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Welkom
Van harte welkom aan alle ouders en kinderen op onze school De Bron. Wij zijn blij
en dankbaar omdat u uw kind toevertrouwt aan onze school.
Het schoolteam zal zich ten volle inzetten om uw kind eigentijds en degelijk onderwijs
te geven. Tevens hopen we dat u bereid bent om uw kind aan te moedigen om met ons
mee te werken en dat we goede bondgenoten zullen zijn in de opvoeding van uw kind.
Voor uw kleuter gaat een boeiende wereld open vol verrassingen.
Voor uw kind een wereld dat hem of haar ontzettend zal verrijken en helpen groeien
tot een boeiende persoonlijkheid.
We hopen te kunnen functioneren in een sfeer van open communicatie waarbij
overleggen en ontmoeten centraal staat. Ouders die de directie wensen te spreken zijn
altijd welkom.
Onze schoolbrochure en schoolreglement bestaat uit verschillende delen.











Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel
maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar is er wel
nauw mee verbonden.
In het tweede deel vind je het pedagogisch project van onze school en de
engagementsverklaring van het katholiek onderwijs.
In het derde deel vind je het eigenlijke reglement dat bestaat uit de
engagementsverklaring tussen school en ouders, informatie rond inschrijven,
ouderlijk gezag, de organisatie van de leerlingengroepen, afwezigheden,
uitstappen, het getuigschrift op het einde van het basisonderwijs, onderwijs aan
huis, herstel- en sanctioneringsbeleid, de bijdrageregeling, vrijwilligers,
welzijnsbeleid, afspraken en leefregels, leerlingenevaluatie, beleid op
leerlingenbegeleiding, revalidatie en privacy.
Deel 4: bijlagen.

De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat je akkoord gaat met het volledige
schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen
aan het eerste deel zijn eerder administratief, hiervoor is geen nieuw akkoord nodig van de
ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project en het eigenlijke schoolreglement
worden via een addendum opnieuw ter akkoord voorgelegd.
Wij hopen op een goede samenwerking!
De directie en het schoolteam
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DEEL 1: ALGEMENE INFORMATIE

1.1 Contact met de school

We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vind je onze contactgegevens. Aarzel niet
om ons te contacteren.
Directie: Mevr. Marleen Verckens
directie@vbsdebrongooik.be
02 532 09 06
Secretariaat: Mevr. Betty Van Der Kelen en Mevr. Christel Vanhassel
secretariaat@vbsdebrongooik.be
02 532 09 06
Zorgcoördinator: Mevr. Christiane Bekaert
christiane.bekaert@vbsdebrongooik.be
02 532 09 06

Scholengemeenschap: SG Donche
Coördinerend Directeur: Dhr. Marissens Ludwig
Schoolbestuur: vzw O.Z.C.S.West-Brabant
Paul Jansonstraat 57
1020 Brussel
Voorzitter: Dhr. Wauters Felix
Afgevaardigd beheerder: Dhr. Eliat Eliat Johan

Website van de school: www.vbsdebrongooik.be
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1.2 Organisatie van de school
1.2.1 Onze school telt 3 vestigingsplaatsen
Bronnenweg 2
1755 GOOIK

Koekoekstraat 2
1755 GOOIK

Kloosterstraat 2
1755 GOOIK (Oetingen)

In Gooik wordt er kleuter- en lager onderwijs ingericht.
In Oetingen wordt enkel kleuteronderwijs ingericht.
1.2.2 Wie is wie:
Directie
Marleen Verckens
e-mail: directie@vbsdebrongooik.be
Leerkrachten kleuters Oetingen
Peuterklas/eerste kleuterklas : Ann Paternoster
Tweede kleuterklas : Ann Van Holder en Nele Pasteleurs
Derde kleuterklas: Veronique Vindevogel
Bewegingsopvoeding en zwemmen: Anja De Dobbeleer
Kinderverzorgster : Leen Hannaert

Leerkrachten Bronnenweg Gooik
Peuter/eerste kleuterklas: Kathleen Juwet
Tweede kleuterklas: Annick Bultreys
Derde kleuterklas: Regina De Vos
Bewegingsopvoeding en zwemmen: Anja De Dobbeleer
Eerste leerjaar: Greet Janssens
Tweede leerjaar: Sonja Van Zeebroeck
Bewegingsopvoeding en zwemmen: Dries Baert
Leerkrachten Koekoekstraat Gooik
Derde leerjaar: Christa Noynaert
Vierde leerjaar: Decremer Natalie
Vijfde leerjaar: Veerle De Vos en Katrien Segers
Zesde leerjaar: Vanessa Heymans en Katrien Segers
Bewegingsopvoeding en zwemmen: Dries Baert
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Zorg
Zorgcoördinatie en aanvangsbegeleiding: Christiane Bekaert
e-mail: christiane.bekaert@vbsdebrongooik.be
Zorgteam: Pascale Lissens, Annik De Maeseneer, Tilly Antoons
Administratieve medewerkers
Betty Van Der Kelen en Christel Vanhassel
e-mail: secretariaat@vbsdebrongooik.be
Preventieadviseur
Sandra Goossens
e-mail: preventie@vbsdebrongooik.be
ICT- coördinator
Christel Vanhassel
e-mail: ict@vbsdebrongooik.be
Onderhoudspersoneel & bediening refter
Gooik: Fabienne De Ridder, Natalia Zapatero
Oetingen: Nicole Stalpaert
1.2.3 Het schoolbestuur
Vzw Onderwijsinrichtingen van de Zusters der Christelijke Scholen West-Brabant
Vzw O.Z.C.S.West-Brabant
Instellingsnummer: 096331
Paul Jansonstraat 57
1020 Brussel
Voorzitter: Dhr. Wauters Felix
De afgevaardigd beheerder namens het schoolbestuur en voor onze school: Dhr. Johan Eliat-Eliat
Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke van het schoolgebeuren. Onze school bouwt haar
werking uit mede dankzij de goede begeleiding die het schoolbestuur organiseert voor haar
scholen.
1.2.4 Scholengemeenschap
Vanaf 1 september 2018 maakt onze school deel uit van de scholengemeenschap Donche.
Correspondentieadres: Meerstraat 5, 1742 St.-Katherina-Lombeek.
De partners binnen deze groep zijn:
GVBS “De Klimming” Assestraat 5, 1790 Essene
GVBS “De Droomgaard” Meerstraat 5, 1742 St.-Katherina-Lombeek
GVBS “IMI” Kapelleweide 7, 1760 Roosdaal
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GVBS “SG” Schapenstraat 39, 1750 Lennik
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GVBS “De Kleine Prins” Kroonstraat 40, 1750 Lennik
GVBS “De Bloesem” Kapellestraat 18, 1540 Herne

De opgerichte scholengemeenschap heeft als doel het onderwijs te coördineren en te begeleiden,
overeenkomstig de van kracht zijnde wettelijke en reglementaire bepalingen, en binnen het kader van
de afgesloten overeenkomst.







1.2.5 Schooluren:

Maandag, dinsdag en donderdag: van 8:45 uur tot 12.25 uur en van 13.30 uur
 tot 15.35 uur
 Woensdag: van 8.45 uur tot 12.00 uur
 Vrijdag: van 8.45 uur tot 12.25 uur en van 13.20 uur tot 15.00 uur
Om 8:45 zal de schoolbel luiden zodat bij een tweede schoolbel om 8:50 de leerlingen aan de
les kunnen beginnen!


1.2.6 Voor- en naschoolse opvang georganiseerd door de gemeente Gooik: BKO



De voorschoolse opvang start vanaf 6.30 uur en de naschoolse opvang eindigt om 18.30 uur,
ook op woensdag.
Op woensdagnamiddag is er MULTI MOVE. Meer info vind je terug in het reglement vooren naschoolse opvang BKO. Bijlage 1




Voor Gooik gaat de opvang door in de Bronnenweg 2.

Dit geldt ook voor de kinderen van de vestiging in de Koekoekstraat.
Het toezicht door de school begint om 8:30 uur. Er is toezicht op de speelplaats tot 15:50 uur.
Wie voor dit tijdstip aan de school staat blijft onder toezicht van de ouder, zo niet kan uw kind
terecht in de Bronnenweg. Uw kind wordt dan om 8.30 uur met een gratis bus naar de
Koekoekstraat gebracht.
De leerlingen hebben voor of na die uren geen toelating om zonder toezicht op de speelplaats te
zijn.

Wie uit de Koekoekstraat ’s avonds naar de opvang moet, komt terug met de gratis bus naar de
Bronnenweg.





Voor Oetingen gaat de opvang door in de refter van de kleuterschool.
Coördinator kinderopvang Gooik: Mevr.Dorothée Devogeleer bko@gooik.be
0497 50 64 10
Verantwoordelijken afdeling Gooik: Mevr. Natalia Zapatero, , Mevr. Jeanne Uwimana
Verantwoordelijken afdeling Oetingen: Mevr.Cindy Deschuyffeleer, Mevr. Hasine Howhanessian,
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1.2.7 Middagopvang:
Tijdens de middagpauze kunnen de kinderen boterhammen of een warme maaltijd nuttigen in de
eetzaal. Warme maaltijden moet je vooraf bestellen. De bestellijst wordt u bij het begin van het
schooljaar bezorgd.
Er wordt aan de kinderen water aangeboden. Ook melk en soep kan genuttigd worden aan 0,50 €.
1.2.8 Vakantiedagen, facultatieve vrije dagen en pedagogische studiedagen:
De data van deze dagen vind je terug in de vakantiekalender in bijlage 2
1.2.9 Leerlingenvervoer:
Het busvervoer wordt georganiseerd en gefactureerd door de gemeente Gooik.
Kinderen die gebruik maken van het leerlingenvervoer staan onder toezicht van de begeleider van
het ogenblik dat zij zich in de bus bevinden. Voor en na staan de kinderen onder de
verantwoordelijkheid van de ouders.
Wanneer niemand aan de halte staat om het kind op te halen zal deze terug gebracht worden naar
de bewaking.
Begeleider Gooik: Mevr. Marcia Van Bellinghen
Begeleider Oetingen: Mevr. Nancy Van Hassel
Uurregeling schoolbusdienst in bijlage 3

1.3 Samenwerking
1.3.1 Met de ouders:
Je bent onze partner in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je
kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan een afspraak maken met de
directeur of met de klasleraar.
Om te communiceren met de ouders maken we ook gebruik van een digitaal platform:
www.gimme.eu.
Op dit platform is recente informatie te vinden over actuele gebeurtenissen in de school , in
de klas. Via deze weg bieden we de kinderen en leerkrachten een platform om werkstukken,
activiteiten te laten zien thuis.
We willen daarbij zeker rekening houden met de wet op de privacy, met de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer. Indien je wilt dat er geen individuele foto’s van je kind getoond worden,
dien je dit aan de school te laten weten via bijlage 4
Leerkrachten zullen via gimme ook communiceren rond het meebrengen van materiaal,
aankondiging van activiteiten, uitstappen…
Wanneer er iets verschijnt op Gimme wordt dit kenbaar gemaakt via e-mail of via de agenda van je
kind.
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1.3.2 Oudercomité.
Ouders verwachten véél van de school, maar willen er ook aan meewerken. Als ouders en
school samenwerken, is dat in het voordeel van het kind. Daarom zijn er ouderverenigingen.
Onze school wordt geruggensteund door actieve oudercomités, waarvoor wij, leerkrachten en
directie, heel dankbaar zijn.
Het oudercomité van onze school is samengesteld uit een vertegenwoordiging van ouders, de
leerkrachten en de directeur van onze school.
Oudercomité Gooik
Voorzitter: Kris Van Ginderdeuren christelenkris@skynet.be
Ondervoorzitter: Filip Verhoye
Penningmeester: Lizelle Botes
Andere leden: Wim Devillé, Koen Pierreux, Femke Wyns, Frederik Vyverman, Tom Vellemans,
Joke De Wit, Inge De Tandt, Joris Notaerts, Pieter De Wagter
Oudercomité Oetingen
Voorzitter: Nele Grosemans oc.oetingen@gmail.com
Ondervoorzitter: Helga Walschot
Penningmeester: Evi Beyl
Andere leden: Bart Brackx, Evelyne Donners, Kelly Vermeulen, Kathleen Neuckermans,
Pieter Clavie, Robrecht Vranken, Saartje Derriks, Vanessa Vandenneuker, Sara Van
Beveren, Sofie Bouwens, Melissa Niels.

1.3.3 CLB.

Om onze leerlingen optimaal te begeleiden, werken we samen met het CLB Halle. Niet alleen
ons zorgteam en onze leerkrachten kunnen voor ondersteuning bij het CLB terecht. Ook als
leerling of als ouder kan je het CLB om hulp vragen.
Via www.clbchat.be kan jij of je kind anoniem een vraag stellen of je verhaal vertellen aan
een CLB-medewerker. Je vindt alle informatie terug en de openingsuren van de chat op hun
website.
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Wat doet een CLB?
Het CLB biedt informatie, advies en kortdurende begeleiding op 4 domeinen: leren en
studeren, onderwijsloopbaan, preventieve gezondheidszorg en psycho-sociaal functioneren.
Je kan dus op het CLB met heel wat vragen terecht: je kind voelt zich niet goed, je kind heeft
moeite met leren, je hebt vragen over mogelijke studierichtingen, je kind is angstig om naar
school te gaan, je hebt vragen over de gezondheid van je kind,…
In elke school is er een onthaalmedewerker van het CLB die elke nieuwe vraag beluistert. Op
sommige vragen krijg je meteen een antwoord. Soms is extra hulp en ondersteuning nodig
en zal de onthaalmedewerker doorverwijzen naar een trajectmedewerker van het CLB.
Samen met die CLB-medewerker wordt naar een haalbare, passende aanpak en oplossing
gezocht. In een aantal gevallen verwijst het CLB voor verdere behandeling of begeleiding
door naar een meer gespecialiseerde dienst.
In het CLB werken pedagogen, psychologen, maatschappelijk werkers, artsen en
verpleegkundigen samen. Jouw vraag wordt multidisciplinair en vanuit verschillende
invalshoeken benaderd, en daarbij staat het belang van je kind steeds centraal. De CLBbegeleiding is gratis en de CLB-medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Het
CLB werkt samen met de school vanuit een onafhankelijke positie. Je kan dus zeker ook los
van de school bij het CLB terecht.
De onthaalmedewerker voor onze school is: Miet Heiremans
De contactgegevens van de CLB-medewerkers zijn terug te vinden op de website
www.clbhalle.be. Maak best vooraf een afspraak.
Het CLB is open elke werkdag van 8u30 tot 16u30, op maandagavond tot 19u00.
Het CLB is gesloten tijdens de Kerstvakantie (behoudens 2 dagen die later worden
meegedeeld) en tijdens de Paasvakantie. Het CLB is ook niet bereikbaar tijdens de
zomervakantie van 15 juli tot 15 augustus.
Is CLB-begeleiding verplicht?
Door in te schrijven in onze school kies je automatisch voor begeleiding door het CLB Halle.
Als school overleggen wij regelmatig met onze CLB-medewerker over het schools
functioneren van leerlingen. Als hieruit blijkt dat CLB-begeleiding wenselijk is, dan vragen
we eerst toestemming aan jou als ouder indien je kind jonger is dan 12 jaar. Leerlingen die
ouder zijn dan 12 jaar kunnen zelf instemmen met begeleiding.
CLB-begeleiding is in drie gevallen verplicht:
1. medische onderzoeken
2. maatregelen bij besmettelijke ziekten en
3. problematische afwezigheden
Schoolbrochure en schoolreglement GVBS De Bron

2020-2021

Deze begeleidingen kunnen noch door jou als ouder, noch door je kind geweigerd worden. Je
kan medische onderzoeken ook door een andere arts laten uitvoeren maar daar zijn enkele
voorwaarden aan verbonden. Die vraag je best aan je CLB.
Het aantal medische onderzoeken is recent gewijzigd: in de toekomst zullen er 5
contactmomenten zijn. Dit schooljaar (2020-2021) vinden de medische onderzoeken
plaats bij de leerlingen van de eerste kleuterklas samen met de ouders op school, het 1ste
leerjaar + vaccinatie op het centrum, het 4de leerjaar op school, het 5de leerjaar enkel
vaccinatie op school en het 6de leerjaar op het centrum.
Het CLB-dossier
Als een begeleiding voor je kind wordt opgestart, dan maakt het CLB een dossier op. In dat
dossier neemt het CLB enkel die informatie op die nodig is voor de begeleiding. Deze gegevens
worden met de nodige discretie en zorgvuldigheid behandeld. Het CLB respecteert daarbij het
beroepsgeheim, het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’ en de privacyregels.
Meer informatie over de geldende regelgeving, ook in verband met recht op toegang en
afschrift van het dossier, kan je bij het CLB bekomen. Het CLB bewaart het dossier van je kind
nog minstens tien jaar na het laatste algemeen medisch onderzoek.
Verandert je kind van school, dan verhuist het dossier naar het CLB met wie de nieuwe school
samenwerkt. Jij als ouder hoeft daar niets voor te doen.
Wil je niet dat het volledige dossier doorgegeven wordt aan het nieuwe CLB, dan moet je dat
schriftelijk meedelen binnen de 10 dagen na inschrijving in de nieuwe school. Sommige
gegevens worden verplicht doorgegeven: identificatiegegevens, gegevens over de leerplicht,
inentingen, medische onderzoeken en de opvolging hiervan.
Een klacht?
Heb je een klacht, aarzel dan niet om het CLB te contacteren. Elk CLB heeft een vaste werkwijze
om klachten te behandelen. Dat garandeert dat elke klacht de nodige aandacht krijgt en met
zorg wordt behandeld. De procedure kan je vragen aan de CLB-medewerker of de directeur
van het CLB.
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1.3.4 Ondersteuningsnetwerk

Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk West-Brabant Brussel.
Het nieuwe ondersteuningsmodel voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
vervangt het systeem van GON- en ION- ondersteuning om nog beter tegemoet te komen
aan de noden van deze leerlingen en hun leerkrachten.
Wat is een ondersteuningsnetwerk?
Een ondersteuningsnetwerk is een samenwerking van scholen gewoon en buitengewoon
onderwijs, het CLB en de pedagogische begeleiding. In juni 2017 hebben alle scholen
(gewoon en buitengewoon onderwijs) zich aangesloten bij een ondersteuningsnetwerk.
Dit geeft hen de mogelijkheid om, in overleg met het CLB en ouders, een vraag te stellen
aan het ondersteuningsnetwerk om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften extra te
ondersteunen.
Hoe werkt het nieuwe model?
Het nieuwe model werkt vraag gestuurd vanuit de school. Het wil tegemoet komen aan
de noden van leerkrachten en van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. De
ondersteuning zal steeds op maat zijn, flexibel, zo lang als nodig en niet langer dan nodig.
Op maat: afhankelijk van de nood van de leerling, de school en de ouders zal in overleg
gekozen worden voor school-, leerkracht- en/of leerlinggerichte ondersteuning. We
beogen steeds een maximaal effect in de klas.
Flexibel: de overheid bepaalt niet vooraf hoeveel uren ondersteuning ingezet worden,
hoeveel weken, hoeveel schooljaren de ondersteuning duurt en wanneer ze start en
eindigt. Ondersteuning kan op verschillende momenten in het schooljaar worden
aangevraagd, kan worden onderbroken en later opnieuw worden opgestart. Het
ondersteuningsnetwerk engageert zich om voor iedere leerling zo snel mogelijk een
gepast aanbod voor ondersteuning te voorzien.
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Zo lang als nodig en niet langer dan nodig: eens de ondersteuning is opgestart, wordt
regelmatig overlegd om te bekijken of verdere ondersteuning nodig blijft. Ondersteuning
wordt geboden tot de leerling en het lerarenteam op eigen kracht verder kunnen.
Aanspreekpunt voor ouders
Indien u met vragen zit in verband met mogelijke ondersteuning dan kan u contact
opnemen met de school van uw kind, het CLB of het ondersteuningsnetwerk.
Het ondersteuningsnetwerk West-Brabant-Brussel kan u bereiken via het aanspreekpunt
voor ouders: onw.westbrabantbrussel@gmail.com of via 0472.69.03.64.

1.3.5 Nuttige adressen:
Klachtencommissie Katholiek onderwijs Vlaanderen
Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Guimardstraat 1
1040 Brussel
02 507 08 72
klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen
Commissie Inzake Leerlingenrechten
Vlaamse Overheid
Agentschap voor onderwijsdiensten AgODi
Secretariaat commissie inzake
leerlingenrechten t.a.v. Ingrid Hugelier
H. Consiencegebouw
Koning Albert II – laan
15 1210 Brussel
02 553 93 83
Commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be
Commissie Zorgvuldig Bestuur
Vlaamse Overheid
Agentschap voor onderwijsdiensten AgODi
Afdeling Advies en Ondersteuning onderwijsPersoneel (AOP)
Commissie zorgvuldig bestuur
Koning albert II – laan 15
1210 Brussel
02 553 65 98
Zorbvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be
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DEEL 2: PEDAGOGISCH PROJECT
Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool.
Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze
achtergrond ook. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de
opvoeding en vorming die de school hun kinderen verstrekt. Kiezen voor een katholieke
dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders van de school
verwachten dat ze hen zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken. Ouders verwachten dat
de school een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven.
Ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop
scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool.
De volledige tekst van de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs vind je terug op de
website Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/

2.1 De pijlers van het opvoedingsproject
Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke Scholen

We leven in een unieke tijd want de tijd ‘kantelt’. Daarom is dit bij uitstek een tijd om op te voeden.
Iedereen is door deze ‘kentering’ getekend: jong en oud. We staan dan ook voor de uitdaging samen - te kiezen voor een nieuwe toekomst voor onze kinderen en voor onszelf. Vanuit de traditie
van de Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar geloven we dat een opvoeding op de maat
van morgen opvoeders nodig heeft die Het getuigen van hoop en ... leven vanuit het evangelie.
Daarom zien we Jezus als de inspirerende ‘pedagoog’ en ‘het fundament’ voor ons project.
1.

ONZE OPVOEDING IS GERICHT OP HET LEVEN
Uw kind is op zoek naar geluk. Met andere kinderen kijkt het uit naar mensen die de weg tonen naar het
goede leven. Daarom willen wij als opvoeders - zoals jij thuis doet - hen waarden voorleven waarin we
zelf geloven. Zin voor waarheid en schoonheid, verantwoordelijkheidsbesef, solidariteit,
verdraagzaamheid, vrede en rechtvaardigheid en vele andere waarden. We zullen hen evenwel ook
helpen zelf waarden te ontdekken. Onze kinderen moeten immers voelen dat we samen op zoek zijn
naar waarden waar onze toekomst nood aan heeft.

2.

ONZE OPVOEDING STREEFT NAAR TOTALE PERSOONSVORMING
Om gelukkig te worden heeft jouw kind ‘hoofd, hart en handen’ nodig. We streven er dus naar alle
talenten van uw kind te ontdekken en te ontwikkelen. We zetten ons sterk in om onze kinderen veel te
leren, maar we proberen ze vooral ook te leren hoe ze zelfstandig nu en later problemen kunnen
aanpakken. We wensen ze ook te leren leven: zowel in de kleine kring als in de grote maatschappij. We
hopen ze op weg te zetten naar persoonlijk geluk, wensen ze ook uit te nodigen en voor te bereiden om
straks als ‘jonge burger’ mee te werken aan een meer rechtvaardige samenleving. We beginnen
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daarmee op het kleine oefenveld van de school. We hopen eveneens bij je kind en de leeftijdgenootjes
de verwondering te wekken voor wat schuilt achter de zichtbare kant van de dingen zodat ze leren
aanvoelen welke ‘Goedheid’ het leven draagt en ons veel vertrouwen kan schenken.

3.

ONZE OPVOEDING GETUIGT VAN EEN VOORKEURLIEFDE VOOR DE ZWAKSTEN
Alle kinderen zonder onderscheid van rang of stand, kleur of ras zijn bij ons welkom. We proberen
oog te hebben voor wat elk kind nodig heeft. Voor kinderen die dat nodig hebben zoeken we naar
een aangepaste opvang. Natuurlijk rekenen we ook op een oprechte inzet van elk kind zelf. We
merken ook dat kinderen soms lijden aan een vorm van ‘moderne armoede’: zij zijn arm aan
relatiewarmte, arm aan cultuur, arm aan hoop of geluk. Voor deze ‘armoede’ proberen we ook
aandacht te hebben. Als opvoeders met een voorkeurliefde voor de zwaksten hebben we ook veel
oog voor leerzwakke en leervertraagde leerlingen. Voor deze groep zoeken we naar aangepaste
leerhulp en begeleiding, zonder onze sterke meisjes en jongens te vergeten. We pogen de ‘armen’ in
de eigen kring van de school te helpen. Tegelijk nodigen we uit oog te hebben voor de weerlozen, de
meest kwetsbaren in onze maatschappij en gaan we de uitdaging aan om onze kinderen vanuit het
evangelie te helpen opkomen voor een eerlijke wereld.

4.

ONZE OPVOEDING STEUNT OP EEN PERSOONSBEVORDERENDE RELATIE
Om jouw kind te helpen groeien willen we nabij zijn, het warmte en aandacht schenken. Daarom kiezen
we voor een relatiestijl die vrij is van overbodige macht en sterkte. We spreken een omkeerbare taal
zodat kinderen die ons nadoen hoffelijk en tactvol zijn. We geloven sterk in de kracht van de
hartelijkheid: kinderen moeten voelen dat we van ‘harte’ les geven en moeten aanvoelen dat we ‘een
hart’ hebben voor wat hen raakt en bezig houdt. Deze tijd vraagt echter ook om vastberadenheid in de
opvoeding: kinderen hebben nood aan opvoeders die neen durven zeggen en hen durven confronteren
met grenzen. Van het kind verwachten we dat het onze ‘neen’ ook leert aanvaarden en respecteren.

5.

ONZE OPVOEDING HEEFT ZORG VOOR EEN EIGENTIJDSE GELOOFSOPVOEDING
In onze school bekennen we kleur. We vinden het jammer dat in deze tijd God in sterke mate
doodgezwegen wordt want Hij is voor velen een wegwijzer naar groot en innig geluk. We geloven dat
‘kleine en grote mensen’ door eerlijk en goed te leven elkaar veel te bieden hebben. Maar we willen de
kinderen die ons worden toevertrouwd ook spreken over de ongeëvenaarde goedheid van God en hen
helpen ontdekken hoe het evangelie een verrassende reisgids is naar een rijk en zalig leven. Hopelijk zal
je dit ervaren door de levensstijl die we voorleven en de cultuur die op onze school voelbaar is.

6.

ONZE OPVOEDING HAALT KRACHT UIT EEN GOEDE SAMENWERKING
Als schoolbestuur en schoolteam zullen we hard werken om dit opvoedingsproject in praktijk om te
zetten. Vanzelfsprekend rekenen we op de inzet en de goede wil van jouw kind. Zonder deze
‘samenwerking’ lukt het ons niet. Gelukkig kunnen we ook rekenen op vele deskundige helpers zoals
CLB en steun van de lokale gemeenschap. Vooral ook hopen wij op jouw individuele bereidheid als
ouder en jouw medewerking als oudergroep. Dit levens- en leerproject zal immers maar lukken als we
samen streven naar eensgezindheid rond het essentiële en we elkaar bemoedigen om elk zijn of haar
bijdrage te leveren in de opvoeding van onze kinderen.

P.S.: Het integrale opvoedingsproject kan u ter inzage vragen bij de directie.
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2.2 Schoolvisie in een lied
BRON VAN LEVEN – BRON VAN LEREN – BRON VAN KIND ZIJN

1 ste maal
SAMEN
MET PLEZIER
WE LACHEN VEEL
EN PRATEN HIER



2 de maal
SAMEN
MET PLEZIER
WE LACHEN VEEL
EN SPELEN HIER

melodie (‘In the jungle’)

We nemen je mee
naar onze groene school
en die school dat is De Bron.
Ieder kind als een druppel water:
“jij” mag schitteren in de zon.
Onze druppels die komen samen
en vormen een sterke stroom.
ZIN OM TE LEVEN
en ZIN OM TE LEREN,
we werken aan die droom!

Onze juffen en onze meester
zorgen voor kwaliteit.
We bouwen samen aan stevige oevers,
veerkrachtig door een hoopvol beleid.
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DEEL 3: HET REGLEMENT

3.1 Engagementsverklaring tussen ouders en school
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. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven.
3.1.1 Oudercontacten
Als ouder ben je samen met onze school partner in de opvoeding van je kind. Het is goed dat je
zicht hebt op de werking van onze school. Daarvoor plannen we bij het begin van het schooljaar
een ouderavond in de klas van je kind. Je kan er kennis maken met de leraar en de manier van
werken.







Info-avond Kloosterstraat op woensdag 2 september 2020 om 19:00.
Info-avond Bronnenweg op donderdag 3 september 2020 om 19:00.
Info-avond Koekoekstraat op maandag 7 september 2020 om 19:00.

We willen je op geregelde tijden informeren over de evolutie van je kind. Dat doen we schriftelijk
via de rapporten.
Data rapporten:











29 oktober 2020
18 december 2020
1 maart 2021
3 mei 2021
28 juni 2021

We organiseren ook regelmatig individuele oudercontacten. Via het communicatiekanaal GIMME
krijgt u de mogelijkheid om een tijdstip aan te geven.
We engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien je niet op de
geplande oudercontacten aanwezig kan zijn.
We verwachten dat je contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. je kind.
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We verwachten dat je je als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de
opvoeding van je kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact.
We engageren ons om met je in gesprek te gaan over je zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van je
kind.
3.1.2 Aanwezig zijn op school en op tijd komen.
Wij vinden de aanwezigheid van je kind op school belangrijk. We verwachten dat je kind regelmatig
en op tijd naar school komt. De voldoende aanwezigheid van je kind op school draagt bij tot een
succesvolle schoolloopbaan van je kind.
Wij verwittigen jou als de afwezigheid van je kind niet gewettigd is. Indien nodig nemen we
begeleidende maatregelen.
De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de
schooltoeslag, voor de toelating tot het lager onderwijs en voor het uitreiken van het getuigschrift
basisonderwijs.
Daartoe moeten we de afwezigheden van je kind doorgeven aan de overheid en aan het CLB.
We vragen je als ouder te engageren je kind regelmatig en op tijd naar school te brengen en dit
zowel in het kleuteronderwijs als in het lager onderwijs. De school begint om 8.45 uur en eindigt
om 15.35 uur. We verwachten dat je ons voor 8.45 uur verwittigt bij afwezigheid van je kind.
Het CLB waarmee we samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden.
Die begeleiding is verplicht. Als je niet ingaat op die begeleiding melden we dit aan de overheid.
We zullen op de volgende wijze samenwerken met jou en het clb:
De leraar vraagt steeds naar de gerechtvaardigde documenten, ziektebriefjes
Bij het niet binnen dienen zal de leraar de directie en zorgcoördinator verwittigen.
U ontvangt een brief wanneer alle afwezigheidstrookjes zijn opgebruikt dat we vanaf heden
een doktersattest dient mee te geven voor iedere afwezigheid.
We verwittigen CLB en plannen een overleg omtrent problematische afwezigheden.
Je kan steeds bij ons terecht in geval van problemen. We zullen samen naar de meest
geschikte aanpak zoeken.
3.1.3 Individuele leerlingbegeleiding.
Onze school voert een ‘beleid op leerlingbegeleiding’. Dit houdt onder meer in dat we gericht de
evolutie van je kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem (LVS).
Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding.
Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.
Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kan je dit melden aan de directie. We gaan dan
samen met jou na welke aanpassingen nodig zijn. We kunnen ook zelf aanpassingen voorstellen op
basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Ook dan gaan we steeds eerst in overleg
met jou. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je kind nodig heeft en wat wij als
school kunnen organiseren. Als school zijn we verplicht om redelijke aanpassingen te voorzien als
jouw kind daar nood aan heeft. Het is niet mogelijk om hier als ouder verzet tegen aan te tekenen.
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We zullen in overleg met jou als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van je kind
georganiseerd zal worden. Daarbij zullen we aangeven wat je van de school kan verwachten en wat
wij van jou als ouder verwachten.
We verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken
opvolgt en naleeft.

3.1.4 Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.
Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands en niet alle kinderen starten
hun schoolloopbaan met dezelfde taalvaardigheid Nederlands.
Onze school voert een talenbeleid. Wij engageren er ons toe kinderen te ondersteunen bij het
leren van en het leren in het Nederlands. Van jou als ouder verwachten we dat je positief staat
tegenover de onderwijstaal en tegenover de initiatieven die we als school nemen om de
taalontwikkeling van onze leerlingen te ondersteunen (taaltraject/taalbad voor kinderen die de
onderwijstaal onvoldoende beheersen).
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3.2 Inschrijvingen en toelatingen van leerlingen
Een kind dat de leeftijd van 3 jaar bereikt heeft kan elke dag worden ingeschreven en
onmiddellijk in de klas toegelaten worden zonder rekening te houden met de instapdata.








Kleuters tussen 2,5 en 3 jaar worden toegelaten in het kleuteronderwijs op vastgelegde instapdata:
 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 O.L.H.-Hemelvaart

Vóór elke instapdag is er een infovoormiddag, waarop de klasjuf meer uitleg geeft over het
dagverloop, afspraken en werking in de klas. Jullie kleuter mag meekomen zodat hij/zij kan
kennismaken met de andere vrienden in de klas. Deze infomomenten vinden plaats afhankelijk van
de instapdatum van je kind. Van de exacte datum en het uur worden jullie vooraf op de hoogte
gebracht.

SCHOOLJAAR 2020-2021
Kinderen geboren tem

komen na…..

dus vanaf…

01/03/18
09/05/18
04/07/18
01/08/18
22/08/18
19/10/18
17/11/18

Zomervakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Instap 1 februari
Krokusvakantie
Paasvakantie
Hemelvaart

01/09/20
09/11/20
04/01/21
01/02/21
22/02/21
19/04/21
17/05/21

SCHOOLJAAR 2021-2022
Kinderen geboren tem

komen na…..

dus vanaf…

01/03/19
08/05/19
10/07/19
01/08/19
07/09/19
19/10/19
30/11/19

Zomervakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Instap 1 februari
Krokusvakantie
Paasvakantie
Hemelvaart

01/09/21
08/11/21
10/01/22
01/02/22
07/03/22
19/04/22
30/05/22

Kennismaking kleuterschool Gooik: Dinsdag 2 februari 2021.
Kennismaking kleuterschool Oetingen: Woensdag 3 februari 2021.
Of na afspraak met directie.
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Je kind is pas ingeschreven in onze school als je schriftelijk instemt met het pedagogisch project
en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft je kind bij ons ingeschreven.
De inschrijving van je kind kan enkel stoppen in de gevallen die wettelijk zijn opgesomd. De
inschrijving van je kind eindigt wanneer je beslist om je kind van school te veranderen of
wanneer je kind bij wijze van tuchtmaatregel definitief werd uitgesloten.
Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassing voor je kind wijzigt, kan het
zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag nodig is, ofwel
een bestaand verslag gewijzigd moet worden.
In dat geval organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis
van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, beslist de school om de leerling
op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast
curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.
Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we opnieuw jouw schriftelijk akkoord vragen. Indien
je niet akkoord gaat met de wijziging, dan wordt de inschrijving van je kind beëindigd op 31 augustus
van het lopende schooljaar.
3.2.4 Toelatingsvoorwaarden lagere school
Je kind kan pas instappen in het lager onderwijs als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden
voldoet.
3.2.5 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.

3.3 Ouderlijk gezag
3.3.1 Zorg en aandacht voor het kind
Als school bieden wij een luisterend oor aan voor al onze leerlingen. Ook voor kinderen die een
echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en aandacht bieden.
3.3.2 Neutrale houding tegenover de ouders
De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan
gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen uitspraak van de rechter is, houdt
de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis of arrest, dan volgt de
school de afspraken zoals opgelegd door de rechter.
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3.3.3 Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders
Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze
van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen.

Gelieve te melden aan de klasleraar en de directie indien jullie een dubbel van het rapport wensen,
een apart oudercontact, afspraken rond inzage in de toetsen….

3.3.4. Co-schoolschap
Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, kan je kind
tijdens het schooljaar niet op twee plaatsen school lopen. De school moet de inschrijving van een
leerling weigeren als de ouders hun kind tijdens het schooljaar afwisselend in verschillende scholen
in- en uitschrijven.

3.4 Organisatie van de leerlingengroepen binnen hetzelfde
onderwijsniveau
De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB, of je kind kan overgaan naar een
volgende leerlingengroep. Vindt de school het nodig dat je kind een jaar overdoet, dan is dit omdat
ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De genomen beslissing wordt ten
aanzien van jou als ouder schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook aan
welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn. De school
neemt deze beslissing dus in het belang van je kind.
Het is de school die beslist in welke leerlingengroep je kind, die in de loop van zijn
schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt.
Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van gewijzigde instroom (bv. In de
kleuterschool na een instapdatum).
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3.5 Afwezigheden
Voor leerlingen in het lager onderwijs (ook de 5-jarigen die vervroegd zijn ingestapt) en voor 6- en 7jarigen in het kleuteronderwijs is de leerplicht voltijds. Zij zijn altijd aanwezig, behalve bij gewettigde
afwezigheid. Voor 5-jarigen in het kleuteronderwijs geldt een leerplicht van minstens 290 halve dagen
aanwezigheid. Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn,
aangezien zij niet steeds op school moeten zijn. Zij zijn niet onderworpen aan de leerplicht.
De directeur kan beslissen of een afwezigheid van een 5-jarige kleuter als aanvaardbaar beschouwd
wordt. Als de afwezigheid volgens de directeur aanvaardbaar is, dan telt die mee voor het bereiken
van de 290 halve dagen aanwezigheid.
Het is belangrijk dat kleuters (leerplichtig of niet) regelmatig naar school komen. Het is in het belang
van je kind om het elke dag naar school te sturen. Kinderen die lessen en activiteiten missen, lopen
meer risico op achterstand. Zij worden ook minder goed opgenomen in de leerlingengroep.
De afwezigheidgegevens van je kind worden doorgegeven aan de overheid. Kleuters die onvoldoende
dagen naar school komen, kunnen hun kleuter- en of schooltoelage verliezen en ook de toegang tot
het lager onderwijs is afhankelijk van het aantal dagen dat je kind kleuteronderwijs volgde.
We verwachten dan ook dat je de afwezigheid van je kleuter meldt, liefst voor 8u30. Ook als je door
omstandigheden je kind niet op tijd kan afzetten, laat je dit zo snel mogelijk weten. Komt je kind
meermaals te laat of is je kind vaak afwezig, dan kunnen we samen nagaan hoe we de participatie van
je kleuter kunnen verhogen.
Gewettigde afwezigheden
Voor leerlingen in het lager onderwijs en voor 6- 7-jarigen in het kleuteronderwijs gelden volgende
gewettigde afwezigheden:
3.5.1 Wegens ziekte







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



Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de
ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar. Bijlage 5
Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB.



Consultaties (zoals bv. Een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten
de schooluren plaats vinden.

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


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







Het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloeden aanverwant.
Een oproeping of dagvaarding voor de rechtbank.

Het vieren van een feestdag die bij je geloof hoort (anglicaanse, islamitische, joodse,
katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst)
 
3.5.3 Afwezigheden wegens een preventieve schorsing, een tijdelijke of definitieve
uitsluiting


De afwezigheid van je kind wegens een preventieve schorsing, een tijdelijke of definitieve
uitsluiting is gewettigd. Je kind wordt als gewettigd afwezig beschouwd, ongeacht je kind wel
of niet door de school wordt opgevangen.
3.5.4 Afwezigheid waarvoor de toestemming van de directeur nodig is
Soms kan je kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met de
directie. Het betreft hier de afwezigheid wegens:




De rouwperiode bij een overlijden.



Het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van
een vereniging of culturele en/of sportieve manifestatie. (andere dan de 10 halve
schooldagen waarop de topsportbeloften recht hebben)
Trainingen voor topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek (voor
maximaal zes lestijden per week, verplaatsing inbegrepen)
Revalidatie tijdens de lessen (zie punt 17)
Schoolexterne interventies
De deelname aan time-out projecten.
Persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden.











Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om vroeger op
vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op
school is van 1 september tot en met 30 juni.
3.5.5 Problematische afwezigheden
Alle afwezigheden die niet van rechtswege of door de school zijn gewettigd, zijn te beschouwen als
problematische afwezigheden. De school zal je onmiddellijk contacteren bij elke problematische
afwezigheid van je kind.
Vanaf 5 halve dagen problematische afwezigheden contacteert de school het CLB. Samen werken ze
rond de begeleiding van je kind. Je wordt in dat geval uitgenodigd voor een gesprek.
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3.6. Onderwijs aan huis
Als je kind wegens chronische ziekte of langdurige ziekte of ongeval tijdelijk niet naar school kan komen,
dan heeft je kind onder bepaalde voorwaarden recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon
internetonderwijs of een combinatie van beiden.
Voor tijdelijk onderwijs aan huis moet je als ouder een schriftelijke aanvraag indienen bij de directeur
en een medisch attest toevoegen. Heeft je kind een niet-chronische ziekte, dan voeg je een medisch
attest toe waaruit blijkt dat je kind onmogelijk naar school kan gaan, maar wel onderwijs kan krijgen.
Heeft je kind een chronische ziekte, dan heb je een medisch attest van een geneesheer-specialist nodig
dat het chronisch ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat je kind onderwijs mag krijgen.
Heeft je kind een niet-chronische ziekte, dan kan tijdelijk onderwijs aan huis pas worden georganiseerd
na afwezigheid van 21 opeenvolgende kalenderdagen. Als de ziekteperiode van je kind
noodgedwongen wordt verlengd of als je kind na een periode van tijdelijk onderwijs aan huis binnen
de drie maanden hervalt, moet je kind geen wachttijd van 21 opeenvolgende kalenderdagen meer
doorlopen om opnieuw tijdelijk onderwijs aan huis te krijgen. Je hoeft ook niet opnieuw een aanvraag
in te dienen. Om de nieuwe afwezigheid te wettigen, is er wel een nieuw medisch attest nodig.
Heeft je kind een chronische ziekte, dan heeft je kind recht op 4 lestijden onderwijs aan huis per
opgebouwde schijf van 9 halve schooldagen afwezigheid. Deze uren kunnen gedeeltelijk op school
georganiseerd worden. Dit is mogelijk na een akkoord tussen de ouders en de school en vindt plaats
buiten de normale schooluren en niet tijdens de middagpauze. De aanvraag en de medische vaststelling
van de chronische ziekte blijft geldig voor de hele schoolloopbaan van je kind op onze school. Je hoeft
dit dus maar één keer aan onze school te bezorgen.
Je kind moet daarnaast op 10 km of minder van de school verblijven. Als je kind op een grotere afstand
van de school verblijft, dan kan de school tijdelijk onderwijs aan huis organiseren maar is daar niet toe
verplicht.
Als je kind aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je als ouder op de mogelijkheid van tijdelijk
onderwijs aan huis wijzen. Zodra de voorwaarden voor het verstrekken van tijdelijk onderwijs aan huis
vervuld zijn, kan de school hiermee van start gaan.
De directeur zal dan op zoek gaan naar een leraar om 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven.
De school maakt afspraken met deze leraar om de lessen af te stemmen op de leerlingengroep van het
kind. Tijdelijk onderwijs aan huis is gratis.
De school kan in overleg met jou ook contact opnemen met de vzw Bednet. Dit biedt de mogelijkheid
om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen. De school maakt dan
samen met jou concrete afspraken rond opvolging en evaluatie.
Met meer vragen kan je steeds terecht bij de directeur.
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3.7 Een- of meerdaagse schooluitstappen
(extra-murosactiviteiten)

Je kind is verplicht deel te nemen aan extra-murosactiviteiten die minder dan één schooldag duren. Dat
zijn normale schoolactiviteiten. We streven er als school ook naar om alle leerlingen te laten deelnemen
aan extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren. Die activiteiten maken namelijk deel uit van
het onderwijsaanbod dat we aan je kind geven.
Via Gimme zullen we jou als ouder tijdig informeren over de uitstappen die dit schooljaar worden
voorzien.
Als je niet wenst dat je kind meegaat op één van de extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren,
dien je dat voorafgaand aan de betrokken activiteit schriftelijk te melden aan de school. Bijlage 6
Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten moeten op school aanwezig zijn.

3.8 Getuigschrift op het einde van het Basisonderwijs
De klassenraad beslist welke leerlingen in aanmerking komen voor het getuigschrift basisonderwijs.
Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan een regelmatige leerling die in voldoende mate
de eindtermgerelateerde leerplandoelen heeft bereikt. Een leerling die geen getuigschrift
basisonderwijs behaalt, ontvangt een schriftelijke motivering waarom het getuigschrift niet werd
uitgereikt, met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan. Deze
leerling krijgt ook een verklaring waarin het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs
staat.
Een leerling die een individueel aangepast curriculum volgt kan een getuigschrift basisonderwijs
behalen op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig
worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs. Als die leerling geen getuigschrift
basisonderwijs krijgt, ontvangt deze een schriftelijke motivering waarom het getuigschrift niet werd
uitgereikt, met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan. Deze leerling
krijgt ook een verklaring waarin het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs staat.
3.8.1 Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift
Gedurende de hele schoolloopbaan van je kind zullen we communiceren over zijn leervorderingen. Je
kan inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Je kan ook een kopie vragen.
Of een leerling het getuigschrift basisonderwijs krijgt, hangt af van de beslissing van de klassenraad. De
klassenraad gaat na of de eindterm gerelateerde leerplandoelen voldoende in aantal en
beheersingsniveau zijn behaald. Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de schoolloopbaan
maakte, en de zelfsturing die hij toont, zeker een rol spelen.
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De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag over de beslissing
omtrent het getuigschrift basisonderwijs.
Na 20 juni beslist de klassenraad of een leerling een getuigschrift basisonderwijs ontvangt. Wanneer
de getuigschriften worden uitgereikt kan je vinden in de schoolkalender. De datum van uitreiking is ook
de ontvangstdatum voor het instellen van beroep. Als je niet aanwezig bent op de uitreiking, dan geldt
1 juli als datum van ontvangst voor het instellen van beroep.
3.8.2 Beroepsprocedure
Indien je als ouder niet akkoord zou gaan met het niet-toekennen van het getuigschrift basisonderwijs,
kan je beroep instellen. De beroepsprocedure wordt hieronder toegelicht.
Let op:

Wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen,
zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend).
 Wanneer we spreken over de directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.


1.
Je vraagt binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het
getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur. Dit gesprek is niet hetzelfde
als het oudercontact. Je moet dit gesprek uitdrukkelijk schriftelijk aanvragen, bv. via email
bij directie. Je krijgt een uitnodiging die de afspraak bevestigt.
2.

Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag
waarop je de beslissing hebt ontvangen dat het getuigschrift niet wordt uitgereikt aan je
kind.
Let op: als het gesprek na het verstrijken van de termijn wordt aangevraagd, kunnen we niet
meer op die vraag ingaan.
Tijdens dit gesprek krijg je de kans om je bezwaren te geven. De directeur verduidelijkt aan
de hand van het dossier van je kind op basis van welke gegevens de klassenraad zijn
beslissing heeft genomen. Van dit overleg wordt een verslag gemaakt.

3.

De directeur deel het resultaat van dit overleg meet een aangetekende brief aan je

mee. Er zijn twee mogelijkheden:
De directeur vindt dat je argumenten geen nieuwe bijeenkomst van de klassenraad
rechtvaardigen
De directeur vindt dat je argumenten het overwegen waard zijn. In dat geval zal hij de
klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw te
overwegen. Je ontvangt per aangetekende brief het resultaat van die
vergadering.
4.
Als je het niet eens bent met de beslissing van de directeur of de beslissing van de nieuwe
klassenraad, dan kan je beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Dat kan via
aangetekende brief naar vzw OZCS West-Brabant, t.a.v. voorzitter van het schoolbestuur;
Paul Jansonstraat 57, 1020 Brussel.
-
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Wanneer de school open is, kan je het beroep bij het schoolbestuur op school persoonlijk
afgeven. Je krijgt dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum je het hebt
ingediend. De school geeft het beroep daarna door aan het schoolbestuur.
Je hebt daarvoor een termijn van drie dagen, die begint te lopen de dag nadat de
aangetekende brief van de school wordt ontvangen. De aangetekende brief met één van de
twee mogelijke beslissingen (zie punt 3) wordt geacht de derde dag na verzending te zijn
ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de
ontvangst. Dat geldt ook als je ervoor kiest om het beroep persoonlijk af te geven op
school.
Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het
beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk
zal kunnen behandelen. Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende
voorwaarden voldoen:
Het beroep is gedateerd en ondertekend;
Het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgegeven (met
bewijs van ontvangst)
Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het
beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal
kunnen behandelen.
We verwachten ook dat het beroep de reden aangeeft waarom het niet uitreiken van het
getuigschrift basisonderwijs betwist wordt.
Hierbij kunnen overtuigingstukken toegevoegd worden.
5.
Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie
samenstellen. In de beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het
schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke
commissie die je klacht grondig zal onderzoeken.
6.
De beroepscommissie zal steeds jou en je kind uitnodigen voor een gesprek. Je kan je
daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.
7.

Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht.
In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze
samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte,
overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te
duiden.
De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. Wanneer het toch
tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur
verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De voorzitter
is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming
evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag.
De beroepscommissie zal het beroep als onontvankelijk afwijzen, de betwiste beslissing
bevestigen of het getuigschrift basisonderwijs toekennen.
Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september via een aangetekende brief
door de voorzitter van de beroepscommissie aan jou ter kennis gebracht.
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3.9 Herstel- en sanctioneringsbeleid
Kinderen maken nu en dan fouten. Dat is eigen aan het groeiproces van elk kind. Kinderen kunnen
leren uit de fouten die ze maken. Onze school wil hierop inzetten door dialoog en herstel alle kansen
te geven. In overleg met de betrokkenen gaan we op zoek naar een gepaste maatregel of een
mogelijke oplossing. Op die manier kunnen kinderen mee de verantwoordelijkheid nemen om een
oplossing te zoeken voor het conflict of om hun fout goed te maken. Hiermee sluiten we als school
tuchtmaatregelen niet uit. Het betekent wel dat we heel bewust ervoor kiezen om in bepaalde
gevallen een tuchtmaatregel op te leggen.
3.9.1 Begeleidende maatregelen
Wanneer je kind de goede werking van de school of het lesverloop hindert, kunnen we in overleg
met je kind en eventueel met jou een begeleidende maatregel bepalen. De school wil hiermee je kind
helpen om tot gewenst gedrag te komen.
Een begeleidende maatregel kan zijn:






Een gesprek met zorgcoördinator, directie…



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



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

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


een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep;



een bemiddelingsgesprek;



no blame-methode bij een pestproblematiek;



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

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









Een verwittiging in de agenda
Een strafwerk
Een specifieke opdracht
Een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie

Tegen een ordemaatregel is geen beroep mogelijk.
3.9.4 Tuchtmaatregelen
Let op: Wanneer we spreken over de directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.
Wanneer het gedrag van je kind de goede werking van de school ernstig verstoort of de veiligheid en
integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen belemmert, dan kan de directeur
een tuchtmaatregel nemen. Een tuchtmaatregel kan enkel toegepast worden op een leerling in het lager
onderwijs.
3.9.4.1 Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:





Een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende
schooldagen
Een definitieve uitsluiting

3.9.4.2 Preventieve schorsing als bewarende maatregel

In uitzonderlijke situaties kan de directeur in het kader van de tuchtprocedure beslissen om je kind
preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om de leefregels te handhaven en om te
kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is.
De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan jou meegedeeld. De
directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De
preventieve schorsing kan onmiddellijk ingaan en duurt in principe niet langer dan vijf opeenvolgende
schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende schooldagen verlengd
worden, indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden
afgerond. De directeur motiveert deze beslissing.
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3.9.4.3 Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting
Let op: Wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen,
zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend).
Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende procedure
gevolgd:
 De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. In geval van
een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van het
CLB die een adviserende stem heeft.

 De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden per aangetekende brief
uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Een personeelslid van de school of van het CLB
kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van de ouders en hun kind.
Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag na verzending van de brief.

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

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

Samen met het CLB zoeken we een nieuwe school. Als ouders geen inspanning doen om hun kind in
een andere school in te schrijven, krijgt de definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één maand
(vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in
een andere school ingeschreven, dan is onze school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van
de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht
voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing.
Het schoolbestuur kan de betrokken leerling weigeren als die het huidigen, het vorige of het daaraan
voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten.
3.9.4.4 Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve)
uitsluiting
Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de tuchtprocedure tijdelijk
wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt niet deel aan de lessen of activiteiten
van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school.
Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.

In geval van een definitieve uitsluiting heb je als ouder één maand de tijd om je kind in een andere
school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school aanwezig, maar
neemt het geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de
opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd
bekend gemaakt aan de ouders.
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3.9.5 Beroepsprocedure tegen een definitieve uitsluiting
Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen,
zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend).
Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat als
volgt:
1. Je dient met een aangetekende brief beroep in bij de voorzitter van het schoolbestuur:
Vzw OZCS West-Brabant, t.a.v. voorzitter van het schoolbestuur; Paul Jansonstraat 57, 1020
Brussel.
Of
Wanneer de school open is, kan je het beroep bij het schoolbestuur op school persoonlijk
afgeven. Je krijgt dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum je het hebt
ingediend. De school geeft het beroep daarna door aan het schoolbestuur.
De aangetekende brief moet ten laatste verstuurd worden op de vijfde dag nadat de beslissing
van de definitieve uitsluiting van je kind werd ontvangen. Er is dus een termijn van vijf dagen.
De aangetekende brief met het bericht van de definitieve uitsluiting wordt geacht de derde dag
na verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als
voor de ontvangst. Dat geldt ook als je ervoor kiest om het beroep persoonlijk af te geven op
school.
Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep
als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen
behandelen.
Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
Het beroep is gedateerd en ondertekend;
Het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgegeven (met
bewijs van ontvangst).
Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep
als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen
behandelen.
We verwachten ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom de definitieve uitsluiting
betwist wordt.
Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.
2. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie
samenstellen. In de beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het
schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke
commissie die je klacht grondig zal onderzoeken. De persoon die de definitieve uitsluiting
heeft uitgesproken, zal nooit deel uitmaken van de beroepscommissie, maar zal wel gehoord
worden.
3. De beroepscommissie zal steeds jou en je kind uitnodigen voor een gesprek. Je kan je daarbij
laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de
leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere

Schoolbrochure en schoolreglement GVBS De Bron

2020-2021

procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om
een plaatsvervanger aan te duiden. Vóór de zitting kan je het tuchtdossier opnieuw inkijken.
Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft
ontvangen. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of
overmacht. De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op. Dat betekent enkel dat
schoolvakanties niet meetellen bij het berekenen van de termijn. De zitting van de
beroepscommissie kan wel tijdens een schoolvakantie plaatsvinden.
4. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. Wanneer het toch tot een
stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur
verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De voorzitter
is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming
evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag.
5. De beroepscommissie zal ofwel het beroep als onontvankelijk afwijzen, ofwel de definitieve
uitsluiting bevestigen of vernietigen. De voorzitter van de beroepscommissie zal je de
gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen met een aangetekende brief
meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen.
Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot definitieve uitsluiting niet op. Dat
betekent dat ook tijdens de beroepsprocedure de tuchtmaatregel van kracht blijft.

3.10 Bijdrageregeling
Hieronder vind je een lijst met de schoolkosten. Op die lijst staan zowel verplichte als nietverplichte uitgaven.
Verplichte activiteiten zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken. Niet-verplichte
uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen: maak je er gebruik van, dan moet
je er wel voor betalen. In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere
kosten enkel richtprijzen. Dit laatste betekent dat het bedrag dat je zal moeten betalen in de
buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer zijn, maar ook iets minder. De
bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad.
Totaal voor het schooljaar 2020-2021
Kleuteronderwijs: max. € 45,00
Lager onderwijs: max. € 90,00
Meerdaagse uitstappen: max. € 445,00 per kind voor volledige duur lager onderwijs
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Volgende materialen worden vermeld in de
ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor het
gewoon onderwijs. Deze materialen zijn
verplicht aanwezig op school.
De school stelt de materialen in voldoende
mate ter beschikking. Dit betekent niet dat dit
materiaal voor elke individuele leerling
aanwezig moet zijn.
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Spelmateriaal
Bewegingsmateriaal
Boeken
Kinderliteratuur
Kinderromans
Zakrekenmachine
Passer
Globe
Atlas
Kompas
Kaarten
Informatiebronnen
Tweetalige alfabetische woordenlijst
Muziekinstrumenten

2020-2021

Materialen uit de volgende categorieën
worden verondersteld in voldoende mate
aanwezig te zijn en staan in functie van het
nastreven van de ontwikkelingsdoelen of het
bereiken van de eindtermen voor gewoon en
buitengewoon onderwijs.
Een school beslist op basis van haar
pedagogisch project welke materialen zij
wenst te gebruiken.

Schrijfgerief
Tekengerief
Knutselgerief
Constructiemateriaal
Planningmateriaal
Leer- en ontwikkelingmateriaal
Handboeken,
schriften,
werkboeken,
fotokopieën, software…
ICT materiaal
Multimediamateriaal
Meetmateriaal
Andere

Deze materialen blijven eigendom van de school en aan de leerlingen wordt gevraagd er
zorgzaam mee om te gaan. Materialen die in de loop van het schooljaar door nalatigheid van
de leerling beschadigd worden of kwijt raken, moeten vergoed worden.
De lijst met bijdragen die worden doorgerekend vind je terug onder bijlage 7
3.10.1 Wijze van betaling
Ouders krijgen 5 á 6 maal per schooljaar een rekening via een overschrijvingsformulier. We
verwachten dat die rekening tijdig en volledig wordt betaald. Dat betekent binnen de 10 dagen
na afgifte.
Gelieve bij overschrijving de juiste code over te nemen.
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 een schoolrekening te splitsen. Als
ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een
identieke schoolrekening. Zolang die schoolrekening niet volledig betaald is, blijven beide
ouders elk het volledige restbedrag verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar
gemaakt hebben.
3.10.2 Bij wie kan je terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden?
Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact opnemen
met de directie. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste
betalingswijze. We verzekeren een discrete behandeling van je vraag.
Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er
financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school
verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een
Schoolbrochure en schoolreglement GVBS De Bron

2020-2021

oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een
dwingende herinneringsbrief (aangetekende ingebrekestelling). Vanaf dat moment kunnen we
de maximale intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag.
Wanneer je laattijdig hebt afgezegd voor een schoolactiviteit of als je kind op dat moment
afwezig is, zullen we het deel van de kosten terugbetalen dat nog te recupereren is. Kosten die
we al gemaakt hadden, kunnen we op nemen in de schoolrekening.
3.10.3 Stappen die het schoolbestuur zal zetten bij niet betaling
Elk schooljaar moeten we vaststellen dat bepaalde betalingen erg laattijdig, of zelfs helemaal
niet, bij ons toekomen. Vermits wij ook de facturen van onze leveranciers moeten kunnen
betalen, werd de opvolging en regelgeving dienaangaande verstrengd.
 Twee weken na de uiterste betaaldatum, gaat de eerste herinnering mee met de betrokken
de
leerling. Meteen wordt al vermeld dat bij de 2 herinnering € 10 (=administratiekost) zal
aangerekend worden.

 Twee weken later (4 weken na de uiterste betaaldatum) volgt een 2de herinnering. Hier
betreft het een aangetekende zending. Meteen wordt ook een forfaitair bedrag van € 10
bijkomend in rekening gebracht voor dossierkosten.

de

 Indien aan deze 2 herinnering geen gevolg wordt gegeven, zal elke dienst die aan de
betrokken leerling verleend wordt, contant worden geïnd, dit in afwachting van betaling van de
openstaande facturen. Er zullen geen niet-verplichte kosten nog worden toegestaan

(drankkaarten, warme maaltijd, foto’s…).

 Vier weken later (2 maanden na uiterste betaaldatum) volgt een schrijven van de advocaat.

Ouders die, om dwingende redenen of door omstandigheden, een afwijking wensen op deze
bijdrageregeling of betalingsfaciliteiten wensen te bespreken, richten zich best tot de directie
van de school. Samen zullen we zoeken naar een aangepaste betalingsmodaliteit. Wij verzekeren
een discrete behandeling van uw vraag.

 Bij afwezigheid en annulatie kunnen kosten worden aangerekend. Dat gebeurt als de school
kosten heeft gemaakt en deze niet kan recupereren.

Afwezigheden en afzeggingen: de gemaakte kosten kunnen worden aangerekend gezien o.a.
de kostprijzen worden berekend en verrekend op de totale klasgroep. Bij afwezigheid tijden een
bepaalde activiteit kan de school overwegen over te gaan tot een gedeeltelijke of volledige
terugbetaling van de betaalde kost, enkel en alleen wanneer een geldig doktersattest kan
worden voorgelegd.

 Bij verlies of beschadiging van materiaal kunnen de door de school gemaakte kosten voor
aankoop van nieuw materiaal verrekend worden aan de ouders.
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3.10.4 Schooltoeslag
U kan de documenten bekomen bij de directeur.
U kan ook een toelage online aanvragen op www.studietoelagen.be

3.11 Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning

Personen en bedrijven die de school sponsoren worden vermeld op de onderleggers bij het eetfestijn,
schoolfeest,…

3.12 Vrijwilligers

Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De
vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een aantal punten te informeren. De
school doet dit via onderstaande bepalingen.
Organisatie
Vzw O.Z.C.S. West Brabant
Paul Jansonstraat 57
1020 Brussel
Maatschappelijk doel: Katholiek onderwijs en christelijke opvoeding verstrekken en bevorderen
overeenkomstig het opvoedingsproject van de school.
De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke
aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de
vrijwilliger. De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat.
Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien.
Een vrijwilliger gaat discreet om met de informatie die hem/haar is toevertrouwd.
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3.13 Welzijnsbeleid
3.13.1 Preventie
Het schoolbestuur/de inrichtende macht, vzw OZCS West-Brabant, en de directie van GVBS De Bron
verklaren inzake veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu een actief beleid te voeren conform de
wettelijke voorzieningen en geïnspireerd vanuit het opvoedingsproject en de Wet op het Welzijn.
Om gestalte te geven aan dit beleid:
 Werkt het schoolbestuur/de inrichtende macht samen met de directie en in samenwerking met de
interne dienst en de hiërarchische lijn, een dynamisch risicobeheersingssysteem uit, stelt een globaal
preventieplan op, voert jaarlijks actieplannen uit. Voorafgaandelijk wordt het advies gevraagd van
het comité. In deze plannen wordt o.a. ook voorzien in vorming en opleiding van het personeel,
worden de verantwoordelijkheden op elk niveau vastgelegd, worden consultaties van het personeel
ingebouwd, worden er regelmatig evaluaties voorzien en worden uiteraard de doelstellingen
vooropgesteld.

 Staat de directie ervoor in dat dit welzijnsbeleid door alle personeelsleden gekend is en streeft ernaar
dat het toegepast wordt. De directie geeft dan ook regelmatig de nodige informatie en instructies,
via het schoolwerkplan, op personeelsvergaderingen, op uithangbord, … Ook deze beleidsverklaring
wordt aan alle personeelsleden kenbaar gemaakt.

 Wordt de voorbeeldfunctie van de school als onderwijsinstelling en van elke medewerker
afzonderlijk sterk benadrukt.

 Waakt de directie erover dat ook de kleuters, leerlingen en ouders voldoende informatie krijgen
inzake veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu o.a. via het schoolreglement, ...


 Wordt door de leerkrachten het aanleren van veilige en gezonde handelswijzen bevorderd, hetzij
geïntegreerd in de lessen, hetzij via specifieke projecten.

 Worden kleuters, leerlingen, personeelsleden en derden tewerkgesteld in de school, regelmatig


gewezen op bestaande risico's. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar de nieuwkomers.

 Streeft de directie, in samenwerking met de preventieadviseur en eventueel na advies van het comité
dat alle aankopen, waar relevant, beantwoorden aan de criteria van veiligheid, gezondheid en
ergonomie.

 Zal het schoolbestuur/de inrichtende macht en de directie, bij nieuwbouw, verbouwingen en
herinrichting, de geldende reglementering inzake veiligheid, gezondheid en milieu doen naleven.


 Overlegt het schoolbestuur/de inrichtende macht en directie regelmatig volgens afspraak met het
comité.

 Zorgt het schoolbestuur/de inrichtende macht voor de nodige omkadering en middelen opdat de
centrale preventieadviseur zijn opdracht en realisatie van zijn taken degelijk kan uitvoeren; eveneens
zorgt de directie voor de nodige omkadering en middelen voor de preventieadviseur van de afdeling
en/of de preventieadviseurverbindingspersoon voor de uitvoering van zijn opdracht.

 Tevens stimuleren schoolbestuur/inrichtende macht/directie de werking van de interne dienst
binnen de door de overheid voorziene financiële middelen voor die school.
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 Bevordert de directie de samenwerking met de externe dienst voor het arbeidsgeneeskundig
onderzoek, evenals binnen het CLB de samenwerking i.v.m. het medisch schooltoezicht en werkt de
school dus actief mee aan preventie-initiatieven van de overheid.

3.13.2 Verkeersveiligheid
KOEKOEKSTRAAT (klas 3, 4, 5 en 6):
Voetgangers en fietsers:
- Kinderen uit eenzelfde gezin die te voet of met de fiets naar huis gaan, wachten op
elkaar en gaan samen
- Alle leerlingen die per fiets komen dragen een helm en een hesje
- Kinderen die per fiets naar de school komen, komen langs de kleine poort, met de fiets in
de hand over de speelplaats
- ’s Avonds: fietsers en voetgangers staan aan de groene poort; begeleiding bij het
oversteken door een gemachtigd opzichter
Bus:

-

De leerlingen die met de bus naar huis gaan, gaan eerst door langs de kleine groene poort
onder begeleiding van een leerkracht.
- Wanneer ouders de leerling niet komt afhalen, gaan die mee met de bus naar de opvang.
Ouders met auto:
- Kinderen die voor 08:30u. worden gebracht, worden in de afdeling Bronnenweg afgezet
door de ouders en gaan gratis met de bus naar de Koekoekstraat
- Leerlingen die afgehaald worden door de ouders wachten tot de schoolbus weg is.
BRONNENWEG (kleuters en klas 1,2):
Voetgangers :

-

Leerlingen wachten aan de schoolpoort bij de toezichthoudende leerkracht, tot de ouders hen
komen afhalen
- Leerlingen gaan naar de opvang als ze niet worden afgehaald.
- Kinderen uit eenzelfde gezin die te voet naar huis gaan, wachten op elkaar en gaan samen
- Leerlingen worden onder begeleiding van een leerkracht geholpen bij het oversteken.
Fietsers:
- Fietsrij: neem ik de fiets aan de hand en ga te voet achter de voetgangers
- Ik draag een helm een een hesje.
Bus:

-

Kinderen gaan onder begeleiding van de juf naar de bus.
Ouders met auto:
- Afhalen van de leerlingen: De kinderen die afgehaald worden, moeten wachten op de
speelplaats. Aan de ouders en de grootouders die de leerlingen afhalen, vragen we om uit de
auto te stappen en de kinderen zelf te komen afhalen.
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KLOOSTERSTRAAT (kleuters)
Voetgangers:
- De kleuters die te voet komen zijn veel veiliger met een fluovestje aan.
De kleuters die naar de opvang gaan, gaan rechtstreeks naar het opvanglokaal. Als ouders
niet tijdig afhalen, gaan deze leerlingen ook naar de opvang .
Fietsers:

-

De kleuters die een fiets hebben wachten met hun fiets op de afgesproken plaats
Alle kleuters worden aangespoord een hesje en helm te dragen als ze naar school komen

Bus:

-

De kleuters van de bus zitten op de bank en worden onder begeleiding van een juf op de bus
geplaatst.
Ouders met auto:
- Ouders staan op een gereglementeerde parkeerplaats:
o De kleuters die worden afgehaald staan tegen de muur, achter de lijn . De kleuters
die afgehaald worden: deze kleuters mogen alleen bij mama, papa, oma, opa gaan
wanneer de leerkracht hun naam zegt.
o Aan de ouders en de grootouders die de kleuters afhalen, vragen we om aan de
poort te wachten
SCHOOLVERPLAATSINGEN

•
•
•
•

Bij klasuitstappen zijn minstens 2 begeleiders
De kinderen dragen een hesje, zeker de eerste en de laatste in de rij.
Bij fietsuitstappen worden de leerlingen aangeraden een helm te dragen.
De school verkent samen met de leerlingen de schoolomgeving in functie van de
verkeersveiligheid.

Wanneer jullie kind alleen huiswaarts keert moet een toestemmingsformulier ingevuld en
ondertekend terugbezorgd worden aan de school. Bijlage 9
Bij een sporadisch alleen huiswaarts gaan, wordt dit gemeld via de agenda.

3.13.3 Medicatie
-

Je kind wordt ziek op school
Als je kind ziek wordt of zich onwel voelt op school, zullen we jou of een andere opgegeven
contactpersoon verwittigen en zullen we, indien nodig, vragen om je kind op te halen. Als
school stellen we geen medische handelingen en stellen wij in geen geval medicatie ter
beschikking, ook geen pijnstillers.

-

Je kind moet medicatie nemen tijdens de schooluren
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In uitzonderlijke gevallen kan je aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan je kind.
Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de arts dat de juiste
dosering en toedieningswijze bevat.
-

Andere medische handelingen
Wij stellen geen medische handelingen. We kunnen dan ook niet ingaan op vragen naar
medische bijstand voor andere gevallen dan medicatiegebruik.
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3.13.4 Stappenplan bij ongeval of ziekte
Eerste hulp wordt toegediend op de school voor zover het binnen onze mogelijkheden ligt.
De eerste hulp is een basishulp om verdere letsels in te perken. We gebruiken hierbij zo
weinig mogelijk agentia.





Wie: Leerkrachten staan in voor de eerste zorg en dit zeker wanneer het over een schaafwonde
gaat! Zodra ze twijfelen aan de gepaste verzorging melden ze dit aan de nijverheidshelpers die
op school aanwezig zijn. De nijverheidshelper zal bepalen welke verdere stappen dienen te
worden genomen.



Hoe: Indien mogelijk zullen schaafwonden worden gereinigd. In de eerste plaats zal water
gebruikt worden. Desgewenst wordt de wonde verder gereinigd met een
ontsmettingsmiddel. Wonden worden pas afgedekt wanneer het nodig is om o.a. de kledij te
beschermen en/of gevaar op besmetting dit vereist.

Ziekenhuis: Indien het om ernstigere verwondingen gaat, zal de school de ouders contacteren en
op de hoogte brengen. Zij zal de ouders vragen om met hun kind naar de dokter te gaan voor
bijkomend advies. Wanneer er onmiddellijk zichtbaar iets zeer ernstig aan de hand is, zal de school
onmiddellijk de nodige hulpdiensten oproepen. We consulteren liever eens te snel een arts of
ziekenhuis.
Dokter: Wanneer het mogelijk is en de tijd niet in het nadeel van de verwonding speelt, zal de
school de ouders contacteren om met hun kind naar de dokter of het ziekenhuis te gaan. Wanneer
dit echter niet haalbaar is, neemt de school deze zorg op. We consulteren dan wel een beschikbare
arts in de omgeving van de school. We rijden niet naar de huisarts.
Schoolverzekering:
Door het schoolbestuur werd een verzekering afgesloten die voor de leerlingen de burgerlijke
aansprakelijkheid tegenover derden, de rechtsbijstand en de lichamelijke ongevallen dekt. Indien
er sprake is van een lichamelijk letsel is ook de bril verzekerd. De leerlingen zijn ook verzekerd
tijdens hun verplaatsing van en naar de school op voorwaarde dat de kortste weg tussen school
en thuis wordt genomen. Bij eventueel ongeval dient de leerling zich zo snel mogelijk aan te
melden op het secretariaat. De tussenkomst van de verzekering gebeurt na terugbetaling door
het ziekenfonds en is gebaseerd op de door het RIZIV goedgekeurde barema en nomenclatuur.
Eventuele supplementen hierop (vb. ten gevolge van een verblijf of behandeling in een privékliniek of éénpersoonskamer- behandelingen niet erkend door het RIZIV,…) worden slechts
gedeeltelijk of niet terugbetaald. Bij keuze van de behandelende geneesheer is het raadzaam
met bovenstaande clausule rekening te houden. De tussenkomst is alleszins beperkt tot in de
polis voorziene vergoedingsgrenzen. Indien je betrokken bent bij een ongeval met een
gemotoriseerd voortuig op weg van en naar de school, is er geen tussenkomst door onze
ongevallenverzekering. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij KBC onder het
polisnummer 28 927 870. De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat.
Wanneer een kind een verwonding oploopt in de school of op de weg van school naar huis en
omgekeerd (dit laatste moet kunnen aangetoond worden) dan is het kind verzekerd door de
schoolpolis.
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We vestigen er uw aandacht op, beste ouders, dat uw kind op school en daarbuiten
zelf verantwoordelijk is voor zijn/haar schoolgerei, kleding, fiets, en al wat uw kind
mee naar school neemt. Dit alles valt buiten de schoolverzekering.
De school kan in geval van beschadiging, verlies of diefstal nooit verantwoordelijk
worden gesteld. Juwelen, GSM, e.d. laten ze beter thuis!

3.13.5 Rookverbod
Er geldt een permanent rookverbod op school. Het is dus verboden te roken in zowel gesloten
ruimten van de school als in open lucht op de schoolterreinen. Als je kind het rookverbod
overtreedt, kunnen we een sanctie opleggen volgens het orde- en tuchtreglement. Als je vindt dat
het rookverbod op onze school ernstig met de voeten wordt getreden, kan je terecht bij de
directeur.
Ook verdampers zoals de elektronische sigaret, heatstick en de shisha-pen vallen onder het
rookverbod, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten.

3.14. Afspraken en leefregels
Overal waar mensen samen zijn, gelden afspraken en overeenkomsten. Ook in de school zijn
bepaalde regels nodig opdat het leven en het leren er prettig en ordelijk zou verlopen.
3.14.1 Omgangsvormen
In de school
Elke leerling is verantwoordelijk voor de goede sfeer in de school : je hebt respect voor elkaars
eigenheid. Pesten past nooit en kwetst! De leden van het schoolteam letten extra op pestgedrag.
Dit betekent dat er altijd op conflictsituaties wordt gereageerd. Bij vermoeden van pesten zal het
zorgteam dit mee opnemen.
We zijn beleefd tegenover iedereen.
In onze school wordt het Algemeen Nederlands als omgangstaal gesproken.
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In de klas
We zijn op tijd op school, zodat we alle lessen en activiteiten kunnen volgen.
In de klas spreken we Algemeen Nederlands en drukken we ons op een beleefde wijze uit.: we
verzorgen onze taal. We houden ons aan de klasafspraken.
We zijn bereid om ijverig mee te werken in de klas. We zorgen samen met de juf of meester voor
orde en netheid in onze klas. Het afval sorteren we: papier, pmd en restafval.
Buiten de lesuren is er niemand aanwezig in het klaslokaal, in de gangen, tenzij onder toezicht
van een verantwoordelijk personeelslid.
Op de speelplaats
Samen zorgen we voor een nette speelplaats. Daarom zullen we voortdurend aangespoord worden
om papiertjes, fruitresten, gesorteerd in de voorziene vuilbakken te deponeren.
We spelen telkens alleen op de door de leerkracht aangeduide speelruimte.
We zijn vriendelijk en spelen met andere kinderen. Iedereen hoort er bij.
Na het belteken gaan we rustig naar de klas.
Het verlaten van de school gebeurt onder begeleiding van de daartoe aangeduide leerkrachten.
In het toilet
In het toilet wordt niet gespeeld. Het toilet wordt na gebruik doorgespoeld.
Er wordt voor kleuters op zeer geregelde tijdstippen een toiletbezoek georganiseerd. Indien
nodig mogen we tijdens de lessen naar het toilet gaan, mits toestemming van de juf of meester.
3.14.2 Kledij
De kinderen worden verwacht in behoorlijke en verzorgde kledij.
Dure hebbedingen worden niet toegelaten. Het kind blijft voor elk verlies zelf verantwoordelijk: van
de school kan hiervoor geen enkele geldelijke tussenkomst worden verwacht. Brildragers zullen
bijzonder oplettend zijn. Aangeraden wordt de leesbril veilig op te bergen bij het spel. Bij breuk of
verlies is de drager zelf verantwoordelijk. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan de schoolverzekering
tussenkomen.
Naamtekenen van kledij zoals wanten, mutsen, sjaals en turnkledij, maar ook de schooltas en
de brooddoos is een noodzakelijkheid, zeker bij de kleuters.
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•
•
•

De kleuters dragen liefst kledij die gemakkelijk aan en uit kan bij een toiletbezoek.
Kleuters die gaan zwemmen, dragen die dag makkelijke kledij zodat ze snel aan en
uitgekleed kunnen worden.
De kleuters hebben steeds een zakdoek mee.

De ouders zullen toezien op een nette haartooi. Parasieten (zoals luizen) dienen ten spoedigste
en met afdoende middelen te worden behandeld. Informatie kan steeds op school worden
bekomen.
3.14.3 Milieu op school












Onze school zal zich inzetten voor milieuzorg. Via positieve acties zullen we de milieuproblematiek
benaderen. Met een open aanpak en uitgaande van de leefwereld van de kinderen streven we naar
nieuwe inzichten, houdingen, vaardigheden en attitudes ten dienste van het leefmilieu.
Tracht de hoeveelheid afval tot een minimum te beperken.
 Breng zo weinig mogelijk wegwerpverpakking mee naar school.
 Koek en fruit in genaamtekend doosje.
 Gebruik een goed afsluitbare drinkbus.
 Boterhammen in een brooddoos (geen folie)
 Water drinken kan in de klas.
 Papier in de papierbak (gelieve niet te proppen)
 Blauwe bak is voor plastic, metaal en drankkartons
 Groene bak is voor fruit- en tuinafval.
 Rode bak is voor restafval. Deze zien we het liefst verminderen want kunnen we
niet recycleren.
 Vermijd overmatig watergebruik en voorkom waterverspilling
 Draai de kraan steeds goed dicht.
 Laat geen deuren openstaan, doe ze steeds dicht als je dit ziet.
Sinds schooljaar 2018-2019 is het 5de leerjaar de trekkersbende wat betreft klimaat. We
zullen leren hoe zorg te dragen voor het klimaat. Door vele kleine dingen kan iedereen zijn
steentje bijdragen.

3.14.4 Eerbied voor het materiaal
De kinderen mogen alle leerboeken, handboeken en andere materialen gratis gebruiken zowel
op school als thuis. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met het
schoolmateriaal. Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of veelvuldig
verloren gaat, dan zal de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal
aanrekenen aan de ouders.
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3.14.5 Afspraken rond pesten
A. Wanneer kinderen ruzie met elkaar hebben en/of elkaar pesten :
1. De leerlingen proberen het conflict op te lossen door er samen over te praten
2. Wanneer dit niet lukt kan de hulp van de juf ingeroepen worden
3. De leerkracht brengt beide partijen bij elkaar voor een verhelderingsgesprek en probeert
samen met hen de ruzie of de pesterijen op te lossen.
4. Bij herhaaldelijke ruzie of pestgedrag wordt er een andere procedure gevolgd.

B. Wanneer leerkrachten kinderen zien die anderen pesten grijpen zij zo snel mogelijk in :
1. De leerkracht beschrijft het gedrag : IK ZIE DAT JIJ… Dit doet zij op een kordate, vriendelijke
maar niet bestraffende manier. De leerlingen worden zich zo bewust van het gedrag dat ze
stellen en worden geconfronteerd met hun daden.
2. De leerkracht zegt STOP. “Dit mag niet op onze school, dit kan niet, ik wil niet dat je dit
doet,…”
3. De leerkracht probeert de oorzaak te achterhalen.
4. De leerkracht neemt de kinderen APART en blijft doorvragen naar de reden. Hierbij is het zeer
belangrijk goed te luisteren naar beide partijen en de kinderen serieus te nemen.
5. De leerkracht brengt beide partijen bij elkaar voor een verhelderingsgesprek en probeert
samen met hen de ruzie of de pesterijen op te lossen.
Ze verwoordt nog eens duidelijk dat we dit gedrag niet willen op onze school.
de

Bij een 2 verhelderingsgesprek wordt er afgesproken dat bij een derde keer
(zelfde pestgedrag ) er een sanctie volgt.
De volledige pestprocedure kan je bekomen bij de directie.
3.14.6 Bewegingsopvoeding
De lessen lichamelijke opvoeding worden gegeven door meester Dries Baert en voor de
kleuters door juf Anja De Dobbeleer.
De turnlessen voor de lagere school gaan door in de Sporthal van de gemeente:
’De Koornmolen’.
De turnkledij voor de lagere school bestaat uit een T-shirt met het embleem van de school, een
zwarte of donkerblauwe short en sportschoenen met witte zool. Het eerste leerjaar krijgt het Tshirt van het oudercomité.
De kleuters turnen in de kleuterzaal en doen die dag sportieve kledij aan.
De zwemlessen voor de leerlingen van de lagere school hebben plaats in het stedelijk zwembad
van Ninove.
De kleuters van de derde kleuterklas gaan vanaf januari maandelijks naar het zwembad te Ninove.
De leerlingen dragen verplicht een badmuts van het zwembad.
Vrijstelling van turn- of zwemles kan slechts met een doktersattest of op schriftelijk verzoek van de
ouders.
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3.14.7 Huiswerkbeleid
1ste leerjaar:
Maandag: huiswerkje + lezen
Dinsdag: huiswerkje + lezen
Donderdag: huiswerkje + lezen
Wanneer de splitsingen aan de beurt zijn of de automatisatie tot 10, wordt er wel gevraagd om dit
dagelijks in te oefenen.
2de leerjaar:
Maandag: huiswerk
Dinsdag: huiswerk
Woensdag: lezen
Donderdag: huiswerk
Vrijdag: les: meestal dictee oefenen
Wanneer een w.o. thema af is, krijgen de kinderen enkele dagen tijd om de aangeduide leerstof te
oefenen voor toets.
Soms ook automatisatie + en – tot 20 of de maal- en deeltafels oefenen.
3de leerjaar:
Maandag, dinsdag en donderdag is er huiswerk
Woensdag en vrijdag is er alleen een les
Op maandag, dinsdag en donderdag kan er ook nog een les zijn, maar dit wordt enkele dagen
op voorhand ingeschreven.
Zo hebben de kinderen voldoende tijd om te herhalen voor een toets van wiskunde,
een toets van WO , een dictee of een controledictee
4de leerjaar:
De agenda wordt op maandag voor de hele week ingevuld. Zo leren de kinderen zelf plannen.
Elke dag hebben ze een werkje, maar dat kan gaan van een blaadje lezen tot een huiswerk of een
les.
Een les wordt reeds enkele dagen of zelfs een week op voorhand aangekondigd.
Een sprong van wiskunde gebeurt in 2 keer: getallenkennis en bewerkingen samen, meetkunde en
metend rekenen samen. Voor het oefenen van een sprong krijgen de kinderen een week de tijd,
net als bij toetsen van W.O.
Op vrijdag moeten de leerlingen steeds een woordpakket leren tegen maandag.
5de leerjaar:
De kinderen krijgen elke dag een les. De agenda wordt op maandag voor de hele week ingevuld.
Zo leren de kinderen zelf plannen.
Bij grotere toetsen van W.O., Frans, wiskunde, controledictee weten de kinderen dit 1 à 2 weken op
voorhand. Zo hebben ze voldoende tijd om te herhalen.
De kinderen moeten elke dag voor Frans oefenen: woordenschat leren, dialoogjes lezen en leren,
vervoegingen oefenen, ‘Mijn taalboetiek’ (theorie voor taalsystematiek) nakijken en oefeningen
opnieuw maken .
6de leerjaar:
Dagelijks krijgen de leerlingen huiswerk en/of les.
  Huistaken
 Wiskunde inoefenen i.f.v. een sprongtoets
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Nederlands: WP schrijven en inoefenen i.f.v. een dictee/controledictee
Frans



Materiaal (op)zoeken
Opzoek- of voorbereidingstaken voor WO.



  Lessen
 WO leren (met studiewijzer = richtvragen en leren leren tips)

 Franse woordenschat, dialoog en grammatica inoefenen. (dagelijks, in contacttoets
dat de inhoud van 2 weken omvat en in grote toets van 4 contacten)

 Woordpakket en taalsystematiek inoefenen.

 Wiskunde studeren a.d.h.v. oefeningen.
 Taal: leerwijzers instuderen/nalezen

 Godsdienst (openboek toets, voorstelling groepswerk, …)
  Open opdrachten
 Leerlingen lezen een boek (3 x van de boekenlijst) en vinden hierbij in de klas een
(creatieve) verwerking die klaar moet zijn tegen een afgesproken datum. Ze
bezorgen de juf op voorhand op eigen initiatief een kladversie. Boekenpromotie
volgt in de klas.




Leerlingen volgen de actualiteit op een afgesproken moment en brengen
andere klasgenoten op de hoogte.

3.14.8 Agenda
Je agenda is een belangrijk instrument, daarin staan je taken, maar ook je juf of meester gebruikt
die om persoonlijke boodschappen in te noteren.
Je laat je agenda elke dag aan je ouders zien en wekelijks wordt je agenda ondertekend. Zo weten
je ouders wat er van jou verwacht wordt.
Je leerkracht controleert je agenda regelmatig.
3.14.9 Gezondheid
Wij zijn een snoepvrije school. Hou dit zo!
Tijdens de voormiddagspeeltijd verwachten we dat de kinderen een gezond tussendoortje nuttigen
(fruit, groente, nootjes. In de namiddag is er ruimte voor een droge koek (zonder chocolade)
Ook gezonde dranken dragen wij hoog in het vaandel; gesuikerde frisdranken als cola, limonade…
zijn verboden en dus ook niet te verkrijgen op de school. Water, melk en soep zijn wel toegelaten
en in de school verkrijgbaar.
Dranken in blik zijn verboden op school.
3.14.10 Verjaardagen
Verjaardagen van de kinderen vieren wij graag klassikaal. De jarige mag dan iets meebrengen om
te eten. Een cake, wafel, of een stuk fruit is meer dan genoeg.
Individuele geschenkjes zijn NIET toegelaten.
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We vragen u om, indien u thuis een verjaardagsfeestje organiseert, individuele uitnodigingen zelf
te bezorgen, zodanig dat ze niet moeten uitgedeeld worden in de klas en aan de schoolpoort. Dit
om onnodig verdriet te besparen bij kinderen die niet worden uitgenodigd. Een klasuitnodiging
kan via de klastitularis. Adressen verspreiden mag de school niet doen (wet op de privacy).

3.14.11 Website en facebookpagina en ad-valvas aan de schoolpoorten
Onze school beschikt ook over een website waar U ook heel wat bijkomende informatie kan
raadplegen. U kan de website raadplegen op volgend adres:
www.vbsdebrongooik.be
Facebook: GVBS De Bron Gooik Oetingen
Wij plannen een regelmatige update van onze website en wensen ook digitale foto’s te publiceren
van onze kinderen bij verschillende activiteiten: carnaval, bezoek aan brandweer of museum,
schoolfeest …
Deze foto’s kunnen enkel gepubliceerd worden mits uitdrukkelijke toestemming van de ouders of de
personen die de ouderlijke macht uitvoeren.

3.15 Leerlingenevaluatie
Kleuters
Voor de kleuters is er natuurlijk nog geen rapport, wat niet wil zeggen dat de juffen niet dagelijks
evalueren en een evolutielijn proberen uit te tekenen, voor onze allerkleinsten. Bovenal is een
stimulerende leeromgeving een absolute vereiste opdat de kinderen hun wereld actief en intensief
kunnen verkennen.
Hiervoor zijn er tal van mogelijkheden aanwezig.
Alle ruimtes kunnen worden benut: het groepslokaal, de gang, de refter, de gymzaal, en de grote
afwisselingrijke buitenomgeving.

Leerprocesevaluatie voor de lagere school
Wij willen een school zijn waar we elke leerling met zijn of haar capaciteiten en beperkingen op een
zo hoog mogelijk niveau willen tillen.
We willen dat er volop ruimte is om fouten te maken en daar uit te leren!
Van proberen kan je leren…
Differentiatie en remediëring maken deel uit van onze dagelijkse praktijk. ‘Welbevinden’ en
‘intrinsieke motivatie’ zijn krachtlijnen in het onderwijs die wij willen volgen.
Leerlingen hoeven zich niet bedreigd te voelen wanneer er getoetst wordt en zullen leren dat een
evaluatiemoment een leermoment kan zijn.
Omwille van die redenen mogen we ons dan ook niet beperken tot het omvormen van onze instructieen inoefenmomenten en moeten de evaluaties en de rapportering naadloos passen in het nieuwe
onderwijsconcept.
Schoolbrochure en schoolreglement GVBS De Bron

2020-2021

Het rapport geeft een overzicht weer van de schoolresultaten over de verschillende leergebieden.
Per vak vindt u de vak-onderdelen terug met een omschrijving van wat er juist getoetst werd.
Godsdienst, wiskunde, taal, W.O. en Frans worden beoordeeld met punten: eerst het verwachte punt
daarna het behaalde punt.
Extra begeleiding of een differentiatiemaatregel wordt aangegeven met volgende symbolen:
Aangepaste toets

Aangepast traject

Aangepaste hoeveelheid

Extra tijd gegeven

Extra instructie van de juf

Juf leest voor

Mondelinge afname

Extra materiaal

Sociale vaardigheden worden beoordeeld met smileys: super, goed, voldoende, onvoldoende.

Voor de derde graad schrijft de juf deze vaardigheden onder ‘woordje van de juf’.
Bewegingsopvoeding wordt beoordeeld met dikke duimen: super, goed, voldoende, onvoldoende.

Daarnaast is er een apart muzisch rapport. Hier proberen we een gezond evenwicht te bewaren
tussen de domeinen: beeld, muzisch taalgebruik, muziek, drama, bewegingsexpressie. Kinderen
worden geprikkeld om zelf creatief te zijn en te experimenteren. Daarom is het eindproduct minder
belangrijk, maar wordt het proces gevolgd dat het kind maakt. Op dit rapport staan dus geen
punten, maar wel het domein en de activiteit, de doelen die beoordeeld werden. Bij elke activiteit
kan het kind een zelfevaluatie invullen en zichzelf bijsturen.

Het rapport ‘op maat’ van uw kind, biedt een zo ruim mogelijk beeld over de vorderingen van uw
kind. U en uw kind krijgen de gelegenheid om de prestaties te beoordelen.
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3.16 Leerlingbegeleiding

Als school hebben we de opdracht om voor elke leerling in kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding te
voorzien.
We trachten de ouders via open communicatie, met wederzijds respect, te betrekken bij de evolutie en
begeleiding van hun kind.
In een krachtige leeromgeving tracht de leerkracht optimale kansen te bieden voor alle leerlingen. De
leerkracht stimuleert de brede ontwikkeling en volgt de kinderen systematisch op. Hierbij zal de
leerkracht de verwachtingen afstemmen op de mogelijkheden en beperkingen van alle leerlingen.
Om elke leerling optimale groeikansen te geven, plaatsen we onderwijsbehoeften centraal. Je werkt
preventief, versterkt wat goed gaat om te kunnen werken aan wat minder goed gaat.
Binnen de eerstelijnszorg in de klas zal de leerkracht preventief en remediërend tewerk gaan op basis
van een gedifferentieerde aanpak en flexibele klasorganisatie.
Wanneer een zorgbrede aanpak in de klas niet volstaat zal ze samen met de ouders en de
zorgcoördinator op zoek gaan naar een aanbod dat beter afgestemd is op de onderwijsbehoeften van
de leerling. Hierbij kunnen ze ook beroep doen op het CLB.
Samen met de ouders en het CLB zullen we leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften opvolgen,
specifieke interventies uitwerken en steeds evalueren en overleggen. Met deze interventies trachten we
de leerling het gemeenschappelijk curriculum te laten volgen.
Indien de verhoogde zorg niet volstaat zal bijkomende ondersteuning gezocht worden in overleg met
alle partners en zullen we de zorg uitbreiden.
Een individuele aanpak op basis van adviezen uit het diagnostisch traject worden bepaald. Wat is
haalbaar binnen en buiten de klas, op school. Externe hulpverleners kunnen ondersteunen.
Dit steeds in een open en duidelijke communicatie met de ouders.
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3.17 Revalidatie/logopedie tijdens de schooluren
Er zijn twee situaties waardoor een kind afwezig kan zijn omwille van revalidatie tijdens de lestijden:
Revalidatie na ziekte of ongeval (max.150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen)

Revalidatie voor kinderen met een specifieke onderwijsgerelateerde behoefte waarvoor een
handelingsgericht advies gegeven is (max. 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen)


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







Een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet
plaatsvinden.



Een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie
blijkt



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



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

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie toe te staan voor de leerling met een specifieke
onderwijsgerelateerde behoefte waarvoor een handenlingsgericht advies is gegeven, moet de school
over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat: als behandeling van een
stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose (bv. Dyslexie of dyscalculie) toe te staan, moet de
school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat:







Een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet
plaatsvinden



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



Een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de
manier waarop de revalidatie het onderwijs voor de leerling in kwestie zal aanvullen en de
manier waarop informatie-uitwisseling zal verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt op het
einde van elk schooljaar een evaluatieverslag aan de directie van de school en van het CLB,
met inachtneming van de privacywetgeving waaraan hij onderworpen is.
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Een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet worden,
rekening houdend met het evaluatieverslag van de revalidatieverstrekker.

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

3.18 Privacy

3.18.1 Welke informatie houden we over je bij?
Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We verzamelen door
heen de schoolloopbaan van je kind heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving. We vragen alleen
gegevens van je kind op als dat nodig is voor de leerlingenadministratie en –begeleiding. Bij
sommige aspecten van de leerlingbegeleiding hebben we je uitdrukkelijke toestemming nodig.
De gegevens die nodig zijn voor de begeleiding van je kind verzamelen we in het kader van ons
beleid op leerlingenbegeleiding (zie punt 3.16)
De gegevens van je kind verwerken we hierbij met Informat, Questi. We maken met de
softwareleveranciers afspraken over het gebruik van die gegevens. De leveranciers mogen de
gegevens niet gebruiken voor eigen commerciële doeleinden.
De gegevens van je kind worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien er op toe dat niet
iedereen zomaar toegang heeft tot die gegevens. De toegang is beperkt tot de personen die
betrokken zijn bij de begeleiding van je kind, zoals de klassenraad, het CLB en de ondersteuner.
Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over de
gezondheidstoestand van je kind verwerken, maar dat gebeurt enkel met schriftelijke toestemming.
Je kan je toestemming altijd intrekken.
Als je vragen hebt over de privacy rechten van je kind, kan je contact opnemen met de directie.
3.18.2 Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering
Als je kind van school verandert, worden een aantal gegevens overgedragen aan de nieuwe school
onder de volgende voorwaarden:
- De gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan. Het gaat
om de essentiële gegevens die de studieresultaten en studievoortgang van je kind bevorderen,
monitoren, evalueren en attesteren;
- De overdracht gebeurt enkel in het belang van je kind.
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Als ouder kan je deze gegevens – op je verzoek – inzien. Je kan je tegen de overdracht van deze
gegevens verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt. Je brengt de
directeur binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.
Gegevens die betrekking hebben op schending van de leefregels door je kind zijn nooit tussen
scholen overdraagbaar. We zijn decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag of een
verslag aan de nieuwe school door te geven.
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3.18.3 Publicatie van beeld- of geluidsopnames (foto’s, filmpjes,…)
We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website, gimme, besloten
facebook groep. Met die opnames willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke
wijze informeren over onze activiteiten. De personen die de opnames maken, zullen dat steeds doen met
respect voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de opnames niet aanstootgevend zijn.

Bij het begin van de schoolloopbaan van je kind vragen wij jou als ouder om toestemming voor het
maken en publiceren van deze beeld- en geluidsopnamen. Jouw toestemming die we via een
toestemmingsformulier vragen, blijft in principe voor de hele schoolloopbaan van je kind gelden.
Enkel indien we de beeld- of geluidsopnames voor een ander doel gebruiken dan we eerder aan jou
hebben gevraagd, vragen we opnieuw jouw toestemming. Ook al heb je toestemming gegeven, je
kan altijd jouw toestemming nog intrekken. Je neemt hiervoor contact op met de directie.
We wijzen erop dat deze privacyregels ook voor je kind gelden. Volgens de privacyregelgeving mag
je beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere
personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt
van alle betrokkenen.
Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben gekregen,
bv. de schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken.
3.18.4 Recht op inzage, toelichting en kopie
Je kan als ouder zelf ook gegevens opvragen die we over je kind bewaren. Je kan inzage krijgen in
en uitleg vragen bij die gegevens. Ook kan je een (digitale) kopie ervan vragen. Dat kan door
schriftelijk contact op te nemen met de directeur. We kunnen geen gegevens doorgeven die
betrekking hebben op anderen, zoals medeleerlingen.

3.19 Participatie

3.19.1 Schoolraad
Wegens gebrek aan kandidaten is er in onze school geen schoolraad.
3.19.2 Ouderraad
De oprichting van een ouderraad is verplicht wanneer ten minste tien procent van de ouders erom
vraagt, voor zover dit percentage tenminste 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.
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In onze school wordt de ouderraad samengesteld via rechtstreekse verkiezingen door en uit de
ouders binnen het oudercomité.

3.20 Klachtenregeling

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








De klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan 6 maanden geleden
hebben plaatsgevonden. We rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop de klacht
betrekking heeft.

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

De klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de Klachtencommissie al heeft
behandeld.

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

De klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De volgende
zaken vallen niet onder haar bevoegdheid:
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o
o
o

o

klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure
(bv. die betrekking hebben over een misdrijf);
klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op de
geldende decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen;
klachten die uitsluitend betrekking hebben op de door het schoolbestuur al dan niet
genomen maatregelen in het kader van zijn ontslag-, evaluatie-, of tuchtbevoegdheid
t.a.v. personeelsleden;
klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie bestaat
(bv. over inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, een
evaluatiebeslissing …).

Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk
reglement. De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een
advies bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De uitkomst van deze klachtenregeling
heeft dan ook geen juridisch effect. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het schoolbestuur.
Tegen een advies van de Klachtencommissie kan niet in beroep worden gegaan. Bij een klacht
verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en sereniteit.

3.21 Infobrochure onderwijsregelgeving

De school stelt jou als ouder bij inschrijving in kennis van de ‘infobrochure onderwijsregelgeving’.
Dat document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die
opgenomen zijn in dit schoolreglement.
Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar op de website van de school. De
inhoud van de infobundel kan ten allen tijde gewijzigd worden zonder je instemming. Bij elke
wijziging van de inhoud van de bundel, verwittigt de school jou via een addendum.
De ontvangst van een addendum dient steeds via een instemmingsformulier te
worden ondertekend. Enkel dan blijft je kind ingeschreven in onze school.
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Bijlage 1
REGLEMENT VOOR- en NASCHOOLSE OPVANG (georganiseerd door
Gemeentebestuur GOOIK)

BUITENSCHOOLSE
KINDEROPVANG
TIJDENS SCHOOLDAGEN
VOOR WIE?
De opvang wordt ingericht voor leerlingen van het gemeentelijk of vrij onderwijs in Gooik.
Zij moeten zich voor de aanvang of onmiddellijk na het beëindigen van de lessen naar het
lokaal begeven waar de opvang plaats vindt en zich melden bij de opvangverantwoordelijke.
Zodra men de school verlaten heeft, zal men niet meer toegelaten worden tot de
opvang. (Uitzonderingen bij bepaalde buitenschoolse activiteiten zijn mogelijk maar
dienen vooraf gemeld te worden aan de opvangverantwoordelijke)
Indien er vervoer van de leerlingen voorzien wordt van de opvang naar de school en/of
omgekeerd, zijn de leerlingen verplicht de bus te nemen in het kader van de contractuele
aansprakelijkheid met betrekking tot de verzekeringspolis. Elke uitzondering op dit reglement
kan steeds gevraagd worden bij het College van Burgemeester en Schepenen.
Bij abnormale gedragingen behoudt het College van Burgemeester en Schepenen zich het
recht om leerlingen te weigeren.
BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG, WAT IS DAT?
De kinderopvang valt onder vrije tijd, wat inhoudt dat kinderen hun activiteiten in de opvang zelf
mogen kiezen. Er wordt gevarieerd spelmateriaal aangeboden voor kleuters en lagere
schoolkinderen. Er worden af en toe ook activiteiten aangeboden waar de kinderen vrij kunnen aan
deelnemen. Onze organisatie zorgt ervoor dat de kinderen de kans krijgen hun huistaken te maken.
Huiswerkbegeleiding wordt niet voorzien in de opvang!
Op alle locaties is er ‘s morgens opvang voorzien vanaf 06u30 tot de start van de school.
Op alle locaties is er in de namiddag opvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf
het einde van de lessen tot 18u30.
Op woensdag is er opvang vanaf het einde van de lessen tot 12u45, daarna Multimove in sporthal
tot 14u30 ( busvervoer voorzien door de gemeente ) en aansluitend opvang tot 18u30 in de
school van strijland.
(Meer info in het huishoudelijk reglement)
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WAAR EN WANNEER?
De opvang gaat door op volgende locaties:
- Gooik centrum: Bronnenweg 2

tel: 0476/57 73 29

- Oetingen: Kloosterstraat 2

tel: 054/56 83 30

- Kester: Bruneaustraat 61

tel: 0477/91 15 01

- Strijland: Strijlandstraat 40

tel: 0498/40 93 89

- Leerbeek (namiddag): Winnepenninckxstraat 1

tel: 02/532 46 99

- Leerbeek (ochtend): Winnepenninckxstraat 3

tel: 02/581 06 66

Ouders worden verzocht de uren te respecteren. Bij nalatigheid behoudt het College van
Burgemeester en Schepenen zich het recht om de opvang van de betrokken leerling(en)
te weigeren.
DE OUDERBIJDRAGE
De opvang is verplicht betalend. De tarieven zijn vastgelegd op 0,50 euro per half uur en
per kind.
De opvangverantwoordelijke houdt aan de hand van een scansysteem de aanwezige tijd bij. (Na
18u30 vallen de kinderen niet meer onder onze verzekering. Bij 3 keer laattijdig ophalen, wordt er
een extra bijdrage van 5 euro aangerekend.) De kinderen worden bij aankomst ingescand en bij
het verlaten van de opvang uitgescand. Een kind is verzekerd nadat het bij de
opvangverantwoordelijke is aangemeld.
Het eerste half uur voor en na de schooluren is gratis. Per gezin moet er slechts voor 2 kinderen
betaald worden, vanaf het derde kind is het gratis (indien deze alle 3 gelijktijdig aanwezig zijn).
De gemeente factureert 2-maandelijks de kosten. Indien de kosten lager zijn dan €5 wordt het
bedrag opgespaard voor de volgende factuur, eind juni worden alle openstaande kosten
gefactureerd. Voor aanvraag van een sociaal tarief kan u steeds terecht bij het OCMW Gooik,
Ninoofsesteenweg 182, 1755 Gooik - Sociale Dienst, tel: 02/454 04 30, fax: 02/532 10 27

TIJDENS VAKANTIES EN FACULTATIEVE VERLOFDAGEN
VOOR WIE ?
De opvang tijdens vakanties en facultatieve verlofdagen wordt ingericht voor leerlingen van
het gemeentelijk of vrij onderwijs in Gooik.
WAAR EN WANNEER?
Er is opvang tijdens vakantieperiodes en op facultatieve verlofdagen van de school, voor zover
de Gooikse speelpleinwerking ’t Foensjske tijdens deze vakantieperiodes niet wordt ingericht.
De locatie van de vakantieopvang wordt steeds vooraf via de nieuwsbrief meegedeeld.
De opvang start om 6.30 uur en eindigt om 18.30 uur. Kinderen moeten aanwezig zijn vóór
9.00 uur. Kinderen die later toekomen zullen niet meer toegelaten worden tot de opvang.
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Ouders worden verzocht de uren te respecteren. Bij nalatigheid houdt het College
van Burgemeester en Schepenen zich het recht voor om af de opvang van de
betrokken leerling(en) te weigeren.
OUDERBIJDRAGE
De opvang is verplicht betalend.
De tarieven zijn vastgelegd op 2,75 euro per dag en per kind.
De opvangverantwoordelijke scant de namen van de kinderen.
Elk kind is verzekerd nadat het bij de opvangverantwoordelijke aangemeld is.
Bij 3 keer laattijdig brengen en/of ophalen, wordt er een extra bijdrage van 5
euro aangerekend.
Per gezin betaalt men slechts voor 2 kinderen, vanaf het derde kind is het gratis (indien allen
gelijktijdig aanwezig).
De kosten voor deze opvang worden samen met de opvang op schooldagen tweemaandelijks door
de gemeente gefactureerd.
Voor aanvraag van een sociaal tarief kan u steeds terecht bij het OCMW Gooik, Ninoofsesteenweg
182, 1755 Gooik - Sociale Dienst, tel : 02/454.04.30, fax : 02/532.10.27.
OPGELET!!!
De ouders brengen hun kinderen ’s ochtends en halen hen in de namiddag en ’s avonds op bij de
opvangverantwoordelijke !!!
De opvangverantwoordelijke mag géén kinderen alleen laten vertrekken uit de opvang. Enkel wanneer de
ouder hiervoor een schriftelijke toestemming op het daarvoor voorziene document (te verkrijgen in de
opvang) bezorgen, kan hieromtrent een uitzondering gemaakt worden. Kinderen die alleen naar de opvang
komen melden zich onmiddellijk aan bij de opvangverantwoordelijke. Fietsen worden eerst op de voorziene
plaats gezet.
Bij vragen, klachten en/of bevindingen kan u steeds terecht bij de coördinator: tel: 0497 50 64 10 of
bko@gooik.be

Dit reglement werd goedgekeurd op het College van Burgemeester en Schepenen van 13 augustus
2013 en vervangt alle voorgaande reglementen.

De Secretaris, i.o.
Eric Van Snick

De Schepen van Gezin,
Simon De Boeck
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Bijlage 2

Vakantiedagen tijdens het schooljaar 2020 – 2021
Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen:
-

Dinsdag 1 september 2020.
Info-avond Kloosterstraat op woensdag 2 september om 19u00.
Info-avond Bronnenweg op donderdag 3 september om 19u00.
Info-avond Koekoekstraat op maandag 7 september om 19u00.

Vrije dagen van het eerste trimester
-

Facultatieve verlofdag: maandag 28 september 2020.
Pedagogische studiedag: woensdag 7 oktober 2020.
Herfstvakantie: van maandag 02 november 2020 tot zondag 8 november 2020.
Woensdag 11 november 2020 Wapenstilstand.
Pedagogische studiedag: woensdag 18 november 2020.
Kerstvakantie: van maandag 21 december 2020 tot zondag 3 januari 2021.

Vrije dagen van het tweede trimester
-

Facultatieve verlofdag: vrijdag 22 januari 2021.
Pedagogische studiedag: woensdag 3 februari 2021.
Krokusvakantie: van maandag 15 februari 2021 tot zondag 21 februari 2021.
Pedagogische studiedag: woensdag 10 maart 2021.
Paasvakantie: van maandag 5 april 2021 tot zondag 18 april 2021.

Vrije dagen van het derde trimester
-

O.-H.-Hemelvaart: donderdag 13 mei 2021.
Brugdag: vrijdag 14 mei 2021.
Pinstermaandag: maandag 24 mei 2021.
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Bijlage 3

Traject schoolbusdienst
ochtend
SCHOOL Koekoekstraat: vertrek om 7.30 uur
Terlostraat
Strijlandstraat
Letterbeekstraat

avond
SCHOOL Koekoekstraat: vertrek 15:35
SCHOOL Bronnenweg
Torenstraat
Wijngaardstraat

Kindekensstraat
Drie Egyptenbaan
Kroonstraat
Steenweg naar Halle
Zwartschaapstraat
Paddenbroekstraat

Steenweg naar Edingen
Kwakenbeekstraat
Hutselenbergstraat
Assesteenweg
Steenweg naar Edingen
Stuivenbergstraat

Terlostraat
Strijlandstraat
SCHOOL Strijland : rond 8.00 uur

Oplombeekstraat
Oude Geraardsbergsestraat
Oplombeekstraat

Strijlandstraat

Mgr. Abbeloosstraat

Terlostraat
Koekoekstraat
Zijpstraat
Kwakenbeekstraat
Hutselenbergstraat

Dorpsstraat
Koekoekstraat
Strijlandstraat
SCHOOL Strijland
Letterbeekstraat

Rondpunt Gooik
Assesteenweg
Stuyvenbergstraat

Kindekensstraat
Drie Egyptenbaan
Woestijnstraat

Populierenstraat
Oplombeekstraat
Oude Geraardsbergsestraat

Woestijnstraat
Drie Egyptenbaan
Kroonstraat

Oplombeekstraat
Populierenstraat
Mgr. Abbeloosstraat
Gooikeveldstraat
SCHOOL Bronnenweg
SCHOOL Koekoekstraat
Op woensdag en vrijdag zal de bus eerst de gemeenteschool bedienen.
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Bijlage 4

Weigering publicaties beeld- en geluidsmateriaal
Ondergetekende vader, moeder of andere erkende wettelijke vertegenwoordiger
………………………………………………………………………………………….(naam ondergetekende)
van …………………………………………………………..……………………………………..(naam leerling)
uit klas ……………………………………………………………………………………………………………………
geeft GEEN toestemming voor het maken en publiceren van beeld- en geluidsopnames op
de verschillende digitale kanalen en uithangborden.
Website: www.vbsdebrongooik.be
Facebook: www.facebook.com/groups/109065765875614/
Gimme: www.gimme.eu

Ook al heb je toestemming gegeven, je kan altijd je toestemming nog intrekken.
Datum: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Handtekening:
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Bijlage 5
Afwezigheidattesten voor leerplichtige kinderen
Door de ouders in te vullen en te ondertekenen bij ziekte.
Dit is een gewettigde afwezigheid van één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen.
(max. 4 attesten per SCHOOLJAAR). Bij langere afwezigheid is altijd een doktersattest nodig.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Gesubsidieerde Vrije Basisschool Gooik – Oetingen “De Bron”

ATTEST 4

Bronnenweg 2 – Koekoekstraat 2
1755 Gooik
Naam + voornaam: ……………………………………………………………………………Klas:……………………..
Datum afwezigheid: ...../...../20..... t.e.m. ...../...../20..... (max. 3 opeenvolgende schooldagen!)
Reden: ziekte
Bij afwezigheid van meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen is een doktersattest verplicht.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gesubsidieerde Vrije Basisschool Gooik – Oetingen “De Bron”

ATTEST 3

Bronnenweg 2 – Koekoekstraat 2
1755 Gooik
Naam + voornaam: ……………………………………………………………………………Klas:…………………….
Datum afwezigheid: ...../...../20..... t.e.m. ...../...../20..... (max. 3 opeenvolgende schooldagen!)
Reden: ziekte
Bij afwezigheid van meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen is een doktersattest verplicht.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Gesubsidieerde Vrije Basisschool Gooik – Oetingen “De Bron”

ATTEST 2

Bronnenweg 2 – Koekoekstraat 2
1755 Gooik
Naam + voornaam: ………………………………………………………………………….Klas:………………………..
Datum afwezigheid: ...../...../20..... t.e.m. ...../...../20..... (max. 3 opeenvolgende schooldagen!)
Reden: ziekte
Bij afwezigheid van meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen is een doktersattest verplicht.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gesubsidieerde Vrije Basisschool Gooik – Oetingen “De Bron”

ATTEST 1

Bronnenweg 2 – Koekoekstraat 2
1755 Gooik
Naam + voornaam: …………………………………………………………………………….Klas:………………….
Datum afwezigheid: ...../...../20..... t.e.m. ..... /...../20..... (max. 3 opeenvolgende schooldagen!)
Reden: ziekte
Bij afwezigheid van meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen is een doktersattest verplicht.
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Bijlage 6

Weigering toelating extra-muros-activiteiten.
Ondergetekende vader, moeder of andere erkende wettelijke vertegenwoordiger
………………………………………………………………………………………….(naam ondergetekende)
van …………………………………………………………..……………………………………..(naam leerling)
uit klas ……………………………………………………………………………………………………………………
geeft GEEN toelating tot deelname aan de extra-muros-activiteit georganiseerd op
……/……/20….. t.e.m. ……/……/20….. (datum)
De leerplichtige kinderen die NIET deelnemen aan de extra-muros-activiteiten moeten WEL
aanwezig zijn op school!

Datum: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Handtekening:
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Bijlage 7

Lijst met richtprijzen voor het schooljaar 2020- 2021
Kleuterschool
Maximumfactuur: € 45,00

Jaarabon. Dopido (1ste kl): € 36,00
de
Jaarabon. Dokadi (2 kl): € 36,00
Jaarabon. Doremi (3de kl): € 36,00
Vakantieblaadjes: € 7,50
Leesknuffel: € 37,00
Boektoppers: € 20,00

Lagere school
Maximumfactuur: € 90,00
Extra murosact.: € 445 (over 6 jaar)
Vervoer sportactiviteiten: € 5,00 /
trimester
Zwembrevet: € 0,50
Turn-t-shirt: € 10:00
Tutti Frutti: € 4,00

Jaarabon. Zonneland (3de gr.): € 37,00
de
Jaarabon. Vlaamse Filmpjes( 3 gr): € 31,00
Jaarabon. Maan-roos-vis (1ste lj.): € 28,00
Leeskriebels (3de lj.): € 28,00
de de
Beaufort CD-rom (5 - 6 lj): € 12,00
Vakantieboeken Averbode: € 7,00
Oefenboeken Averbode: € 7,00
Vakantieblaadjes: € 7,50
Boektopperspakket: € 20,00

Nieuwjaarsbrieven: € 0,80

Nieuwjaarsbrieven: € 0,80

Warme maaltijden: € 3,50
Melk en soep: € 0,50
Leerlingenvervoer: € 0,60 / rit

Warme maaltijden: € 4,00
Melk en soep: € 0,50
Leerlingenvervoer: € 0,60 / rit

Bijlage 7
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Bijlage 8

Goedkeuring opvoedingsproject en
schoolreglement
Op datum van ………………………………… wordt de inschrijving van ………………………………
bevestigd door de school en de ouders.
De inschrijving geldt onder de opschortende voorwaarde van het voldoen aan de
toelatingsvoorwaarden op de instapdag.
De school leeft de wetgeving inzake de privacy van de leerling en zijn/haar familie na. De
school gaat discreet om met de informatie in de leerlingenadministratie en het zorgdossier.
Ouders kunnen te allen tijde hun eigen persoonsgegevens raadplegen, laten verbeteren en
zich verzetten tegen het gebruik van de gegevens.

Directie: Marleen Verckens

De ouders van …………………………………………………………………………………… verklaren hierbij dat ze
het opvoedingsproject en het schoolreglement hebben ontvangen en verklaren dat zij
instemmen met het opvoedingsproject, de engagementsverklaring en het schoolreglement
van…………………………………………………………………………
De ouders bevestigen op eer dat alle aan de school verstrekte gegevens naar waarheid zijn
ingevuld.
Naam en handtekening van de ouder(s)1

1. Indien slechts één ouder tekent, verklaart de ondergetekende ouder t.o.v. de
school in toepassing van de artikels 373 en 374 van het Burgerlijk Wetboek te
handelen met instemming van de andere ouder.
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Bijlage 9

Toestemming om alleen de school te verlaten

Ondergetekende vader, moeder
…………………………………………………………………...............(naam ondergetekende)
van ………………………………………………………………………(naam leerling)
uit klas ………………………………………………
geeft toestemming om de school alleen te verlaten op volgende
momenten:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

De leerling begeeft zich via de kortste en veiligste weg naar huis.
Datum:
Handtekening:
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