerplichtig kind bepalen de ouders bij 
ondertekende verklaring of hun kind een cursus in één van de erkende 
godsdiensten of een cursus in de niet-confessionele zedenleer volgt. Bij het 
begin van elk nieuw schooljaar of bij schoolverandering kan deze keuze 
wijzigen. Indien de ouders deze keuze willen wijzigen vragen ze een formulier 
bij de directeur en bezorgen hem dit uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen, te 
rekenen vanaf de eerste schooldag van september of vanaf de dag van de 
inschrijving op school. Ouders die op basis van hun religieuze of morele 
overtuiging bezwaren hebben tegen het volgen van één van de aangeboden 
cursussen godsdienst of niet-confessionele zedenleer kunnen op aanvraag bij 
de directeur een vrijstelling bekomen. De school waakt erover dat de 
vrijgestelde leerlingen, de vrijgekomen lestijden gebruiken voor de studie van 
hun eigen religie, filosofie of moraal. 
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2.3  Leerplicht en toelatingsvoorwaarden 
 

Kleuteronderwijs:  
Kleuters kunnen pas worden ingeschreven in de school vanaf de datum dat ze 
leeftijd van twee jaar en zes maanden bereiken. 
Als ze jonger zijn dan drie jaar, mogen ze pas een eerste keer naar school 
komen op één van de wettelijk opgelegde instapdata:  
- eerste schooldag na de zomervakantie; 
- eerste schooldag na de herfstvakantie; 
- eerste schooldag na de kerstvakantie; 
- eerste schooldag van februari; 
- eerste schooldag na de krokusvakantie; 
- eerste schooldag na de paasvakantie; 
- eerste schooldag na de hemelvaartvakantie. 

In het gewoon onderwijs kan een leerling die zes jaar wordt voor 1 januari van 
het lopende schooljaar nog één schooljaar ingeschreven worden. In dit geval 
is de leerling onderworpen aan de controle op de leerplicht. Na kennisname 
van en toelichting bij het advies van de klassenraad en van het CLB nemen de 
ouders hierover een beslissing. 
 
Lager onderwijs  
Zesjarigen die in het voorgaande schooljaar ingeschreven waren in een 
erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en er ten minste 220 
halve dagen aanwezig geweest zijn, hebben een recht tot toelating tot het 
gewoon onderwijs. De klassenraad van de school voor lager onderwijs beslist 
over de toelating tot het gewoon lager onderwijs 
- van de vijfjarigen 
- van de zesjarigen die jaar ervoor onvoldoende aanwezig waren in het 

Nederlandstalig erkend kleuteronderwijs. 
Zevenjarigen (leerlingen die zeven jaar geworden zijn voor 1 januari van het 
lopende schooljaar) en ouder hebben recht op toelating tot het gewoon lager 
onderwijs. De vereiste van voldoende aanwezigheid in het Nederlandstalig 
erkend kleuteronderwijs, of toelating door de klassenraad is op hen niet van 
toepassing. 
In het gewoon onderwijs  volgt een leerling normaal zes jaar, maar minimaal  
vier jaar en maximaal acht jaar, les in het lager onderwijs. Een leerling die 
vijftien jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar kan geen lager 
onderwijs meer volgen. 
 

2.4  Schoolveranderen 
 

Schoolverandering kan steeds in de loop van het schooljaar. De ‘nieuwe 
school’ verwittigt de ‘oude school’ . Schoolverandering van het gewoon naar 
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het buitengewoon onderwijs kan onmiddellijk zodra de ouders over een 
inschrijvingsverslag beschikken. 

 
2.5  Het Centrum voor Leerl ingenbegeleiding (CLB) 

 
Het schoolbestuur heeft een beleidscontract afgesloten met het  
CLB van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 
Technologielaan 1 – 1082 Brussel 
De namen en contactgegevens van de CLB-medewerkers van onze school 
vind je op de website van de school. 

 
2.5.1 Waarvoor kan je bij het CLB terecht?  

 
Psychologische begeleiding :  
- gebeurt met instemming van de ouders 
- kan niet verder gezet worden zonder deze toestemming  
De instemming van de ouders is niet vereist als de begeleiding betrekking 
heeft op leerplichtproblemen van een leerplichtige jongere in het kader van de 
wettelijke opdracht van de overheid inzake leerplichtcontrole.  

 
Medische begeleiding : De medische begeleiding bestaat uit algemene, 
gerichte consulten en profylactische maatregelen.  
 
Algemene consulten : voor de  leerlingen van de 2de kleuterklas en  
5de leerjaar 
- algemene gezondheidstoestand 
- vaccinatietoestand 
- groei en ontwikkeling 
- sensoriële toestand  
 

 Gerichte consulten: voor de leerlingen van het 1ste en 3de leerjaar 
- groei 
- ontwikkeling 
- vaccinaties 
- opvolging van gezondheidstoestand 
Profylactische maatregelen:   
- het CLB treft de nodige profylactische maatregelen 
- het CLB biedt vaccinaties aan die in het vaccinatieschema zijn 

opgenomen. Ouders en leerlingen worden hierover geïnformeerd en geven 
hiervoor hun toestemming.  

- het CLB treft de nodige profylactische maatregelen. Deze maatregelen zijn 
bindend voor leerlingen, ouders en personeel.  
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- Ouders hebben de plicht om onmiddellijk de directeur en het CLB te 
verwittigen bij volgende ziekten:  

• difterie (kroep) 
• hepatitis A en B 
• buiktyfus  
• hersenvliesontsteking  
• kinderverlamming 
• roodvonk 
• besmettelijke longtuberculose 
• kinkhoest 
• schurft 
• bof (dikoor) 
• mazelen 
• rubella (rode hond)  
• huidinfectie 
• schimmels van de hoofdhuid en gladde huid 
• windpokken 
• parelwratten 
• HIV-infectie 
• voedselinfectie  
• hoofdluizen 
• shigellose  

 
De ouders kunnen verzet aantekenen tegen de keuze van de CLB-arts. In dit 
geval melden zij dit per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan de 
directeur van het CLB. Binnen de 90 dagen moeten zij een andere arts van 
hetzelfde CLB, een arts van een ander CLB of een arts die over een 
bekwaamheidsbewijs beschikt als de CLB-arts kiezen.  

 
2.6  Ouderli jk gezag in onderwijsaangelegenheden 
 

Bij de eerste inschrijving van het kind melden de ouders aan de directeur of zij 
al dan niet het ouderlijk gezag over het kind gezamenlijk uitoefenen. Indien de 
directeur een vermoeden heeft dat de ouders het ouderlijk gezag niet 
gezamenlijk uitoefenen of dat één van de ouders handelt zonder de 
toestemming van de andere ouder kan hij nadere informatie en eventueel een 
ondertekende verklaring vragen waarin de ouders de juiste informatie inzake 
uitoefening van het ouderlijk gezag verschaffen. De directeur geeft in 
dergelijke gevallen een overzicht van de respectievelijke bevoegdheden aan 
beide ouders.  
Ontvoogde minderjarigen zijn niet aan het ouderlijk gezag onderworpen. Voor 
minderjarige leerlingen van vreemde nationaliteit geldt het eigen nationaal 
stelsel van personen en familierecht. 
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2.6.1 Samenlevende ouders 

 
Elke ouder die alleen een handeling stelt die verband houdt met het ouderlijk 
gezag wordt geacht te handelen met instemming van de andere ouder.  
Dit geldt voor gehuwde ouders en niet gehuwde samenlevende ouders. Indien 
de directeur of een personeelslid het vermoeden heeft dat die stilzwijgende 
toestemming ontbreekt, zal hij zijn medewerking weigeren tot er toestemming 
is van de 2de ouder. 

 
2.6.2 Niet-samenlevende ouders 
 

De regeling voor niet-samenlevende ouders is van toepassing op:  
- feitelijk gescheiden echtparen; 
- uit de echt gescheiden ouders; 
- ouders die vroeger samenleefden; 
- ouders die nooit hebben samengeleefd 
Wanneer ouders niet samenleven, blijven zij het ouderlijke gezag gezamenlijk 
uitoefenen (co-ouderschap). Ook hier geldt het vermoeden van instemming 
van de afwezige ouder, wanneer de ander ouder alleen een rechtshandeling 
betreffende het kind stelt. In afwijking van de co-ouderschapsregeling kan de 
bevoegde rechter het ouderlijke gezag uitsluitend opdragen aan één van de 
beide ouders. Hij kan ook een tussenoplossing uitwerken waarbij voor 
bepaalde beslissingen met betrekking tot de opvoeding van het kind de 
instemming van beide ouders vereist is terwijl voor het overige één ouder 
alleen verantwoordelijk is. De school zal op voorlegging van een dubbel van 
de rechter de regeling volgen. Binnen een exclusief ouderlijk gezag, behoudt 
de ander die niet het ouderlijke gezag uitoefent het recht om toezicht uit te 
oefenen op de opvoeding. Dit houdt in dat hij op de hoogte wordt gehouden 
(passieve informatieplicht) van de schoolresultaten en schoolverrichtingen. 
Het geeft echter geen beslissingsrecht in verband met de opvoeding. 
 
 
 

2.6.3 Ontzetting uit het ouderl i jk gezag 
Door een rechterlijke beslissing kan een ouder worden ontzet uit het ouderlijke 
gezag. Deze ouder heeft geen beslissingsrecht in verband met de opvoeding 
en evenmin een recht op informatie. De school zal de regeling volgen na 
voorlegging van een dubbel van het vonnis waaruit de ontzetting blijkt. 
De directeur moet de wetgeving inzake ouderlijk gezag bij alle beslissingen in 
verband met de opvoeding van de leerlingen naleven o.m.  
- bij de inschrijving van de leerlingen; 
- bij de keuze van een levensbeschouwelijk vak of de vrijstelling daarvan; 
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- de orde- en tuchtmaatregelen; 
- keuzes i.v.m. de schoolloopbaan van het kind (vb. overzitten of niet); 
- bij de schoolverrichtingen in het algemeen.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOOFDSTUK 3: ORGANISATORISCHE AFSPRAKEN EN WETTELIJKE 
BEPALINGEN 
 
3.1  Regelmatige leerl ing 
 

Een regelmatige leerling die ingeschreven is in onze school moet, behoudens 
gewettigde afwezigheid, aanwezig zijn in de school en deelnemen aan alle 
onderwijsactiviteiten die voor hem worden georga- niseerd en waarvoor hij 
geen vrijstelling heeft. Zowel voor kleuters als voor leerlingen van de lagere 
school is een voldoende aanwezig-heid essentieel voor een succesvolle 
schoolcarrière. 
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3.2  Afwezigheden – leerplichtcontrole 
 

Zie schoolreglement hoofdstuk 7 artikel 13 
Wie de afwezigheid van een leerplichtig kind niet verantwoordt is onwettig 
afwezig. Een ongewettigde afwezigheid brengt de regelmatig-heid van de 
leerling in het gedrang. Voor elke afwezigheid waarvoor geen schriftelijke 
verantwoording werd verstrekt, wordt een formulier meegegeven aan de 
ouders om de afwezigheid te verantwoorden.  

 
3.3  Te laat komen – vroeger vertrekken 

 
Zie schoolreglement hoofdstuk 7 artikel 14. 
Het is niet prettig dat kinderen te laat komen. Het klasgebeuren is dan volop 
bezig en het is voor hen dan ook moeilijk om aan te sluiten bij de les. Wij 
vragen u dan ook uitdrukkelijk ervoor te zorgen dat de kinderen op tijd in de 
school zijn.   
Ook voor kleuters vragen wij u de begin- en einduren te respecteren. Kleuters 
vinden het niet leuk in het klasje te komen als de activi-teiten reeds begonnen 
zijn. Indien kinderen toch te laat komen, bege-ven ze zich zo spoedig mogelijk 
naar de klas. Voor kinderen die te laat komen, vragen wij het kind tot in de 
klas bij de groepsleraar te brengen.  
Bij herhaaldelijk te laat komen neemt de school hierover contact op met de 
ouder.  

 
3.4  Leerl ingenraad 

 
Zie schoolreglement hoofdstuk 11 artikel 30 
 
 
 
 
 

3.5  Afhalen en brengen van de kinderen 
 

Ouders die hun kinderen zelf naar school brengen, begeleiden de kinderen tot 
aan de schoolpoort. Ouders kunnen enkel in uitzonderlijke gevallen en met 
toestemming van de directeur, hun kind begeleiden tot in het klaslokaal.  
Leerlingen die ’s middags thuis gaan eten, worden afgehaald aan de poort.  

 
Aan het eind van de schooldag om 15u30 worden de leerlingen die 
zelfstandig naar huis mogen overgezet. Groot(ouders) die aan de schoolpoort 
wachten nemen hun kind(eren) mee en zorgen ervoor dat het smalle voetpad 
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zo snel mogelijk wordt vrijgemaakt. Dan volgt de rij naar de kerk. Leerlingen 
die om 15u30 niet worden opgepikt aan de kerk gaan terug mee naar school 
en blijven in de studie. 

	   
Na de studie om 16u15 worden de leerlingen die zelfstandig naar huis 
mogen overgezet. Groot(ouders) die aan de schoolpoort wachten nemen hun 
kind(eren) mee en zorgen ervoor dat het smalle voetpad zo snel mogelijk 
wordt vrijgemaakt. Dan volgt de rij naar de kerk. Deze rij zal begeleid worden 
door leerkrachten. Leerlingen die om 16u20 niet worden opgepikt aan de kerk 
gaan verder mee met de rij naar de kleuterschool waar er (betalend) toezicht 
is tot 18u30. 

	   
Wij vragen van jullie als ouders om je zoon/dochter goed te informeren waar 
en wanneer hij/zij zal worden afgehaald. Probeer dan ook tijdig aanwezig te 
zijn. Aan de kerk is een grote parking. Parkeer je wagen daar dan ook. Er is 
weinig plaats voor de school-poort en dus zeer gevaarlijk voor onze leerlingen 
die met de fiets of te voet uit de schoolpoort komen. Ook door leerlingen uit de 
rij te halen creëer je gevaarlijke situaties. Best is dus om je wagen te parkeren 
aan de kerk en je zoon/dochter aan de kerk op te wachten.  

 
3.6  Vrijstel l ing 

 
In principe nemen alle leerlingen deel aan de voor hen georganiseerde 
activiteiten. Indien een kind tijdelijk niet in staat is om bepaalde activiteiten (vb. 
lichamelijke opvoeding, zwemmen) te volgen is een attest van de ouders of de 
arts vereist. Voor leerlingen die tijdelijk bepaalde lessen of onderdelen niet 
kunnen volgen, is de directeur verantwoordelijk voor de organisatie van een 
pedagogisch veranantwoorde opvang voor deze leerlingen.  
 
Leerlingen die omwille van een handicap bepaalde leergebieden of on-
derdelen ervan niet kunnen volgen, kunnen daarvoor vrijstelling krij-gen. Ze 
volgen dan vervangende activiteiten. In deze gevallen gelden volgende 
afspraken:  
- voor leerlingen van het geï nt egr eer d onder wi j s  kan een vr i j s t el l i ng  
   worden bekomen voor bepaalde leergebieden of onderdelen ervan die      
   de leerling door zijn/haar handicap niet kan volgen.  
- de directeur is verantwoordelijk voor de organisatie van vervangende 

activiteiten waarvan de gelijkwaardigheid door de bevoegde 
onderwijsinspectie werd erkend. 

 
3.7  Onderwijs aan huis 
  

Zie schoolreglement hoofdstuk 10 artikel 27. 
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3.8  Vakanties en vri je dagen 

 
Een overzicht met schoolvakanties, facultatieve en pedagogische verlofdagen 
worden bij het begin van het schooljaar aan de leerlingen meegegeven en kan 
u ook terug vinden op onze website. Op deze momenten wordt er toezicht 
georganiseerd door Stekelbees.  
 

3.9  Openstellen van de school – organisatie van de schooluren 
 

Lesurenregeling: 
Maandag, dinsdag en vrijdag:  
- ochtend van 8u30 tot 12u10 
- namiddag  van 13u30 tot 15u30  

 
Woensdag:  
- ochtend van 8u30 tot 11u45 
- namiddag  vrij 

 
Donderdag:  
- ochtend van 8u30 tot 12u10 
- namiddag van 13u10 tot 15u30 

 
De schoolpoort gaat telkens een kwartier voor de aanvang van de lessen 
open. Het toezicht wordt vanaf 8u15 verzekerd door de leerkrachten. Om 
veiligheidsredenen vragen we u de kinderen niet te vroeg aan de poort te laten 
staan.  
 
 
 
 
 

3.10  Studie en facultatief Frans 
 

Vanaf het eerste leerjaar is er van 15u45 tot 16u15 mogelijkheid tot studie.  
Op donderdag wordt er vanaf het 3de leerjaar facultatief Frans gegeven.  

 
3.11  Voor-en naschools toezicht 
 

De gemeente Kortenberg heeft het voor- en naschools toezicht toegekend aan 
de Landelijke Kinderopvang Stekelbees.  
Alle kinderen kunnen vanaf 7u terecht in de kleuterschool. De lagere 
schoolkinderen worden opgevangen in de refter van de lagere school vanaf 
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7u30. Om 7u25 vertrekt een kindbegeleid(st)er met de aanwezige lagere 
schoolkinderen van de kleuterschool naar de lagere school. 
Er wordt in de lagere school, net zoals in de kleuterschool, opvang voorzien 
door stekelbees tot 8u15. Dit betekent dat ieder kind dat voor 8u15 op school 
is naar de betalende opvang gaat. Vanaf 8u15 houden de leerkrachten 
toezicht. De lagere schoolkinderen gaan na de studie om 16u15 met een 
leerkracht naar de opvang in de kleuter-school. 
Er wordt opvang voorzien in de kleuterschool tot 18u30. 
Voor vragen in verband met voor- en naschoolse opvang kan u altijd terecht 
op het nummer 02-751.43.22 of lkkortenberg@landelijkekinderopvang.be 

 
3.12  Schoolverzekering 
 

De schoolverzekering van Ethias dekt ALLEEN lichamelijke schade die de 
kinderen op school, tijdens de naschoolse activiteiten of op weg van en naar 
huis kunnen oplopen en dit tijdens de gewone uren en op de gebruikelijke 
en/of veiligste weg naar huis. Wanneer een leerlingen een ongeval heeft, moet 
hij/zij bij de directie een ongevallenformulier gevraagd worden. Dit moet door 
de behandelende arts ingevuld en ondertekend worden. De ouders betalen de 
kosten rechtstreeks aan de dokter. Na het indienen van het doktersbriefje bij 
het ziekenfonds, zal het remgeld door de verzekeringsmaatschappij terug 
betaald worden. Schade aan kledij, horloges, fietsen, verloren voorwerpen, … 
zijn niet in de schoolpolis opgenomen.  

 
 
 
 
 
3.13  Kosten op school 
 
3.13.1 Gratis 
 

- bewegingsmateriaal vb. ballen, touwen, klimtoestellen, … 
- constructiemateriaal vb. karton, hout, hechtingen, … 
- handboeken, schriften, werkboeken en –blaadjes, … 
- ICT-materiaal vb. computers, … 
- informatiebronnen vb. woordenboek, krant, encyclopedie, … 
- kinderliteratuur vb. prentenboeken, leesboeken, … 
- knutselmateriaal vb. lijm, schaar, … 
- leer- en ontwikkelingsmateriaal vb. denkspellen, lees-en rekenmateriaal 
- meetmateriaal vb. geo-driehoek, lat, klok, … 
- multimediamateriaal vb. fototoestel, dvd-speler, … 
- muziekinstrumenten vb. trommels, fluiten, … 
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- planningsmateriaal vb. schoolagenda, kalender, … 
- schrijfgerief vb. pen, potlood, … 
- tekengerief vb. potloden, stiften, … 
- atlas 
- globe 
- kaarten  
- kompas 
- passer 
- tweetalige alfabetische woordenlijst 
- zakrekenmachine 
 
 

3.13.2 De maximumfactuur  
 

De scherpe maximumfactuur omvat activiteiten zoals toneelbezoeken, 
sportactiviteiten, schooluitstappen van 1 dag,…  
De minder scherpe maximumfactuur omvat meerdaagse uitstappen voor 1 of 
meerdere klassen tijdens de schooluren (vb. boerderijklassen voor het 1ste 
leerjaar, zee- en bosklassen voor de 3de graad). 
Zie schoolreglement hoofdstuk 4 artikel 7 kostenbeheersing. 
Zie schoolreglement hoofdstuk 5 artikel 8 extra-murosactiviteiten. 
Meer info over schoolkosten: www.schoolkosten.be 

 
 
3.13.3 Bijdrageregeling  

 
Deze persoonlijke uitgaven zijn facultatief en vallen ten laste van de 
gebruiker. Het kan gaan om uitgaven voor : 

- maaltijden en soepen  
- dranken 
- nieuwjaarsbrieven 
- schoolfoto’s 
- abonnementen / tijdschriften 
- turnkledij: het t-shirt met opdruk van de school is verplicht aan te kopen in 

de school. Deze aankoop ligt buiten de scherpe maximumfactuur.  
 
3.13.4  Betalingen 

 
De betalingen gebeuren maandelijks via een overschrijving die uw kind mee 
naar huis krijgt. Wij vragen de ouders uitdrukkelijk stipt te zijn met de 
betalingen. De school moet immers ook de facturen correct betalen.  

 
3.13.5 Schooltoelagen   
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Vanaf 2008-2009 voert de overheid een schooltoelage in, ook voor kleuters en 
kinderen van de lagere school.  
Voor meer info en/of aanvragen kan u terecht op www.schooltoelagen.be of 
via communicatie.studietoelagen@vlaanderen.be 
De school kan u ondersteunen bij het aanvragen van de studietoelagen.  

 
3.14  Gezonde voeding  
 

Op onze school willen we gezonde voeding extra aandacht geven en zullen 
we inspanningen doen om de leerlingen te stimuleren meer fruit/groenten te 
eten.  
In plaats van om 10u ook een koekje te eten, stimuleren we een gezonde 
eetgewoonte. We vragen jullie om voor de speelt i jd in de voormiddag 
steeds een stuk fruit (druifjes, appel, peer, frambozen, banaan, mandarijn, ….)  
te voorzien in een doosje (voorgesneden en/of gepeld). 
Gezonde alternatieven die natuurlijk ook kunnen zijn stukjes komkommer, 
wortel, kerstomaatjes, radijsjes, paprika’s, rozijntjes, gedroogd fruit … 
De meeste kinderen vinden gezonde tussendoortjes wel lekker, maar ze eten 
het te weinig. Door het samen te eten en er extra aandacht aan te besteden, 
hopen we dit een beetje te veranderen.  
 
 
 
 

HOOFDSTUK 4: OUDERS EN SCHOOL  
 
4.1  Oudercontact 

 
Het eerste oudercontact tussen school en ouders is de schoolagenda in de 
lagere school en het heen-en-weerschriftje in de kleuterschool.   
Geplande oudercontacten: informatieavonden en individuele oudercontacten. 
Occasionele oudercontacten: ook buiten de vastgelegde oudercontacten 
kunnen de ouders met de leraren spreken. Dit gebeurt dan best een kwartier 
voor de aanvang van de lessen, dadelijk na de schooluren of na afspraak.  
De oudercontacten gebeuren uitsluitend in het Nederlands. 
Wij vragen aan de gescheiden ouders om in de mate van het mogelijke samen 
naar de oudercontacten te komen. Gescheiden ouders worden ook 
geï nformeerd via mail. Jullie kunnen het e-mailadres steeds aan het 
secretariaat bezorgen.  

 
 
4.2  Schoolagenda 
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In de lagere school worden in de schoolagenda dagelijks de taken en de 
lessen genoteerd. Zo weten de ouders wat er van de kinderen verwacht wordt. 
Ook mededelingen worden erin genoteerd en dienen ondertekend te worden. 
Minstens eenmaal per week controleert de klastitularis de agenda en hij dient 
wekelijks voor kennisname te worden ondertekend door de ouders.  
In de kleuterschool wordt aan de kleuters een heen-en-weerschriftje  dagelijks 
meegegeven. Daarin worden allerlei korte mededelingen genoteerd. Ook de 
ouders kunnen hierin een boodschap naar de leerkracht schrijven. De ouders 
ondertekenen telkens wanneer het schriftje mee naar huis gaat. 
Zie schoolreglement hoofdstuk 6 artikel 10. 
 

 
4.3 Huistaken  
 

Een huistaak is een opdracht na schooltijd uit te voeren, o.m. mondelinge en 
schriftelijke opdrachten. Schriftelijke huistaken worden keurig gemaakt en op 
de afgesproken dag afgegeven.  
De opdrachten voor de huistaken worden genoteerd in de schoolagenda. 
Indien een leerling zijn/haar huiswerk vergeet, kan de klasleerkracht de nodige 
maatregelen nemen. De ouders dienen de reden waarom het huiswerk niet 
gemaakt werd in de schoolagenda te noteren. De huistaak wordt de dag 
nadien afgegeven.  
Zie schoolreglement hoofdstuk 6 artikel 9. 

 
4.4  Rapport  
 

De kinderen krijgen op regelmatige tijdstippen een rapport. In december en 
juni zijn er voor de leerlingen van de derde graad proef-werken. De data van 
de rapporten worden bij het begin van het school-jaar aan de leerlingen 
meegegeven.De klasleerkracht en de ouders on-dertekenen het rapport en 
brengen het de eerste schooldag terug mee naar school.  

 
4.5  Getuigschrift basisonderwijs 
 

De samenstelling van de klassenraad is de volgende samenstelling: de 
directeur, de leerkracht van het 6de leerjaar, de zorgleerkracht en de 
zorgcoördinator. De klassenraad kan uitgebreid worden met de LO-leerkracht. 
Een leerling is geslaagd wanneer hij/zij 50% van de punten behaalt (som van 
alle toetsen en proefwerken in het 6de leerjaar).  
Zie schoolreglement hoofdstuk 9 artikel 22 t.e.m. 26. 
 

4.6  Problemen op school  
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Leerlingen, ouders en leraren houden zich aan de leefregels en de af-spraken 
die in dit schoolreglement en de afsprakennota opgesomd zijn en aanvaarden 
de consequenties bij het niet-naleven ervan.  

 
4.6.1 Onenigheid tussen leraren en ouders  

 
Bij onenigheid tussen leraren en ouders nemen de ouders in de eerste plaats 
contact met de betrokken leerkracht, om in gemeenschappelijk overleg, te 
trachten tot een vergelijk te komen. Wanneer dit overleg geen resultaat 
oplevert, kan men een afspraak maken met de directeur zodat deze kan 
trachten een overeenkomst tussen beide partijen tot stand te brengen. Indien 
deze beide vormen mislukken, kunnen de ouders zich wenden tot het 
schoolbestuur.  
 

 
 
 
 
 
4.6.2 Onenigheid met leerl ingen 

 
Soms worden gemaakte leefregels en afspraken niet nageleefd en/of kunnen 
zowel de leraar als het kind zich eens vergissen. Als een leerling de goede 
werking van de school hindert of het klasgebeuren stoort, kunnen volgende 
maatregelen worden getroffen:  
- ordemaatregel; 
- individueel begeleidingsplan met meer bindende gedragsregels wordt 

uitgeschreven; 
- tuchtmaatregel 
Deze maatregelen en bijhorende procedures zijn verder gespecifieerd in 
hoofdstuk 8 van het schoolreglement.  
 

4.7  Ouders en leefregels  
 
We vragen de ouders om de leefregels, die voor de kinderen gelden ook zelf 
te respecteren en hun kind te stimuleren om de leefregels van de school na te 
leven. Van de ouders wordt verwacht dat zij de volgende afspraken naleven.  

 
4.7.1 Taalgebruik 

 
Op school en in de nabijheid van de leerlingen spreken (vb. Anderstalige 
Nieuwkomers) alle schoolparticipanten Nederlands met elkaar. Enkel ten 
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opzichte van leerlingen die een andere moedertaal spreken en het Algemeen 
Nederlands nog niet voldoende beheersen, kan uitzonderlijk een andere taal 
worden gebruikt. 

 
4.7.2 Uiterl i jk voorkomen  

 
Kledij, schoeisel en haartooi van de leerlingen zijn verzorgd, een-voudig, veilig 
en hygiënisch. Er wordt afstand genomen van modische bewegingen die zich 
ook uitwendig manifesteren en daardoor een middel zijn om zich te 
distantiëren van de medeleerlingen.  

 
4.7.3 Turn- en zwemkledij 

 
Voor de gymles dragen de leerlingen steeds hun gympak en gymschoenen. 
Het gympak kan in de school aangekocht worden. Alles wordt in een zakje, 
voorzien van naam, opgeborgen.  
Voor de zwemles dragen de leerlingen een zwembroek of zwempak. De 
kinderen respecteren hierbij de reglementeringen van het zwembad.  
 

 
4.7.4 Schoolmateriaal 
 

Alle leerboeken, schriften en schoolgerief (zie lijst) worden gratis ter 
beschikking van de leerlingen gesteld. Wij dragen er dan ook de grootste zorg 
voor. Bij verlies of beschadiging moeten de ouders de tegenwaarde 
vergoeden. 

 
4. 7. 5  Verloren voorwerpen  
 

De school is niet aansprakelijk voor diefstal of het verlies van per-soonlijk 
materiaal van de kinderen (kledij, schoolgerief, fiets, juwelen, …). Indien een 
kind iets verloren heeft, kunnen de ouders steeds terecht in de school om na 
te gaan of het materiaal zich bij de verloren voorwerpen bevindt. Er wordt 
gevraagd om ALLE materialen van NAAM te voorzien.  

 
4.7.6 Verkeer en veil igheid 
 

De ouders bespreken met hun kinderen de veiligste schoolroute van huis naar 
school en van school naar huis. De ouders zorgen ervoor dat kinderen die met 
de fiets naar school komen, over een fiets beschikken die verkeerstechnisch 
volledig in orde en veilig uit-gerust is. Het is belangrijk dat ouders het goede 
voorbeeld geven en hun kinderen ondersteunen om de verkeersregels na te 
leven.  
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Een fietshelm en een fluovestje zijn aan te raden! 
 
4.7.7 Medicatie 
 
 Zieke kinderen horen niet thuis op school.  

De school (alle personeelsleden, toezichters, …) dient uit eigen beweging 
GEEN medicatie toe. Bij ziekte zal de school in de eerste plaats een ouder of 
een door u opgegeven contactpersoon trachten te bereiken. Indien dit niet lukt 
en afhankelijk van de hoogdringendheid, zal de school de eigen huisarts, een 
andere arts of eventueel zelfs de hulpdiensten contacteren.  
 
De ouders kunnen de school verzoeken om medicatie toe te dienen. De 
school kan weigeren om medicatie toe te dienen, tenzij:  
- die voorgeschreven is door een arts 
- omwille van medische redenen tijdens de schooluren dient te worden 

toegediend.  
Zij doen dit schriftelijk met de vermelding van:  
- naam van het kind 
- datum 
- naam van het geneesmiddel 
- dosering 
- wijze van bewaring 
- wijze van toediening 
- frequentie 
- duur van de behandeling 
In overleg met de CLB-arts kan het personeelslid van de school alsnog 
weigeren om de medicatie toe te dienen. In onderling overleg tussen de 
school, het CLB en de ouders wordt naar een passende oplossing gezocht. 

 
4.7.8 Verjaardagen 
 

Elk kind vindt het fijn zijn/haar klasgenootjes te mogen trakteren op zijn/haar 
verjaardag. Deze traktatie hoeft niet groot te zijn.  
Wij vragen wel om aparte porties per kind te voorzien. 
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HOOFDSTUK 5: ZORGBELEID 
 
 

We hebben gezamenlijk een duidelijke zorgvisie ontwikkeld. We doorlopen 
steeds de fasen van het zorgcontinuüm. 

 
 

Elke fase van de zorgdriehoek wordt stap voor stap doorlopen. De leraar is de 
eerstelijnsondersteuner. De leerkrachten kunnen worden bijgestaan door 
zorgondersteuners van in de school en ondersteuners van buitenaf. We 
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doorlopen de zorgdriehoek samen. Hiervoor hebben we gelijkgerichte 
afspraken gemaakt. We doorlopen de fasen “handelingsgericht” zodat de 
kinderen op de meest efficiënte manier geholpen worden. Ouders worden 
steeds meegenomen in het zorgverhaal.  
Om optimaal te kunnen inspelen op de zorgbehoeften van ieder kind, houden 
we een leerlingvolgsysteem bij. Aan de hand van doelgerichte observaties, 
testing en andere wordt een leerlingdossier bijgehouden.  
Kinderen met specifiekere onderwijsbehoeften die onvoldoende reageren op 
het basisaanbod krijgen bovenop nog extra instructie of een extra interventie. 
De klasleraar kan  hiervoor de zorg inroepen van het zorgteam. Dit gebeurt bij 
voorkeur binnen de klascontext/ kan indien nodig ook uit de klas.  
Twee maal per schooljaar houden we een Multi-Diciplinair-Overleg (MDO). Dit 
is een overleg met directeur, zorgcoördinator, klasleraar, zorgleraar en CLB-
medewerker.  
Voor een klein aantal leerlingen volstaat de verhoogde zorg niet. Het zorgteam 
overlegt met alle betrokkenen en zoekt samen welke bijkomende 
ondersteuning nodig is. Hier doet het schoolteam vaak beroep op externe 
hulpverleners (CLB, therapeuten,…) We zoeken steeds naar een planmatige 
aanpak en maken verdere afspraken. 

 
HOOFDSTUK 6: LEERLINGEN EN SCHOOL 
 
6.1  Leefregels voor leerl ingen 
 
6.1.1 Ik en mijn houding 
 

- ik heb respect voor anderen  
- ik vecht niet en maak geen ruzie 
- ik scheld niemand uit en gebruik en gebruik geen bijnamen  
- ik heb eerbied voor het bezit van anderen  
- ik pest niemand en zet ook anderen niet aan tot pesten 
- ik schrijf netjes en verzorg mijn schriften 
- ik geef thuis onmiddellijk alle brieven en nota’s van de school af. 
- in de eetzaal ben ik rustig en heb ik goede tafelmanieren  
- ik luister steeds naar aanwijzingen van de leraar of de begeleider 
- ik respecteer het materiaal van mijn medeleerlingen 

 
6.1.2 Ik, gezondheid en hygië ne  
 

- Mijn kledij, schoeisel en haartooi zijn verzorgd en hygiënisch 
- Na bezoek aan het toilet spoel ik door en was ik mijn handen 
- ik houd de toiletten netjes 
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- in de turnles draag ik de voorgeschreven turnkledij 
- ik neem mijn turnkledij regelmatig mee naar huis om te wassen 
- ik breng alleen gezonde versnaperingen mee 
- kauwgum: verboden! 
- als ik dorst heb, vraag ik water aan de klasleerkracht 

 
6.1.3 Ik en zorg voor het mil ieu 
  

- ik zorg mee voor een nette school 
- ik sorteer het afval en gooi het in de juiste container 
- ik draag zorg voor het groen op de speelplaats 
- ik gebruik een brooddoos ipv aluminiumfolie 

 
6.1.4 Ik en mijn taalgebruik  
 

- op school spreek ik steeds Nederlands 
- volwassenen spreek ik aan met meneer of mevrouw 
- de leraren en directie noem ik “meester of “juffrouw” 

 
 
6.1.5 Ik en schooltaken  
 

Ik maak mijn huiswerk en leer mijn lessen. Ook de verbeteringen worden 
zorgvuldig gemaakt. Wanneer ik dat niet heb kunnen doen, verwittig ik de 
leraar. Dit kan op volgende wijze:  
- door een nota van mijn ouders in mijn agenda 
- door een briefje van mijn ouders   
Ik vul elke dag mijn agenda in en laat hem wekelijks tekenen door één van 
mijn ouders. Ik controleer met mijn agenda of alles in de schooltas zit. 
Schriften en boeken vergeet ik niet op school. Het ondertekenen van 
rapporten en toetsen laat ik aan mijn ouders over. Wanneer ik om 
gezondheidsredenen niet mag zwemmen of turnen, breng ik een attest mee 
naar school.  

 
6.1.6 Ik en mijn materiaal 
 

- ik draag zorg voor mijn kledij en mijn schoolgerief 
- in mijn boekentas zit alles netjes bij elkaar en steekt enkel het nodige 
- ik zorg ervoor dat ik altijd het nodige schoolgerei mee heb, ook voor het 

zwemmen en de turnles 
- mijn boekentas staat netjes op de aangeduide plaats 
- mijn fiets staat netjes in de fietsenstalling 
- ik bezorg verloren voorwerpen aan de leerkracht 
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6.1.7 Ik en spelen  

 
- ik speel sportief en sluit niemand uit 
- ik breng geen speelgoed mee naar school  
- in de klassen, gangen en toiletruimtes  speel ik niet 
- bij het eerste belsignaal stop ik het spel en ga rustig in de rij staan  
- bij regenweer wordt er niet met ballen gespeeld 
- er worden geen ballen van het dak gehaald door de kinderen 

 
6.2  Veil igheid en verkeer  
 
6.2.1 Ik en toezicht  
 

- ik kom ’s morgens niet vroeger dan 8u15 op de speelplaats. Als ik vroeger 
ben, dan ga ik naar de opvang.  

- ik verlaat de klas, refter of speelplaats niet zonder toestemming van de 
leerkracht of toezicht(st)er. 

- ’s avonds ga ik in de juiste rij staan en/of wacht ik tot mijn ouders mij 
komen halen 

- in de rij staan we per 2 
- fietsers staan met de fiets aan de hand achteraan in de rij. Zij volgen die rij 

 
6.2.2 Ik en het verkeer  
 

- ik neem steeds de veiligste route 
- ik respecteer de verkeersregelementen 
- ik ben uiterst voorzichtig op de openbare weg 
- ik zorg ervoor dat mijn fiets technisch volledig in orde is 

 
6.2.3 Ik en veil igheid  
 

- ik speel niet in de klassen, gangen en toiletten 
- ik ga rustig en ordelijk naar de klas  
- ik ga niet zonder toelating naar plaatsen waarvan is aangeduid dat ik er 

niet mag komen 
- ik raak geen elektrische toestellen en onderhoudsproducten zonder 

toestemming aan  
- als ik geneesmiddelen moet nemen, overhandig ik die ’s morgens aan de 

leerkracht met het briefje van de dokter met mijn naam erop en de juiste in 
te nemen dosis 

- ik speel niet tussen de fietsenrekken  
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6.2.4 Wat te doen bij ongeval waar bij een kind van onze school 
betrokken  
      is? 
 

- ik verwittig onmiddellijk een volwassene 
- ik vertel waar en wat er is gebeurd en wie er bij betrokken is 

 
6.2.5 Wat te doen bij brand? 
 
 Bij brand zorg ik onmiddellijk voor een melding bij de leerkracht of   

een andere volwassene. Bij brandalarm verlaat ik onmiddellijk het lokaal via 
de uitgangen die we bij de oefening gebruikten, zonder lopen. Ik volg de 
instructies van de leerkracht: 
- ik laat al mijn materiaal achter 
- ik sluit alle ramen en deuren en ik verlaat de lokalen via de uitgangen die 

we bij de oefeningen gebruikten  
- ik verzamel op de aangeduide en ingeoefende plaatsen 
 

 
6.3  Ik en het schoolreglement 
 
6.3.1 Wat als ik de afspraken niet naleef?  
 

- ik krijg een mondelinge opmerking 
- ik krijg een schriftelijke opmerking in mijn agenda die mijn ouders 

ondertekenen 
- ik krijg een extra taak die mijn ouders ondertekenen 
- ik word naar de directeur gestuurd 
- de leraar en/of directeur nemen contact op met mijn ouders en bespreken 

mijn gedrag 
- ik word een tijdje afgezonderd (onder toezicht en minder dan 1dag) 
- indien ik de afspraken meermaals niet naleef, kan de directeur een 

tuchtprocedure starten 
Zie schoolregelement hoofdstuk 8. 

 
6.3.2 Wat als de leerkracht zich vergist?  
 

Ik vraag beleefd aan de leerkracht of het mogelijk is dat hij/zij zich vergist 
heeft. Ik bespreek het voorval met de leerkracht, liefst onmiddellijk of tijdens 
de daaropvolgende speeltijd. Indien de leerkracht er niet met mij over wil 
praten, vraag ik aan de directeur om naar mij te luisteren. Hij/zij zal dan na een 
gesprek met mij en de leerkracht een besluit nemen.  
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