BIJ ONS IS ELK KIND EEN STER !

Onze school is een katholieke school waar men op een christelijk geïnspireerde
wijze omgaat met LIEFDE voor het kind en voor elkaar.
Respect en verantwoordelijkheid zijn WAARDEN die we hoog in het vaandel dragen.
Hier mag een kind nog "kind zijn" in een veilige en positieve omgeving.
Vanuit de leefwereld van het kind willen we samen, met vallen en opstaan, ontdekkend
LEREN
We willen ZORG bieden en kansen creëren zodat kinderen, elk met hun eigen noden, hun
weg kunnen vinden.

Wij zijn een dorpsschool waar iedereen WELKOM is. Alle kinderen zijn sterren op onze
school. En net zoals de sterren in het heelal zijn die allemaal verschillend. Maar als je goed
kijkt, schittert elk sterretje op zijn eigen manier. Op onze school willen we AANDACHT
hebben voor alle kinderen, zodat we hen beter begrijpen. Enkel zo kunnen we hen een
leerrijke en leuke tijd bezorgen. Er is dan ook geen grotere beloning dan een twinkeling in
hun oogjes te zien verschijnen. Dat is ons doel : blije, positieve kinderen die opgroeien in een
rustgevende, groene omgeving met de talenten die hen gegeven zijn !

VOORWOORD
De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er
diezelfde weg van thuis naar school en weer terug. Wist u dat u in de loop van de jaren uw
kind in totaal zo’n 9OOO uur toevertrouwt aan de zorg van de juffen en meesters van de
basisschool ? Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een school kies je dan ook met
zorg.
Scholen verschillen in manier van werken, in sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit.
Dat maakt het kiezen niet eenvoudig. We hebben voor u deze gids samengesteld om u te
helpen bij het kiezen van een school voor uw kind.
Vanzelfsprekend is deze gids ook bedoeld voor ouders die nu kinderen op onze school
hebben.

DEEL I : INFORMATIE
Dit deel is meer van informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het
schoolreglement. Wanneer dat nodig is, kunnen we de informatie in dit deel in de loop van
het schooljaar wijzigen, eventueel na overleg in de schoolraad.

EEN EERSTE KENNISMAKING
Wij willen dat uw kind heel veel leert en elke dag met plezier naar school gaat. Wij werken
aan een fijne sfeer in de klassen. Onze leerkrachten doen er alles aan om uit uw kind te
halen wat erin zit. U als ouder speelt daarbij een belangrijke, stimulerende rol.
We zijn een christelijk geïnspireerde school waar de kinderen naar toe komen om zich een
aantal vaardigheden en houdingen eigen te maken, maar vooral ook om kennis en inzicht op
te doen.
Gelijkwaardigheid tussen mensen is een belangrijk uitgangspunt. Onze kinderen moeten
respect kunnen opbrengen voor waarden en normen van anderen.
We willen kinderen de kans geven om hun eigen mogelijkheden te ontplooien. Ze moeten
leren om zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch te kunnen leven. Onze school is
steeds in ontwikkeling, past nieuwe onderwijskundige ideeën toe en heeft grote zorg voor
alle kinderen.

We vertellen de kinderen steeds weer dat er regels gelden op school en we leren hen die te
hanteren. We steken veel energie in het belonen van gewenst gedrag maar natuurlijk wordt
er wel eens een kind gestraft.

WAT WE BELANGRIJK VINDEN OP SCHOOL :
•
•
•
•

De kinderen gaan met plezier naar school en leren er veel.
Er is ook aandacht voor kinderen die moeite hebben met leren of daar juist erg goed
in zijn.
De school richt zich op de toekomst : nieuwe media spelen een rol in het
lesprogramma.
Er is geregeld wederzijds contact tussen ouders en leerkrachten.

WAT LEERT MIJN KIND OP DEZE SCHOOL ?
We proberen een goed evenwicht te vinden in het aanleren van kennis, het stimuleren van
de persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden. De vakken
rekenen en vooral taal en lezen vormen de kern van ons onderwijs. Rekenen, taal en lezen
krijgen veel nadruk omdat ze de basis vormen voor elke andere ontwikkeling.

KLEUTERAFDELING
Bij de jongste kleuters ligt de nadruk op het wennen aan het schoolse dagritme. Er is veel
aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. De kinderen leren al spelend. Dit kent een
vervolg bij de oudste kleuters, maar hier hebben de kleuterleidsters een meer sturende rol.
De oudste kleuters bieden we allerlei speelse activiteiten aan die voorbereiden op het leren
lezen, rekenen en schrijven.
De schooldag bij de kleuters begint in de kring en hier keren de kinderen ook steeds weer
terug om een nieuwe activiteit op te starten. Daarnaast wordt er gespeeld en gewerkt aan
tafels, in de hoeken en op de speelplaats.
In de kleuterklassen werken we aan de hand van thema’s ( school, vakantie, herfst, lente,
enz. ). Op een speelse manier leren de kinderen hoe hun wereld in elkaar zit. Er is veel
aandacht voor taalvorming. In elke klas is er een klaspop ( Jules, Pompom… ) die de
activiteiten aanbrengt, mee beleeft en voor sommige kleuters onmisbaar is in de klas.
We vinden het belangrijk dat een kind regelmatig en stipt naar de kleuterschool komt. We
voeren regelmatig observaties uit om eventuele problemen vroegtijdig te signaleren zodat de
kleuters, wanneer ze daaraan toe zijn, de lagere school kunnen aanvatten.

LAGER ONDERWIJS
De lagere school heeft een gestructureerde manier van werken. Ook de inrichting van de
lokalen is anders.
We gaan uit van een lessentabel van 28 lesuren per week. Gemiddeld wordt er 6 uur
besteed aan taalactiviteiten, 7 uur aan rekenactiviteiten, 4 of 5 uur aan wereldverkennende
activiteiten, 2 uur aan expressie, 3 uur aan godsdienst. Voor lichamelijke opvoeding is op
weekbasis 2 uur beschikbaar. In de derde graad krijgen de leerlingen 2,5 u. per week les in
de Franse taal.
De speeltijd voor en na de middag bedraagt een kwartier. De middagpauze duurt 1 uur en
15 min.

De vakken beter bekeken.

Godsdienst
We zijn een katholieke school. We staan ook open voor kinderen uit gezinnen met andere
geloofsopvattingen. In de praktijk van elke dag zal tijdens de lessen aandacht besteed
worden aan het leren kennen , vieren en beleven van het geloof. Wij gebruiken de methode
“Manna”. Deze werd erkend door de godsdienstinspectie.

Rekenen
We gebruiken de methode “ Rekensprong Plus”. In de rekenles leren we de kinderen
praktische problemen uit het dagelijkse leven op te lossen. De manier waarop kinderen tot
een oplossing komen mag verschillen. Voor de duidelijkheid hanteren we één
standaardmethode. In de hogere klassen leren de kinderen zelfstandiger problemen
oplossen. Uit het hoofd een aantal rekensommen kunnen oplossen gaat vooraf aan het
cijferend rekenen. De tafels van vermenigvuldigen en delen zijn dan ook onmisbaar en
moeten steeds paraat gekend zijn.

Taal
Voor taal werken we met de methode “ Tijd voor Taal. Accent “. Taal is het middel bij uitstek
om met elkaar in contact te komen en een boodschap aan elkaar door te geven of van een
ander te ontvangen.
Natuurlijk leren we de kinderen foutloos schrijven, maar we besteden ook veel aandacht aan
leren praten, luisteren naar wat anderen zeggen en daarop antwoorden. We leren kinderen
om hun eigen mening op een aanvaardbare manier onder woorden te brengen.

Lezen
In het eerste leerjaar beginnen de kinderen met het leren lezen. Er wordt gewerkt met de
methode " Veilig leren lezen ” de KIM-versie . Vanuit basiswoorden worden letters
losgemaakt die nadien terug worden samengevoegd tot nieuwe woorden.

Wanneer de leestechniek wat onder de knie is, verschuift het accent naar het leren begrijpen
van de tekst. De betekenis van moeilijke woorden wordt uitgelegd en het kind vertelt het
verhaaltje na.
We leren de kinderen niet alleen technisch en begrijpend lezen, we proberen ze ook liefde
voor boeken bij te brengen. Op geregelde tijdstippen mogen de kinderen in de
klasbibliotheek boeken ontlenen en we stimuleren de kinderen om ook thuis geregeld een
boek of een verhaal te lezen.

Computeronderwijs
Computers zijn als hulpmiddel in ons onderwijs niet meer weg te denken. Bij diverse
aspecten kunnen computerprogramma’s een duidelijke meerwaarde betekenen t.o.v. het
gewone lesgeven.
Voor alle vakken zoeken we naar goede software, die de leer- en vormingsprocessen in de
klas ondersteunen. Ook beschikt de school reeds over enkele digitale schoolborden. We
bereiden de leerlingen voor op de nieuwe vormen van (elektronische ) communicatie en
informatieverspreiding. Regelmatig vullen we de schoolwebsite aan met nieuws uit de
klassen. Op onze schoolwebsite vindt u tevens diverse oefeningen om de leervakonderdelen
van thuis uit verder in te oefenen.

Schrijven
Onze school hanteert de schrijfmethode D’Haese. Dit is een rechtshellend verbonden schrift.
Schrijfonderwijs draagt er toe bij dat leerlingen een duidelijk leesbaar, verzorgd en vlot
handschrift krijgen, als middel om met elkaar te communiceren.

Frans
In het vijfde en zesde leerjaar wordt Franse les gegeven met de methode “En action” De
kinderen leren eenvoudige gesprekjes te voeren over allerlei dagelijkse onderwerpen. Praten
met elkaar is belangrijker dan correct Frans schrijven.

Wereldoriëntatie en verkeer
We praten op heel veel momenten met de kinderen over de wereld om ons heen en we
brengen hen kennis bij over het heden en het verleden van de aarde. Het gaat hierbij niet
alleen om feitenkennis maar veel meer om het aanleren van een juiste houding ten opzichte
van de natuur, volkeren in andere landen en onze voorouders. We hanteren hiervoor de

methode "Mundo " maar vaak ook door middel van klassengesprekken, spreekbeurten,
werkstukken van leerlingen enz.

Expressie
Voor de expressievakken volgen we geen methode. Ook hier streven we kwaliteit na. Echter
het eindproduct is niet het belangrijkste. Veel voornamer is het proces dat de kinderen
doorlopen bij het creëren. Zo leren ze vorm geven aan hun ideeën op een eigen unieke
wijze.

Lichamelijke opvoeding
In de kleuterklassen worden er dagelijks bewegingsmomentjes ingelast : dansen bij een
liedje, uitbeelden van… Tweemaal in de week gaan de kleuters naar de sporthal om te
turnen.
De leerlingen van de lagere school gaan éénmaal per veertien dagen zwemmen in het
intercommunaal zwembad te Maaseik. De leerlingen van het zesde leerjaar gaan éénmaal
per maand. In die week krijgen ze nog één uur lichamelijke opvoeding. De week dat ze niet
gaan zwemmen, staan er twee uur lichamelijke opvoeding op het lesrooster.

ONZE SCHOOL : EEN FIJNE SCHOOL
We streven ernaar dat de kinderen zich thuis voelen op onze school. Alleen dan ontwikkelt
een kind zich het best. We zorgen op school voor een ongedwongen sfeer. Er is veel
aandacht voor leefregels. We hebben respect voor elkaar en we gaan eerbiedig om met de
eigen spullen en die van een ander. Eerbied en respect staan bij ons hoog in het vaandel.
Gedragsregels moeten gerespecteerd worden. Bij overtreding wordt over het waarom van de
regel gepraat en er wordt gestreefd naar een verhindering van de overtreding.
Op onze school leren kinderen niet alleen iets, ze ontwikkelen er ook hun persoonlijkheid
door zelfvertrouwen op te bouwen, zelfkennis te verwerven. Ze leren om te gaan met elkaar,
verdraagzaam te zijn en kennis op te doen van andere culturen en andere opvattingen te
respecteren.
Een goede prestatie is een relatief begrip. We vinden het belangrijk dat kinderen op school
presteren, maar prestaties kunnen voor ieder kind verschillend zijn. Sommige leerlingen
kunnen iets bijna foutloos maken, terwijl anderen met heel veel moeite en evt. door gebruik
te maken van hulpmiddelen de helft foutloos maken. In de verwerkingsfase van een les zijn
er dan ook leerlingen die zelfstandig werken en anderen die hulp(middelen) gebruiken of
o.l.v. de leerkracht werken.
Jaarlijks zijn er allerlei vieringen die bedoeld zijn om de goede sfeer op school te bevorderen
en afwisselend per klas of met de hele school gevierd worden.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De maandopeningen
Sinterklaasfeest
De kerstviering
Carnaval
Pasen
Eerste communie
Schoolreis
Schoolfeest
…

ONDERWIJS OP MAAT
Kinderen zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Alle kinderen verdienen
aandacht en zorg, maar zeker zij die moeite hebben met het leren of die er juist erg goed in
zijn. Wie moeite heeft met een bepaald onderdeel, krijgt extra uitleg of mag gebruik maken
van hulpmiddelen. Wie goed kan leren, krijgt extra uitdagende opdrachten.
We zijn klassikaal georganiseerd. De kinderen van eenzelfde leeftijd zitten in dezelfde klas.
De leerkrachten proberen de leerstof te geven die bij uw kind past. Maar dat lukt niet altijd,
omdat de problemen bij kinderen soms heel complex en divers zijn. Voor leerlingen met
vastgestelde leerstoornissen is er extra aandacht.
Ook GON-begeleiding is mogelijk indien dit voorgeschreven wordt.
Het komt voor dat een leerling de leerstof niet goed opgenomen heeft of dat het tempo te
hoog ligt. De capaciteiten van alle leerlingen zijn immers verschillend. Dat betekent dat een
leerkracht goed moet kunnen omgaan met de verschillen in de groep. Hiervoor worden
voortdurend alle leerkrachten bijgeschoold. Onze schoolbegeleidster Mevr. R. Bielen helpt
ons daarbij.
Natuurlijk kunnen niet alle achterstanden door een klasleerkracht weggewerkt worden. Soms
is extra hulp nodig evt. van een logopediste, GON-begeleiding, kinesist…. Als ouder kunt u
thuis ook meehelpen. Daarom is het goed al deze hulp onderling op elkaar af te stemmen.
Daarvoor houden wij geregeld gesprekken met alle betrokken hulpverleners.
Als u als ouder problemen over uw kind wil bespreken, doet u dat in eerste instantie met de
klasleerkracht. Zij/hij maakt het kind de hele dag mee en heeft een goede kijk op de
ontwikkeling van het kind in de groep.
In onze school is juf. Annick deeltijds vrijgesteld om zowel de leerkracht als de leerlingen te
ondersteunen en zo extra zorg te kunnen geven aan hen die dit nodig hebben.
Soms is een onderzoek door de CLB-dienst noodzakelijk om meer zicht te krijgen op de
dieperliggende oorzaken. Zo’n onderzoek gebeurt enkel als u erom vraagt en de resultaten
worden samen met u besproken. Daarna wordt gekeken hoe we dit op school kunnen
ondervangen.
Af en toe komen we tot de conclusie dat alle extra inzet onvoldoende effect heeft. We
nemen dan in overleg met de ouders het besluit om hun kind evt. een jaar over te laten
doen. Dit gebeurt vooral als een kind op meerdere punten erg achterblijft in vergelijking met
leeftijdsgenootjes.
Ook komt het wel eens voor dat we de afspraak maken dat een kind voor een bepaald vak
een aangepast programma volgt. Zo’n leerling haalt op dat gebied niet de eindtermen van de
basisschool waardoor het geen recht heeft op een getuigschrift basisonderwijs.

KWALITEITSVERBETERING
Op een aantal manieren werken we aan verdere kwaliteitsverbetering : werken met goede
methodes, bekwaam personeel, het consequent volgen van de resultaten van de leerlingen
en het verder ontwikkelen van het onderwijs.
•

Kwaliteitsverbetering door goede methodes

In onze school geven we les met behulp van moderne lesmethodes. Bij het kiezen van
lesboeken en ander materiaal stellen we ons de vraag : Kunnen kinderen goed leren met
behulp van deze methode en ziet het materiaal er aantrekkelijk uit ?
Er zijn kinderen die extra moeilijk werk aan kunnen en kinderen die veel extra oefenstof
nodig hebben. We letten er bij de aanschaf van methodes op of er voor beide groepen
voldoende leerstof in de methode zit. Ook kijken we of de methodes voldoen aan de
eindtermen die de overheid vooropstelt.
•

Kwaliteitsverbetering door goed personeel

Nog belangrijker dan de methodes die een school gebruikt, zijn de mensen die op een
school werken. Aan hen heeft u uw kind toevertrouwd. Zij zorgen ervoor dat de
materialen en de lesboeken zinvol gebruikt worden.
Onze leerkrachten werken niet op eigen houtje, maar besteden veel tijd aan
samenwerking en overleg om hun handelen zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen.
De maatschappij verandert voortdurend en dus ook het onderwijs. Nieuwe
ontwikkelingen volgen we op de voet. Daarom zijn er elk schooljaar twee studiedagen,
elke maand een personeelsvergadering en volgen de leerkrachten nascholingscursussen
om hun taak beter te kunnen verrichten.
•

Kwaliteitsverbetering door het leerlingvolgsysteem

Een derde manier om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en verder te verhogen is
het werken met toetsen. Om onze leerlingen zo goed mogelijk te kunnen volgen in hun
ontwikkeling, maken we gebruik van een leerlingvolgsysteem. Het systeem levert
waardevolle objectieve informatie op over een leerling.
Op het rapport kunt u niet steeds zien hoeveel vooruitgang een leerling boekt. Een zeven
in november en een zeven in maart zeggen niets over de feitelijke vooruitgang. De
toetsen die wij bij het volgsysteem gebruiken, worden afgenomen bij een grote groep
leerlingen verspreid over Vlaanderen. Daardoor is het mogelijk de resultaten objectief te
vergelijken. Dit systeem biedt ons daarom een overzicht van leerlingen die extra hulp
nodig hebben.
De toetsen die we afnemen, bestrijken de deelgebieden van wiskunde en spelling.

•

Kwaliteit van ons onderwijs

Op het einde van het zesde leerjaar doen onze leerlingen mee aan de interdiocesane
proeven. Deze toetsen geven een beeld van het behaalde resultaat van ons onderwijs.
De uitslagen van deze proeven kunnen we vergelijken met de gemiddelde score in
Vlaanderen. Zo kunnen we onrechtstreeks zien op welke onderdelen we goed scoren of
onder het gemiddelde zitten.
Na het zesde leerjaar gaat uw kind over naar het secundair onderwijs. Welke richting
daarin voor uw kind haalbaar is, hangt niet alleen af van de kwaliteit van de basisschool,
maar ook van de interesse, motivatie, aanleg of studiehouding van uw kind. Met
onderwijs op maat proberen we het maximale uit ieder kind te halen en er zo voor te
zorgen dat uw kind in de meest geschikte vorm van secundair onderwijs terechtkomt.
De leerlingen krijgen van de leerkracht informatie over de verschillende
keuzemogelijkheden en ze bezoeken een aantal scholen. Voor de ouders is er een
algemene informatiebijeenkomst over het studieaanbod in het secundair onderwijs. In de
loop van het jaar hebben bijna alle secundaire scholen een open-deur-dag die u met uw
kind kan gaan bezoeken.

SAMENWERKING MET DE OUDERS
Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. We informeren u niet alleen over
alle belangrijke gebeurtenissen op school, maar ook over het wel en wee van uw kind. Wij
van onze kant stellen het op prijs als u ons van relevante gebeurtenissen thuis die invloed
hebben op uw kind op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis
bevordert het welbevinden van een kind, dat staat vast.
•

Maandkrant

In de eerste week van iedere maand ontvangt u een maandkrantje. Hierin zijn de data
van alle activiteiten van die maand opgenomen. Verder vindt u er een toelichting bij
bepaalde activiteiten. Ook de ouderraad gebruikt deze weg om iedereen te informeren.
•

Organisatie van de oudercontacten

In de loop van het schooljaar organiseren wij oudercontacten voor alle ouders van alle
klassen. Vooraf ontvangt iedereen een schriftelijke uitnodiging.
Bij het begin van het schooljaar nodigt de titularis van elke klas alle ouders uit op een
avondvergadering. De leerkracht stelt dan de werking van de klas voor aan de ouders.
Leerstof, klasgewoontes, werkwijzen en allerlei afspraken die voor iedereen hetzelfde zijn
komen aan bod. Die avond wordt er niet over individuele kinderen gesproken. Voor alle
ouders is het een unieke kans om veel praktische afspraken te leren kennen zodat nadien
misverstanden worden vermeden.

In oktober nodigt elke titularis van de lagere school de ouders uit voor een vrijblijvend
gesprek over hun kind. Niet alleen het leren zelf kan dan aan bod komen. De aanleiding
voor het samenkomen kan ook het gedrag zijn van de leerling, de leerhouding,
aandachtsproblemen, afspraken rond huistaken of lessen, het inschakelen van
buitenschoolse hulp zoals logopedie of kinesitherapie, het welbevinden of de inzet van
het kind….. maar ook de vaststelling dat de leerling meerbegaafd is of speciale talenten
heeft.
Voor de kleuters is er in de maand februari of maart een oudercontact. Mensen die dit
wensen kunnen een individueel gesprek hebben met de leerkracht om na te gaan hoe
hun kind het doet in de klas, welke zijn interesses zijn, waar het graag mee speelt, maar
ook waar het nog moeite mee heeft of waar extra aandacht voor nodig is.
In het begin van het schooljaar of bij het einde van de zomervakantie is er een
informatie-avond. U maakt er kennis met de leerkracht van uw kind. Zij geven u
informatie over wat er dat schooljaar in de klas van uw kind gaat gebeuren.
•

Rapportbesprekingen

Na het kerstrapport en op het einde van het schooljaar nodigen wij iedereen uit het
rapport persoonlijk af te halen en de bekomen resultaten te bespreken.
Wanneer wij dit nodig achten, nodigen wij u tussentijds uit voor een aanvullend gesprek.
Wij zijn steeds bereid om buiten de ouderavonden met u te praten over uw kind. Als u
daar behoefte aan heeft, kan u altijd een afspraak maken.
WIE IS WIE IN ONZE SCHOOL ?
Onze school heeft 1 vestigingsplaats : Langstraat 24 te Elen.
De kleuterschool huisvest 4 kleuterklassen ( van 2,5 tot 5 jaar ).
De lagere school omvat 6 leerjaren ( van 6 tot 12 jaar ).
Aan de hand van de beschikbare lestijden ( berekend volgens het totaal aantal ingeschreven
leerlingen ) worden de klassen ingedeeld. Ook het secretariaat is hier gevestigd.
Tel. : 089/56.53.44
GSM : 0474/62.00.83
Fax : 089/56.53.44
e-mail : directie@basisschool-elen.be
website : www.basisschool-elen.be

Leerkrachtenteam
Directie

Marinette Leenders

2,5 j. kleuters
3 j. kleuters
kinderverzorgster
4j. kleuters
5j. kleuters

juf.
juf.
juf.
juf.
juf.

An Dexters
Sonja Hoeven
Mariëlle Holtof
Linda Geuskens
Annemie Driessens

ondersteuning
juf. Iris Dirkx
bewegingsopvoeding Mr. Jos Muermans
Eerste leerjaar
Tweede leerjaar
Derde leerjaar
Zorg
Vierde leerjaar
Vijfde leerjaar
Zesde leerjaar
Bewegingsopvoeding
ICT-ondersteuning
Preventiebeleid
Administratie

juf. Inge Neyens en juf. Goele Willen ( deeltijds )
juf. Gerty Hermans
juf. Annick Otten en juf. Goele Willen ( deeltijds )
juf. Annick Otten
juf. Iris Op ’t Eijnde
juf. Sofie Henckens en juf. Martiene Vanthoor
juf. Tine Rutten
juf. Karen Coenen
Mr. Lucien Hermans en Mr. Bart Merken
Mr. Jos Vrinssen
juf. Sabine Dreezen

Schoolbestuur
* Schooljaar : de periode van 1 september tot en met 30 juni
* Schoolbestuur :
- Benaming : vzw KBELS Steenkuilstraat 55 3650 Dilsen-Stokkem
Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is
verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke
voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Ze is ook verantwoordelijk
voor de benoeming van het personeel en neemt de eindverantwoordelijkheid.
- Samenstelling :
Voorzitter : Dhr. Jean-Marie Bisschops
Secretaris : Mevr. Rosette Merlo
Leden :
Dhr. Ronny Conings
Dhr. Jan Moors
Mevr. Ghislaine Vandeboel

Scholengemeenschap :
- Benaming : Eycker Katholieke Basisscholen Maasland
- Samenstelling : VBS "De Startbaan" Lanklaar, VBS "Uiterwaard" Stokkem, VBS "De
Twinkelaar" Elen, BuBao "De Wikke" Maaseik, Kleuterschool "De Beverburcht"
Maaseik en Lagere school "De Boomgaard" Maaseik.
* Klassenraad : directie en leerkrachten van de betrokken leerlingengroepen.
* Ouderraad : werkt mee aan de schoolorganisatie. Zij ondersteunen de school bij
verschillende initiatieven zoals schoolfeest, zomerfeest, kerstmarkt,.... Zij denken mee over
het beleid door actief deel te nemen aan de schoolraad.
Voorzitster :
Mevr. Vanderveken - Vandebroek
Ondervoorzitster
Mevr. Stevens - Opsteyn
Penningmeester
Dhr. Praet
Leden
Mevr. Moonen-Sleven, Mevr. Mardaga-Drijkoningen, Mevr.

Claessens-Van Kwikkelberghe , Mevr. Koch - Aerden, Dhr.
Houben en Mevr. Mestrom - Hubert
* Schoolraad : is een inspraakorgaan waarin ouders en leerkrachten en lokale gemeenschap
vertegenwoordigd zijn. Samen overleggen ze over schoolreglement, organisatie,
schoolrekening, veiligheid, gezondheid ...
Voorzitter : Dhr. Erik Praet
Secretaris : Mevr. Marinette Leenders
Personeel : Mevr. Gerty Hermans, Mevr. Linda Geuskens
Ouders :
Dhr. Erik Praet, Mevr. Peggy Koch - Aerden
Lok. gem. : Dhr. Jos Aegten, Mevr. Lyda Van den Bruel - Spits
* LOC : inspraakorgaan met vertegenwoordigers uit het schoolteam en eigen schoolbestuur.
Zij overleggen over alle personeelszaken zoals arbeidsreglement, arbeidsvoorwaarden,
taakverdeling ...
* CLB : Vrij CLB Maasland Vossenbergstraat 12 3680 Maaseik Tel. 089/36.57.80 Hier kunnen
ouders terecht voor vragen over studiekeuze, studierichtingen, leerproblemen, preventieve
gezondheidszorg en vaccinaties, opvoedings- en gedragsproblemen.
Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht bij te dragen tot het
welbevinden van leerlingen en situeert de begeleiding van leerlingen op vier domeinen :
- het leren en studeren
- de onderwijsloopbaan
- de preventieve gezondheidszorg
- het psychisch en sociaal functioneren

Organisatie van de school
Schooluren
Voormiddag
Namiddag

van 8u30 tot 12u05
van 13u20 tot 15u15

De lessen starten elke dag om 8u30. Elke leerkracht is minstens om 8u15 op school
aanwezig. Na het einde van de lessen ( om 15u15 en op woensdag om 12u05 ) is er een
kwartier toezicht gegarandeerd.
Voor- en naschoolse opvang
Kinderen die gebruik maken van de stedelijke kinderopvang ’t Kadeeke worden door hen
tijdig naar school gebracht en ook ter plaatse afgehaald.
Mensen die omwille van welke reden dan ook geen gebruik maken van deze opvang kunnen
sinds enkele jaren op school terecht voor naschoolse opvang.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 17u30

De bijdrage ( eenmaal per maand te betalen ) hiervoor bedraagt € 1,50 per kind per dag. ’s
Morgens worden de kinderen opgevangen op de speelplaats of evt. in de gang ( zeker in de
winterperiode ) vanaf 8u. Voor 8u. is er niemand aanwezig op school en zijn uw kinderen
zonder toezicht.
Tijdens de middagpauze worden de kinderen die naar huis gaan eten terug verwacht vanaf
12u50.
HUISWERK, AGENDA EN RAPPORT
Huiswerk
In de lagere school krijgen de kinderen drie tot vier keer per week een huistaak en/of les
mee. Dit is normaal op maandag, dinsdag, donderdag en evt. vrijdag maar kan door
omstandigheden ook op een andere dag.
Zeker vanaf de derde graad kunnen er dagelijks lessen en/of opzoekingswerk opgelegd
worden. Er wordt dan ook bijzonder aandacht geschonken aan het leren leren, het plannen,
het organiseren van vooraf opgegeven taken die tegen een bepaalde dag moeten klaar zijn.
Elke taak is een herhaling of inoefening van reeds geziene leerstof in de klas. Soms kan het
ook een voorbereiding zijn.
Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat uw kind de taken alleen oplost. Het is wel belangrijk dat
u uw kind aanmoedigt om eraan te beginnen en controleert of alle taken zijn uitgevoerd.
Corrigeren, lesgeven of zelf oplossen is verkeerd. Het veroorzaakt een foutief beeld bij de
leerkracht over de mogelijkheden van uw kind.
Agenda
Alle taken en lessen worden zorgvuldig genoteerd in het agenda van de leerling. Allerlei
mededelingen worden erin geschreven. Ook de ouders kunnen er een boodschap voor de
leerkracht in noteren. Schenk dus dagelijks aandacht aan dat agenda ! Het is een handige
vorm van communicatie in de lagere school. Tenminste wekelijks verwachten we ook een
handtekening ter controle.
Rapport
Op het einde van elk trimester krijgen de kinderen van de lagere school een individueel
rapport mee naar huis. Het is goed hier de nodige aandacht aan te schenken en het met uw
kind te bespreken. Vergelijken met andere kinderen uit de klas wordt niet gedaan. We
bespreken de resultaten in verhouding tot de individuele talenten en de persoonlijke inzet.
Aangezien ieder kind andere gaven en talenten maar ook gebreken heeft, is het oneerlijk
klasgenoten met elkaar te vergelijken. Wie zich inzet, verdient een pluim.

Samenwerking
Met de ouders

Jullie zijn onze partners in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal.
Je kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan steeds een afspraak
maken met de directeur of met de klasleerkracht. Op geregelde tijdstippen organiseren we
oudercontacten.
De organisatie van de oudercontacten
Ouders die contact willen opnemen met de school nemen eerst contact op met de directie.
Rechtstreeks naar de klas stappen zonder voorafgaande afspraak wordt niet gewaardeerd en
stoort het klasgebeuren.
- Driemaal per jaar worden de ouders van de lagere school uitgenodigd voor een persoonlijk
contact.
* Eind oktober voor een gesprek i.v.m. de aanpassing aan de nieuwe klas
* Na de eerste reeks proefwerken om de leervorderingen te bespreken
* Op het einde van het schooljaar
- De ouders van de kleuters worden in de helft van het schooljaar uitgenodigd voor een
persoonlijk gesprek.
- Een afspraak met de klasleerkracht of directie is altijd mogelijk. Tijdens de lesuren of
onaangekondigd kan dit niet, tenzij in noodgevallen.

Samenwerking
Met externen
Centrum voor leerlingenbegeleiding ( CLB )
Onze school werkt samen met het VCLB MAASLAND afdeling Maaseik.
Adres : Vossenbergstraat 12
3680 Maaseik
Tel. 089/36.57.80
Contactpersoon CLB : Dhr. Tommy Breuls
Psycho-sociaal medewerkster : Mevr. Ingrid Luys
Verpleegster : Mevr. Miranda Valkeners
Dokter : Mevr. Johanna Milis

Voor je rechten en plichten bij het CLB bekijk de infobrochure regelgeving Je bent verplicht
om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden van het
kind. Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet.
Diocesane pedagogische begeleiding
Adres : Tulpinstraat 75
3500 Hasselt
Tel. 011/26 44 60
www.diohasselt.be
Onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap
Ressortinspecteur
Dhr. Paul Lemmens

Grotestraat 128
3631 Maasmechelen-Boorsem
Inspectie Rooms-Katholieke godsdienst

Dhr. Rik Snijkers
Koning Albertlaan 43
3680 Maaseik

Lokaal overlegplatform
Voorzitter : Mevr. Marita Leyssen
Adres :
Rozenlaan te Dilsen-Stokkem
E-mail :
marita@3dtothemax.be
Commissie inzake leerlingenrechten
Adres : Commissie inzake leerlingenrechten
t.a.v. Daphne Rombauts ( Basisonderwijs )
H. Consciencegebouw 2A25
Koning Albert-II laan 15
1210 Brussel
Commissie Zorgvuldig Bestuur
Adres : Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
AGODI
t.a.v. Marleen Broucke
Adviseur
Kamer 1C 24
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

DEEL 3 :

HET REGLEMENT

1. Engagementsverklaring
Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun
kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken en dus
verwachten we wel de volle steun van jullie. 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.

Afspraken oudercontact
Ouders en school zijn partners in de opvoeding van kinderen. Het is goed dat ouders zicht
hebben op de werking van de school. Daarvoor plannen we bij het begin van het
schooljaar/einde van augustus een info-avond. Je kan er kennis maken met de leerkracht en
met de manier van werken. Ook wordt er geduid welke aandachtspunten de school in haar
jaarwerking vooropstelt.
Op geregelde tijdstippen willen we ouders informeren over de evolutie van hun kind. Dat
doen we via rapporten. We organiseren ook regelmatig individuele oudercontacten ( na een
rapport of een testing bij CLB, op aanvraag van GON-begeleiding of andere externen ).
We engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien je niet
op de geplande oudercontacten kan aanwezig zijn. Het is een voordeel wanneer in het mate
van het mogelijke beide ouders kunnen aanwezig zijn.
Het zou fijn zijn als 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. Wij
engageren ons om met je in gesprek te gaan over je zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van
je kind.

Aanwezig zijn op school en op tijd komen
De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van
de schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar.
Daartoe moeten wij elke dag de afwezigheden van je kind doorgeven aan het departement
onderwijs en aan het CLB ( de ongewettigde afwezigheden ).
Te laat komen kan niet ! De school begint om 8u30 en eindigt om 15u15. Wij verwachten
dat je kind dagelijks en op tijd op school is. Kinderen die te laat toekomen melden zich bij de
leerkracht met de reden van hun te laat zijn. Je kan ons tussen 8u. en 8u30 verwittigen bij
afwezigheid van je kind.( evt. door in te spreken op de voice-mail )
Het VCLB Maaseik staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. Je kan je
niet onttrekken aan deze begeleiding.
Je kan steeds bij ons terecht in geval van problemen. We zullen samen naar de meest
geschikte aanpak zoeken.

Individuele leerlingenbegeleiding
Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt ondermeer in dat we gericht de evolutie van je
kind volgen. Dit doen we door te werken met een leerlingvolgsysteem ( LVS ).

Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele
begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg. Dan zullen we in
een georganiseerd overleg vastleggen hoe de individuele begeleiding van je kind
georganiseerd zal worden ( schoolintern en extern ). Daarbij zullen we aangeven wat je van
de school kan verwachten en wat wij van je als ouder verwachten.
Wij verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen
maken opvolgt en naleeft.

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal
Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het
Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij, als
school, engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun
taalontwikkeling.
Wij verwachten van de ouders dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te
stimuleren bij het leren van Nederlands. Dit kan ondermeer door :
➢ Zelf Nederlands te leren en de praten
➢ Je kind naschools extra ondersteuning te bieden. De stad Dilsen-Stokkem biedt via
het project “Kriebelkoffer” ondersteuning aan anderstalige gezinnen.
➢ Bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen dat er
iemand bij is die Nederlands praat en verstaat.
➢ Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging, sportclub,…
➢ Je kind dagelijks naar Nederlandstalige TV-programma’s te laten kijken en er samen
over te praten
➢ Nederlandstalige vertel- en prentenboeken in huis te halen ( via bibliotheek, evt. via
de school ).
➢ Geregeld je kind te laten spelen bij Nederlandstalige vriendjes en/of deze vriendjes al
eens bij je thuis te laten komen spelen.
Onze school is ingebed in een gemeente, een parochie, een buurt. Participatie aan wat er in
die gemeenschap gebeurt is geen ijdel woord. Zoals wij meeleven met ieder personeelslid en
kind afzonderlijk, leven wij ook mee met de vreugde en het leed in de lokale gemeenschap.
Het is vanuit meeleven dat ook de solidariteit in denken en handelen met de grote wereld
kan ontwikkeld worden.
De formele en informele dialoog met ouders is mee bepalend voor de sterkte van onze
relatie met de gemeenschap. Het is de wisselwerking met de gehele gemeenschap die ons
dynamisch houdt door ons uit te dagen om ons pedagogisch project dagelijks proberen waar
te maken en het regelmatig in vraag te durven stellen
2. Inschrijven van leerlingen
Je kind is pas ingeschreven in onze school als de ouder(s) schriftelijk instem(t)(men) met het
pedagogisch project en het schoolreglement. De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders

beslissen om het kind van school te veranderen of wanneer het kind wordt uitgesloten van
de school.
Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug jullie schriftelijk akkoord vragen.
Indien jullie niet akkoord gaan met de wijziging, dan wordt de inschrijving van jullie kind
beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.
Bij de inschrijving van jullie kind, zullen we jullie bevragen over de organisatie van het
ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, …. We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen
met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het niet-akkoord van één van beide
ouders, kunnen we het kind niet inschrijven. Dit kan pas bij een akkoord van beide ouders.
Bij de inschrijving vragen we je naar allerlei informatie voor onze administratieve schoolfiche
van je kind. Deze gegevens zijn voor intern gebruik en om onze verplichtingen na te komen
ten aanzien van het ministerie van onderwijs.

Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar
Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar als het aan de wettelijke
toelatingsvoorwaarden voldoet. ( zie infobrochure onderwijsregelgeving )
In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het wettelijk verplicht om les te
volgen ( ook als uw kind dan nog in het kleuteronderwijs zou zitten ).
Alle lessen en activiteiten worden gevolgd, zoniet dient u de afwezigheid te staven met een
erkend afwezigheidsbewijs.
3.Ouderlijk gezag
Voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid,
begrip en aandacht bieden.
De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet,
staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen vonnis van de
rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een
vonnis, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter.
Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken
over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind
worden genomen. ( afspraken i.v.m. de agenda, brieven, oudercontact.. ) Wanneer er
wijzigingen optreden nemen de ouders contact op met de school om de gemaakte afspraken
terug aan te passen.
Co-schoolschap
Dit is het kind tijdens het schooljaar op twee plaatsen school laten lopen, afhankelijk van bij
welke ouder het verblijft. Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het
leren te garanderen, weigert de school mee te werken aan het co-schoolschap.
4.Organisatie van de leerlingengroepen
De klassenraad beslist over de samenstelling van de leerlingengroepen. Wanneer een
leerling in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, beslissen zij in welke

klasgroep een leerling hoort. Deze beslissing kan voorafgegaan worden door een testing
door het CLB om een duidelijk beeld te krijgen van de mogelijkheden van de leerling.
Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. Dit
kan zich voordoen in de kleuterschool na een instapdatum.
De school adviseert, in overleg en in samenwerking met het CLB, of een leerling kan
overgaan naar een volgende leerlingengroep. Wil de school dat je kind een jaar overdoet,
dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De school
neemt deze beslissing dus in het belang van je kind. Jongens of meisjes voor wie de leerstof
te moeilijk is, worden in overleg met de ouders en het CLB doorverwezen naar het
Buitengewoon Onderwijs en/of worden er eventueel aangepaste maatregelen genomen.
5. Afwezigheden
De lessen in onze school beginnen om 8.30 uur en eindigen om 12.05 uur en herbeginnen
om 13.25 uur tot 15.15 uur. Voor de kinderen die naar huis gaan eten is er toezicht vanaf
12.45 uur. Gelieve de kinderen niet vroeger naar school te sturen.
Bij schoolafwezigheden geldt de volgende reglementering :
•

•

voor niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs moeten afwezigheden, gelet
op het feit dat er geen leerplicht is, niet gewettigd worden door medische attesten.
Het is evenwel belangrijk dat kleuters regelmatig naar school komen. Kinderen die
veel activiteiten missen, lopen ook meer kans om te mislukken en raken minder goed
geïntegreerd in de klasgroep. We verwachten dat de ouders ook de afwezigheden
van hun kleuter onmiddellijk aan de school melden omwille van
veiligheidsoverwegingen. De kleuters van de laatste kleuterklas moeten tijdens het
schooljaar 220 halve dagen aanwezig zijn ( anders géén recht op schooltoelage )
de Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1 september van
het kalenderjaar waarin het 6 jaar wordt ( ook als het een jaar langer in de
kleuterschool blijft ! ). Daarnaast zijn ook kleuters die op vijf jaar reeds naar het lager
onderwijs overstappen, eveneens leerplichtig. Als ouder bent u verantwoordelijk voor
het feit dat uw kind aan de leerplicht voldoet.

Voor het voldoen aan deze leerplicht hebt u gekozen voor inschrijving in een school. Een
inschrijving alleen is niet voldoende : uw kind moet élke schooldag van het schooljaar
daadwerkelijk op school aanwezig zijn, behalve bij gewettigde afwezigheden. Leerlingen die
onwettig afwezig zijn, verliezen het statuut van regelmatige leerling. Hierna vindt u in welke
situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn en wat uw verplichtingen ter
zake zijn.
AFWEZIGHEDEN WEGENS ZIEKTE
Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de
ouders. Deze afwezigheidsbriefjes zijn voorgedrukt en worden in het begin van het
schooljaar aan uw kind meegegeven. Er zijn er vier en dus kan dit slechts vier keer per
schooljaar door de ouders ingevuld worden. Vanaf de vijfde afwezigheid ( ook al is dit maar
een halve schooldag ) is steeds een medisch attest vereist. U verwittigt de school zo vlug
mogelijk ( vb. telefonisch ) en bezorgt het attest zo vlug mogelijk.

Is uw kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is steeds een medisch
attest vereist. Dit attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist,
een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een
ziekenhuis of een erkend labo. Als het enkel gaat om een consultatie ( zoals bijv. een
tandartsbezoek ), dan moet dit zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.
Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig als :
- het attest zelf de twijfel van de geneesheer aangeeft wanneer deze schrijft "dixit de
patiënt"
- het attest geantedateerd is of begin- en einddatum ogenschijnlijk vervalst werden
- het attest een reden vermeldt die niets met de medische toestand van de leerling te maken
heeft zoals vb. ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden ...
Twijfelachtige medische attesten worden gelijkgesteld met onwettige problematische
afwezigheden.De school zal bij twijfels het CLB contacteren.
Wanneer een bepaald chronisch ziektebeeld leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat
telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is ( bijv. astma, migraine,... ) neemt u contact op
met de school en het CLB. Het CLB kan dan een medisch attest opmaken dat de ziekte
bevestigt. Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een
attest van de ouders.
VAN RECHTSWEGE GERECHTIGDE AFWEZIGHEDEN
In volgende situaties verwittigt u de school op voorhand en bezorgt u aan de school zo
vlug mogelijk een officieel document of een door u geschreven verantwoording ter staving
van de afwezigheid.
- het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde
dak woont als uw kind, of van een bloed- of aanverwant van uw kind;
- het bijwonen van een familieraad;
- de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank ( bijv. wanneer een kind in het kader van
een echtscheiding moet verschijnen voor de jeugdrechtbank );
- het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg ( bijv.
opname in een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum );
- onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht ( staking van het
openbaar vervoer, overstroming... );
- feestdagen verbonden aan de levensbeschouwing van uw kind. Enkel de door de grondwet
erkende godsdiensten komen hiervoor in aanmerking ( de anglicaanse, islamitische, joodse,
katholieke, orthodoxe en protestants-evangelische godsdienst ).
Concreet gaat het over :
- islamitische feesten ( Suikerfeest : 1 dag en Offerfeest : 1 dag )
- joodse feesten ( joods Nieuwjaar : 2 dagen, Grote Verzoendag : 1 dag, Loofhuttenfeest : 2
dagen, Slotfeest : 2 laatste dagen, Kleine Verzoendag : 1 dag, feest van Esther : 1 dag,
Paasfeest : 4 dagen en het Weekendfeest : 2 dagen )
- orthodoxe feesten ( Paasmaandag , Hemelvaart : 1 dag en Pinksteren : 1 dag, voor de
jaren waarin het orthodox Paasfeest niet samenvalt met het katholieke Paasfeest en
Kerstfeest : 2 dagen voor de jaren waarin dit niet met het katholieke Kerstfeest samenvalt )
- katholieke feestdagen zijn reeds vervat in de wettelijk vastgelegde vakanties.

- protestants-evangelische en anglicaanse godsdienst hebben geen feestdagen die hiervan
afwijken.
AFWEZIGHEDEN WAARVOOR DE TOESTEMMING VAN DE DIRECTEUR NODIG IS
Opgelet ! : Deze afwezigheden, mits toestemming van de directeur, zijn geen automatisme,
geen recht dat u kan opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze
afwezigheden toe te staan. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1
september tot en met 30 juni.
- voor het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als uw kind of een
bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad van uw kind. Het betreft hier niet de dag
van de begrafenis, maar wel bijvoorbeeld een periode nodig om uw kind een emotioneel
evenwicht te laten terugvinden ( een rouwperiode ) of om uw kind toe te laten een
begrafenis in het buitenland bij te wonen;
- actieve deelname aan culturele of sportieve manifestaties, indien uw kind hiervoor als
individu of als lid van een club geselecteerd is. Het bijwonen van trainingen komt niet in
aanmerking, wel bijv. de deelname aan een kampioenschap/competitie. Uw kind kan
maximaal 10 halve schooldagen per schooljaar hiervoor afwezig zijn ( hetzij
achtereenvolgend, hetzij gespreid over het schooljaar );
- de deelname aan time-outprojecten ( code O ). Deze afwezigheden komen in het
basisonderwijs zelden voor, maar in die situaties is het in het belang van de leerling
aangewezen om dat als een gewettigde afwezigheid te beschouwen. Voor sommige
leerlingen is er géén andere oplossing dan hen tijdelijk te laten begeleiden door een externe
gespecialiseerde instantie;
- afwezigheden voor persoonlijke redenen. Dit kan maximaal 4 halve schooldagen per
schooljaar, ( al dan niet gespreid ) met op voorhand akkoord van de directeur;
- afwezigheden wegens topsport voor de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek. Dit kan
slechts toegestaan worden voor maximaal 6 lestijden per week, mits het vooraf indienen van
een dossier met de volgende elementen ( een gemotiveerde aanvraag van de ouders, een
verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten sportclub, een medisch attest
van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum van de Vlaamse
Gemeenschap en een akkoord met de directie ).
PROBLEMATISCHE AFWEZIGHEDEN
Alle afwezigheden die niet zijn opgesomd en gewettigd kunnen worden, zoals hierboven
beschreven, zijn te beschouwen als problematische afwezigheden.
Leerlingen die ongewettigd afwezig zijn verliezen hun statuut van regelmatige leerling
overeenkomstig het decreet basisonderwijs. Dit houdt in dat de betrokken leerling in het
zesde leerjaar geen getuigschrift basisonderwijs kan krijgen en dat de school de betrokken
leerling niet kan meetellen voor de personeelsformatie en de toelagen.
De school contacteert de ouders bij problematische afwezigheden en meldt dit aan het CLB.
De school en het CLB zullen in communicatie met de betrokken ouders, van zodra het kind
meer dan 10 halve schooldagen problematisch afwezig is, een begeleidingsplan opstellen
voor de betrokken ouders en hun kind(eren), dat ter inzage is voor de verificateur. Dit
gebeurt in het belang van het kind en zijn recht op onderwijs. De ouders worden uitgenodigd
voor een gesprek.

De directeur mag onder geen beding toestemming geven om vroeger op vakantie te
vertrekken of later terug te keren, aangezien de organisatie van het schooljaar door de
overheid wettelijk bepaald is. Ouders die dit toch doen, overtreden de leerplichtwet en
kunnen hiervoor gesanctioneerd worden.
LUXE-VERZUIM
Vanaf 1 september 2013 geldt de nieuwe reglementering inzake luxe-verzuim. Alle
afwezigheden van leerplichtige leerlingen tijdens de week VOOR en de week NA een
wettelijke schoolvakantie; zelfs al betreft het een afwezigheid van een halve dag, dient
gewettigd te worden door een DOKTERSATTEST
6. Eén- of meerdaagse schooluitstappen ( extra-muros activiteiten )
Onze school doet actief mee aan sportactiviteiten en nodigt de leerlingen regelmatig uit om
op woensdagnamiddag hieraan deel te nemen.
Per jaar bezoekt elke klas enkele theatervoorstellingen, aangepast aan de leeftijd van de
kinderen.
Bezoeken aan natuurreservaten, bibliotheek, excursies en leeruitstappen worden per klas
georganiseerd, aangepast aan de leersituatie. Ze worden vooraf meegedeeld en vaak
rekenen we voor vervoer op de ouders ( kostenbesparend ).Voor de leerlingen van het vijfde
en zesde leerjaar organiseren we tweejaarlijks zeeklassen en voor de leerlingen van het
derde en vierde leerjaar zijn dit bosklassen. Bij een meerdaagse extra-muros activiteit is een
afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle
leerlingen deelnemen aan de openluchtklassen. Ook hier dienen leerlingen bij niet-deelname
op school aanwezig te zijn.
Bij extra-muros-activiteiten van een volledige dag gaat de school ervan uit dat zonder
tegenbericht van de ouders, de ondertekening van dit schoolreglement als principiële
toestemming geldt voor deelname. Ouders hebben het recht om hun kinderen niet te laten
meegaan, mits ze de weigering, voorafgaand aan de betrokken activiteit, uitdrukkelijk
schriftelijk kenbaar maken aan de school. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten moeten wel degelijk aanwezig zijn op school. Activiteiten zoals het bezoek aan
schouwburgvoorstellingen, de bibliotheek, leeruitstappen en feestjes horen bij het
programma en dienen bijgewoond te worden.
7. Getuigschrift basisonderwijs
Het schoolbestuur kan, op voordracht en na beslissing van de klassenraad, een getuigschrift
basisonderwijs uitreiken aan een regelmatige leerling uit het gewoon lager onderwijs. (
volgens het Decreet Basisonderwijs van 25/02/1997 een leerling die slechts in één school
ingeschreven is in het basisonderwijs, of als leerplichtige in het kleuteronderwijs, moet de
leerling daarenboven aanwezig zijn, behoudens gewettigde afwezigheid en deelnemen aan
alle onderwijsactiviteiten die voor hem of zijn leergroep worden georganiseerd.)
Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan de regelmatige leerlingen die in
voldoende mate de leerplandoelen ( eindtermen ) hebben bereikt. De klassenraad oordeelt
autonoom of een regelmatige leerling in voldoende mate, de doelen die in het leerplan zijn
opgenomen heeft bereikt, om een getuigschrift basisonderwijs te bekomen. De beslissing

van de klassenraad is steeds het resultaat van een weloverwogen evaluatie in het belang van
de leerling.
Het is uitzonderlijk dat dergelijke beslissing door de ouders wordt aangevochten. In
voorkomend geval wenden de ouders zich binnen de zeven kalenderdagen tot de directeur
die de klassenraad binnen de drie werkdagen opnieuw bijeenroept. De betwiste beslissing
wordt opnieuw overwogen. De ouders worden schriftelijk verwittigd van het resultaat van
deze bijeenkomst. Als de betwisting blijft bestaan kunnen de ouders aangetekend beroep
instellen bij de voorzitter van het schoolbestuur binnen een termijn van zeven kalenderdagen
na ontvangst. Het schoolbestuur beslist of de klassenraad opnieuw wordt samengeroepen.
De ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing van het
schoolbestuur.
Iedere leerling die bij het voltooien van het lager onderwijs geen getuigschrift basisonderwijs
krijgt, heeft recht op een attest met de vermelding dat ze het laatste jaar de lessen
regelmatig hebben gevolgd. De klassenraad houdt rekening met de schoolrapporten en
evaluaties van het lopende en voorafgaande schooljaar, de gegevens uit het LVS, gegevens
over het sociaal-emotioneel functioneren van de leerling... De voorzitter en alle leden van de
klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag van de bijeenkomst.
Dit getuigschrift moet voorgelegd worden bij de inschrijving in een secundaire school.
8. Onderwijs aan huis ( zie ook infobrochure onderwijsregelgeving )
Leerlingen vanaf 5 jaar ( = leerlingen die vijf jaar of ouder geworden zijn voor 1 januari van
het lopende schooljaar ) hebben recht op tijdelijk onderwijs aan huis ( kleuter of lager )
indien volgende voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld :
•

•
•
•

de leerling is meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig wegens ziekte of
ongeval ( vakantieperiodes meegerekend ). Voor chronisch zieke kinderen vervalt de
wachttijd van 21 kalenderdagen. Deze kinderen hebben recht op tijdelijk onderwijs (
4 lestijden per week ) aan huis na 9 halve schooldagen afwezigheid ( moeten niet in
een ononderbroken periode doorlopen ). Bij de eerste aanvraag, tijdens het
betrokken schooljaar, moet een medisch attest worden toegevoegd, uitgereikt door
een geneesheer-specialist, dat het chronisch ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt
dat het kind onderwijs mag krijgen. Telkens een kind opnieuw 9 halve schooldagen
afwezigheid heeft opgebouwd, heeft het opnieuw recht op onderwijs aan huis. Er
dient wel een nieuwe aanvraag voor tijdelijk onderwijs aan huis ingediend te worden.
( chronisch ziek = ziekte die een continue of repetitieve behandeling van minstens 6
maand noodzaakt )
de ouders hebben een schriftelijke aanvraag ingediend bij de directeur van de
thuisschool.
de aanvraag is vergezeld van een medisch attest waaruit blijkt dat het kind de school
niet of minder dan halftijds kan bezoeken en dat het toch onderwijs mag volgen.
de afstand tussen de school ( vestigingsplaats ) en de verblijfplaats van de betrokken
leerling bedraagt ten hoogste 10 km.

Verder is er ook nog Bednet. Dit is een Vlaamse vzw om zieke kinderen actiever te laten
deelnemen aan het schoolgebeuren. Men zorgt dan voor een virtuele schoolomgeving :
zowel in de klas als in de (zieken)kamer van de leerling wordt een laptop met webcam
geïnstalleerd waardoor het kind de lessen (inter)actief kan volgen, antwoorden op vragen
van de leerkracht of medeleerlingen, zelfs invullen van toetsen kan via elektronische weg. Dit
initiatief geldt voor tijdelijk onderwijs aan huis, chronisch zieken, kinderen uit een
ziekenhuisschool en kinderen die door ongeval of ziekte tijdelijk niet naar school kunnen.
9. Orde- en tuchtmaatregelen ( zie ook infobrochure onderwijsregelgeving )
Wanneer iemand de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door
elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden.
Mogelijke ordemaatregelen zijn :
- een nota in het agenda
- een strafwerk
- een tijdje tegen de muur
- ...
Tegen een ordemaatregel is geen beroep mogelijk.
Een ordemaatregel is soms nodig om een kind tot rust te laten komen en/of ongewenst
gedrag te neutraliseren. Het is een signaal dat bepaald gedrag niet kan en niet toegelaten
wordt. Achteraf volgt er meestal een gesprek over het voorval. Samen wordt er gezocht naar
een oplossing/ het voorkomen van het probleem. Bij grensoverschrijdend gedrag wordt met
de ouders contact opgenomen.
Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, wordt in overleg met ouders en
CLB een begeleidingsplan opgemaakt. Wanneer het gedrag van een leerling, ook met een
begeleidingsplan, een probleem vormt voor het verstrekken van onderwijs kan er een
tuchtmaatregel worden genomen.
Wanneer het gedrag van een leerplichtige leerling dus een gevaar of ernstige belemmering
vormt voor de goede werking van de school of voor de fysieke of psychische veiligheid van
medeleerlingen, personeelsleden of anderen, dan kan de directeur of zijn afgevaardigde dus
een tuchtmaatregel nemen. Mogelijke tuchtmaatregelen zijn : een tijdelijke uitsluiting van
minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende schooldagen of een definitieve
uitsluiting.
A. Preventieve schorsing
In uitzonderlijke situaties kan de directeur of zijn afgevaardigde bij het begin van de
tuchtprocedure beslissen om een leerling preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel
dient om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is.
De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan de
ouders van de betrokken leerling. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee
de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt
in principe niet langer dan vijf opeenvolgende schooldagend. Uitzonderlijk kan deze periode
éénmalig met vijf opeenvolgende schooldagen verlengd worden. Ook deze beslissing wordt
door de directeur ( of zijn afgevaardigde ) schriftelijk gemotiveerd.
B. Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting

Let op : wanneer we spreken over "dagen" bedoelen we alle dagen ( zaterdagen, zondagen
meegerekend )
Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende
procedure gevolgd :
1. De directeur of zijn afgevaardigde wint het advies van de klassenraad in en stelt
een tuchtdossier samen. In geval van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad
uitgebreid met een vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft.
2. De leerling en zijn ouders ( of wettelijke vertegenwoordigers ) worden schriftelijk
uitgenodigd voor een gesprek met de directeur ( schoolbestuur ). De uitnodiging
moet minstens vijf dagen vooraf bezorgd worden aan de ouders.
3. Intussen hebben de ouders ( en hun vertrouwenspersoon ) inzage in het
tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad.
4. Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk
gemotiveerd en binnen een termijn van vijf dagen aangetekend aan de ouders van de
betrokken leerling bezorgd. De beslissing vermeldt de beroepsmogelijkheden.
Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de
definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één maand ( vakantiedagen niet meegerekend ).
Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school
ingeschreven, dan is onze school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de
uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de
leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing.
Ten gevolge van een definitieve uitsluiting in het huidige, het vorige of het daaraan
voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren terug in te
schrijven.
Kinderen die tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst worden of na de
tuchtprocedure tijdelijk worden uitgesloten zijn in principe op school aanwezig maar nemen
geen deel aan de activiteiten van hun leerlingengroep. De directeur ( of zijn afgevaardigde )
kan beslissen dat de opvang van dat kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing
wordt schriftelijk en gemotiveerd aan de ouders bekend gemaakt.
In geval van een definitieve uitsluiting heeft de uitgesloten leerling één maand de tijd om
zich in een andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is hij/zij in
principe op school aanwezig, maar neemt geen deel aan de activiteiten van de
leerlingengroep. De directie kan beslissen dat de opvang niet haalbaar is voor de school.
Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.
C. Beroepsprocedure na een tijdelijke uitsluiting
Ouders kunnen tegen de beslissing tot tijdelijke uitsluiting beroep aantekenen. De
procedure hiervoor gaat als volgt :
1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot tijdelijke uitsluiting kunnen
ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur.
2. De interne beroepscommissie komt samen binnen vijf dagen na ontvangst van het
beroep. De leerling en de ouders worden opgeroepen om te verschijnen voor deze
interne beroepscommissie.
3. Intussen hebben de ouders inzage in het dossier.
4. De interne beroepscommissie brengt de ouders binnen vijf dagen per

aangetekende brief op de hoogte van haar gemotiveerde beslissing. Deze beslissing
is bindend voor alle partijen.
D. Beroepsprocedure na een definitieve uitsluiting
Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De
procedure gaat als volgt :
1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen
ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Het
verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen :
- Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend.
- Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving
en motivering waarom de definitieve uitsluiting betwist wordt.
2. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie
samenstellen. In de beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of hetd
schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een
onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.
De ouders worden binnen tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft
ontvangen, uitgenodigd voor een gesprek. De schoolvakanties schorten de termijn
van tien dagen op. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.
De beroepscommissie zal de betwiste uitsluiting ofwel bevestigen ofwel vernietigen
ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de
vormvereisten.
3. Het schoolbestuur zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijfd
dagen met een aangetekende brief aan de ouders meedelen. De beslissing is
bindend voor alle partijen. Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot
uitsluiting niet op.
10. BIJDRAGEREGELING
FINANCIELE BIJDRAGE
Onze school biedt kosteloos onderwijs aan om de ontwikkelingsdoelen na te streven en de
eindtermen te bereiken. De nodige materialen worden daarvoor gratis ter beschikking
gesteld. We verwachten dat de kinderen en hun ouders zich engageren om zorgzaam om te
gaan met het schoolmateriaal. Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk werd
beschadigd of veelvuldig verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop
van nieuw materiaal aanrekenen aan de ouders. Vanuit ons opvoedingsproject kiest de
school om een aantal verplichte kwaliteitsvolle activiteiten aan te bieden ( bezoek aan...,
optreden van ... ). Wij vragen daarvoor een bijdrage.
Onze school biedt u ook een aantal diensten aan. Deze diensten zijn niet verplicht, maar
indien u zich hiervoor inschrijft, vragen wij u deze stipt te betalen. Als er geld gevraagd
wordt ( culturele of andere activiteiten ... ) dan wordt dit via een briefje of via een nota in
het agenda gemeld. Geld steekt u best in een geldtasje of briefomslag met naam erop. Voor
sommige posten vermeldt de lijst vaste prijzen, voor andere zijn enkel richtprijzen vermeld
omdat we de juiste kostprijs soms vooraf niet echt kennen. De basisuitrusting ( boekentas
en toebehoren ) moet door de ouders aangekocht worden.

De scherpe maximumfactuur = kosten die gepaard gaan met activiteiten of verplichte
materialen die niet noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen en waarvan
de ouders het te besteden bedrag niet zelf kunnen bepalen. Dit is door het ministerie van
onderwijs vastgesteld op max. 25 euro voor een 2,5- en 3-jarige kleuter, max. 35 euro voor
een 4-jarige kleuter, max. 40 euro voor een 5-jarige of leerplichtige kleuter en max. 70 euro
per schooljaar voor een lagere schoolkind ).
- max. 3 culturele voorstellingen ( CC Dilsen : 2,50 euro voor een kleuter en 3 euro voor lag.
ond. per keer )
- eendaagse schoolreis ( prijs is afhankelijk van de inkomgelden en verplaatsing )
- 2-wekelijkse zwembeurt (2,15 euro per keer ; klas 3 wordt betaald door de school; klas 4
en klas 5 wordt tot 30 juni 2014 betaald door de gemeente )
- turnkledij ( T-shirt is op school te koop voor 7,50 euro )
DE MINDER SCHERPE MAXIMUFACTUUR ( facultatieve bos- en zeeklassen met all-in )
= maximum 410 euro voor de volledige loopbaan lager onderwijs
- zeeklas ( voor klas 5 en 6 ) 170 euro voor 5 dagen all-in
- bosklas ( voor klas 3 en 4 ) 70 euro voor 3 dagen all-in
BIJDRAGEREGELING ( niet verplicht !! ) voor diensten die de school aanbiedt
- drankbonnen : € 0,50 per stuk
- tijdschriften :Zonneland, Zonnestraal en Zonnekind +/- 30 euro per jaar
Kerst-, Paas- of vakantieboek : +/- 5 euro
Leesleeuw, leeskriebel e.d. +/- 30 euro per jaar
- naschoolse opvang : 1,5 euro per kind per keer
Deze lijst van bijdragen ( voor deelname aan activiteiten en voor gebruik van materialen die
niet kosteloos kunnen worden aangeboden ) werd in de schoolraad overlegd ( activiteiten die
niet noodzakelijk zijn voor het realiseren van de eindtermen, maar een meerwaarde bieden
aan het onderwijs/ verplichte materialen die niet begrepen zijn in de lijst van de overheid
maar het onderwijs verlevendigen / diensten die de school aanbiedt zonder verplichting ) en
wordt bij het begin van het schooljaar meegedeeld aan de ouders. De kosten die aan de
ouders wordt doorgerekend moeten in verhouding zijn tot de geleverde prestatie.
BETALINGSMODALITEITEN
- bij het organiseren van schooluitstappen vb. schoolreis wordt prijsbewust overlegd en
gebeurt de betaling contant.
- het zwemgeld wordt bij het begin van elk semester betaald en de leerkracht noteert wie
wel/niet zwemt en maakt op die manier op het einde van het schooljaar een afrekening voor
elk kind.
- de betaling voor bos- en zeeklassen gebeurt met een inschrijvingsgeld gevolgd door een
spaarsysteem met een maandelijkse bijdrage gespreid over het betreffende schooljaar . Er
bestaat de mogelijkheid om dit bedrag in één keer te betalen.
Indien u problemen ondervindt met een betaling, dan kan u contact opnemen met de
directie. Er worden dan afspraken gemaakt over een aangepaste betalingsmodaliteit. Wij
verzekeren een discrete behandeling van uw vraag.
Bij niet-betalen heeft het schoolbestuur het recht om eventueel over te gaan tot een

juridische procedure. Bij afwezigheden en annulering kunnen kosten worden aangerekend.
Dat gebeurt als de school kosten heeft gemaakt en deze niet kan recupereren.
11. Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning
SPONSORBELEID
De school werkt met officiële middelen, gesubsidieerd vanwege de overheid. De
basisuitgaven zijn voorzien. Het is nooit de bedoeling van de school om regelmatig
sponsoring te vragen. De noden zijn echter groter dan de middelen. Vandaar dat de school
af en toe steunacties organiseert ( schoolfeest, eetdag, ... ). Tijdens deze steunacties kan
het gebeuren dat we sponsoring krijgen die bijdragen tot de financiële steun. In ruil
ontvangen de gulle schenkers een naamsvermelding ( gericht naar de volwassenen ). Deze
sponsoring betreft telkens kleine bedragen vb. drukwerk, prijzen tombola... Het kan
eveneens voorkomen dat we deelnemen aan buitenschoolse acties die onze ( en uw )
medewerking vragen en die op hun beurt sponsoring afdrukken op het actiemateriaal vb.
Kom op tegen kanker, Rode Kruis .... Wij menen dat deze sponsorvormen tot het
maatschappelijk leven behoren en geen negatieve invloed hebben op de opvoeding van de
kinderen. Ze druisen niet in tegen het opvoedingsproject en de algemene werking van de
school. Het schoolbestuur is altijd verantwoordelijk voor wat er in schoolverband plaatsvindt,
zelfs als het gaat om bijv. de oudervereniging die een sponsorovereenkomst aangaat waarbij
een tegenprestatie gevraagd wordt waarmee ouders of leerlingen in schoolverband
geconfronteerd worden. Het schoolbestuur moet ook in zulke gevallen beoordelen of de
sponsorovereenkomst verantwoord is.
Als ouders het niet eens zijn met beslissingen van de school over sponsoring, kunnen zij
daarover een klacht indienen bij de
Commissie Zorgvuldig Bestuur, Departement Onderwijs
Secretariaat-generaal t.a.v. Willy Van Belleghem Kamer 5B25
Koning Albert II-laan 15 , 1210 Brussel
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 organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke
aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de
organisatie en de vrijwilliger. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij Ethias
Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien.
Een vrijwilliger gaat discreet om met geheimen die hem/haar zijn toevertrouwd.
13. Welzijnsbeleid
ONGEVALLEN EN SCHOOLVERZEKERING

Indien zich een ongeval voordoet op school,wordt de leerling door de leerkracht, de directie
of ouders begeleid naar een geneesheer in de buurt. De ouders worden zo snel mogelijk
verwittigd. Soms is er reden tot twijfel of een medische tussenkomst wel nodig is. In
dergelijke gevallen krijgt uw kind een ongevalformulier mee voor het geval later op de dag
blijkt dat er toch een bezoek aan de huisarts nodig is. De klastitularis probeert u dan
ook te bereiken na schooltijd. Het is belangrijk dit formulier juist en snel in te vullen. Ook
de behandelende arts moet een deel invullen. Belangrijk om weten is ook dat u zelf eerst de
kosten dient te betalen en nadien het remgeld terugkrijgt van de verzekering. Zowel bij de
apotheker als bij het ziekenfonds moet u een attest vragen.
Al onze leerlingen zijn verzekerd voor lichamelijke letsels tengevolge van een ongeval tijdens
alle activiteiten georganiseerd door de school. Dit geldt ook wanneer de activiteit plaatsheeft
buiten de schoolmuren of na de gewone schooltijd.Leerlingen zijn verzekerd voor de normale
verplaatsing naar en van de school. Hierbij geldt als regel dat men de gewone weg volgt. Dit
is niet noodzakelijk de kortste. De veiligste weg kan langer zijn maar is uiteraard beter.
Schade aan fietsen, kledij, sieraden en dergelijke komen niet in aanmerking voor
tussenkomst bij valpartijtjes of ruzies tussen kinderen. Het is daarom belangrijk de fietsen
steeds op slot achter te laten en sieraden en dure kledij thuis te laten.
De school heeft ook een verzekering onderschreven voor alle vrijwillige medewerkers. Dit
zijn zowel de helpers tijdens feesten als zij die (klas)groepen mee begeleiden op vraag van
de school of gratis een klus komen klaren als steun voor de school.
Voor het vervoer van leerlingen door vrijwillige ouders geldt hun autoverzekering voor de
inzittenden. Bereidwillige chauffeurs mogen nooit meer kinderen meenemen dan de
verkeerswetgeving toestaat !

Verzekering van de vrijwilligers
De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De
nieuwe wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers verplicht de scholen
om aan de vrijwilligers een organisatienota voor te leggen. Omdat elke ouder een
schoolreglement ontvangt en voor akkoord ondertekent nemen wij dit hierin op.

Verplichte verzekering
De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke
aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de
organisatie en de vrijwilligers.

Vergoedingen
De activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht. De organisatie voorziet in geen
enkele vergoeding voor vrijwilligersactiviteiten.

Aansprakelijkheid
De school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het
verrichten van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger de school of derden schade berokkent,

is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware fout. Voor zijn lichte fout is hij enkel
aansprakelijk als die hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

Geheimhoudingsplicht
Het vrijwilligerswerk houdt in dat de vrijwilliger geheimen kan vernemen ten aanzien
waarvan hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht

Veiligheid op school
In onze school is er aandacht voor de veiligheid zowel in de klas als op de speelplaats. De
kleuters en de kinderen van de lagere school hebben een aparte speelplaats en aparte
toegang.
Enkele malen per schooljaar doen wij met de kinderen een evacuatieoefening zodat in geval
van brand geen grote paniek zou ontstaan bij de kinderen en het personeel.
Ook buiten de school is veiligheid erg belangrijk. Het is dan ook belangrijk dat alle ouders
altijd het juiste voorbeeld geven op de parking en wanneer ze samen op weg zijn in het
verkeer.
Onze kinderen mogen nooit op straat zonder begeleiding. Na de schooldag verlaten zij de
school in rij met toezicht.

Verlaten van de school en na schooltijd terugkeren.
Indien uw kind alleen naar huis mag, verlaat het de school met de overzetrij. We geven uw
kind niet mee met derden zonder dat u ons hiervan vooraf op de hoogte bracht, liefst
schriftelijk of persoonlijk, uitzonderlijk via een telefoontje.
Vergeten is menselijk. Nakijken of je alles hebt vooraleer je vertrekt, is een goede gewoonte.
Als opvoeders hebben we de taak onze leerlingen dit aan te leren. Wie de school verlaat bij
het einde van de schooldag heeft eerst nagekeken of hij/zij alles meegenomen heeft wat
nodig is voor de taken of lessen. Het is dus niet toegelaten dat leerlingen na schooltijd
terugkeren naar school. Ook het veiligheidsaspect speelt hier een rol. Achtergelaten zaken
zijn dan veilig en onderweg kan er geen ongeval gebeuren tijdens de bijkomende
verplaatsing. De schoolverzekering komt dan trouwens niet tussen. Immers men is dan op
het verkeerde tijdstip op de verkeerde plaats !
De leerling die hierdoor geen huiswerk kon maken of geen les kon leren, wordt niet gestraft.
De volgende dag krijgt hij/zij de kans de taak uit te voeren. Indien natuurlijk blijkt dat de
leerling van slechte wil was of bij herhaling volgt uiteraard wel een sanctie.
ROOKVERBOD

Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen in alle gesloten ruimten op school. In open
plaatsen geldt dit verbod op weekdagen tussen 6.30 u ’s morgens en 18.30 u ’s avonds.
Tijdens extra-murosactiviteiten is het elke dag verboden te roken tussen 6.30 u ’s morgens
en 18.30 u. ’s avonds. Bij overtredingen van dit rookverbod kunnen er orde- en
tuchtmaatregelen getroffen worden.

PREVENTIE EN WELZIJN

PREVENTIE
Het schoolbestuur en de directie nemen het welzijnsbeleid ter harte. Niet enkel omdat het
wettelijk wordt opgelegd of omdat het door de onderwijsinspectie wordt doorgelicht, maar
ook om opvoedkundige, beleidsmatige en ethische motieven ( zorg dragen en
verantwoordelijkheid nemen voor elkaar, voor de school en voor de natuur ).
Het advies en de medewerking van de preventie-adviseur is onontbeerlijk, maar ook het
personeel, de leerlingen en hun ouders mogen hun medewerking verlenen, want het
welzijnsbeleid maakt op die manier méér kans op slagen.
De verkeersveiligheid krijgt in onze school een zéér belangrijke plaats. We proberen door
verschillende acties de leerlingen en hun ouders te motiveren om veilig deel te nemen aan
het verkeer. Hierbij denken we voor de kinderen aan veiligheidsvestjes, veilige fietsen,
fietshelmen, fietsvaardigheidstraining,....
Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief
medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon
verwittigd worden en zal hen gevraagd worden de leerling op te halen. Wanneer dit niet
mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken. In uitzonderlijke gevallen kan een
ouder aan de leerkracht vragen om medicatie toe te dienen. Deze vraag moet bevestigd
worden door een schriftelijk attest van de dokter met de juiste dosering en toedieningswijze.
Bij een ongeval of ziekte van één van onze leerlingen volgen we een stappenplan ( zie
eerder ). Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via
orale ( via de mond ) of percutane ( via de huid ) weg, via oogindruppeling of
oorindruppeling, mogen niet worden gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel.
Stappenplan bijongeval of ziekte :
➢
➢
➢
➢

eerste hulp :
dokter
ziekenhuis
verzekeringspapieren
o contactpersoon
o procedure
Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen in alle gesloten ruimtes op school.
In openbare plaatsen geldt dit rookverbod op weekdagen tussen 6.30 uur en 18.30
uur. Dit verbod geldt eveneens tijdens extra-muros-activiteiten. Bij overtredingen
kunnen er orde- en tuchtmaatregelen genomen worden.
14. Leefregels
1. BEWEGINGSOPVOEDING EN SPORT
De lessen bewegingsopvoeding ( lichamelijke opvoeding en zwemmen ) maken
integraal deel uit van ons aanbod. Alle kinderen moeten eraan deelnemen. Enkel een
medisch getuigschrift kan een leerling vrijstellen. Culturele of religieuze redenen

tellen niet.
Alleen voor de lessen bewegingsopvoeding in de lagere school wordt een uniform
gedragen dat op school wordt aangekocht. Ons uniform bestaat uit een T-shirt met
het logo van de school en een blauw of zwart katoenen broekje met korte
pijpen.Zowel voor de kleuters als voor de leerlingen van de lagere school zijn witte
turnpantoffels met witte zolen verplicht. Om de veertien dagen gaan de kinderen om
beurt zwemmen ( klas 1-4-5 ) ( klas 6 slechts éénmaal per maand) dan klas 2-3.
Gelieve alle turn- en zwemkledij van uw kind te voorzien van de naam van uw kind
om verlies te voorkomen.
Er worden regelmatig naschoolse sportactiviteiten georganiseerd op
woensdagnamiddag. Meestal is dit in samenwerking met meerdere scholen via SVS.
Deelname hieraan is volledig vrij. Vaak is er een indeling per leeftijd of per klas. Er is
veel variatie : veldlopen, voetballen, zwemmen, dans, netbal, gymland enz. Dit is een
aanbod naar de kinderen toe om hen vaker te doen bewegen. De ouders zijn
aanwezig of spreken met elkaar af voor de verplaatsing. Begin- en einduur vallen niet
samen met de gewone schooluren. Er is geen opvang voorzien door de school voor of
na de sportactiviteit.
Sommige sportactiviteiten gebeuren tijdens de schooluren per klas of leerlingengroep.
Enkele voorbeelden zijn veldloop, Maaslandse gordel voor scholen, voor de kleuters
rollebollen en schaatsen.
Voor de lagere school is er ook een zomerse sportdag.
2. OPENLUCHTKLASSEN

Om de twee jaar gaan de leerlingen van het derde en vierde leerjaar drie dagen op
bosklas en de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar gaan dan een week op
zeeklas. Het is de bedoeling dat alle leerlingen aan de openluchtklas van hun klas
deelnemen. Ouders hebben evenwel het recht om hun kind niet mee te laten gaan op
extra-muros-activiteiten van een volledige dag of meer, mits zij deze weigering
voorafgaand aan de betrokken activiteit uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar maken aan
de school.
Leerplichtige kinderen die niet deelnemen aan deze activiteiten moeten wel degelijk
aanwezig zijn op school. Zij volgen dan aangepaste activiteiten in een andere klas.
Regelmatig bezoekt een klas een bepaalde activiteit of plaats. Iedereen kent de
traditionele leerwandelingen, herfstwandeling,….Klassen verkennen ook de
schoolomgeving of de regio.
Uiteraard is er voor de andere klassen de jaarlijkse schoolreis. De kleuterklassen
trekken er samen op uit, de lagere school in twee of drie groepen. Er zijn steeds
verschillende bestemmingen per groep.
3. ETEN EN DRINKEN
De kinderen krijgen de gelegenheid om tijdens de speeltijd iets te eten en te drinken.
De kleuters doen dit voor of na de speeltijd in de eetzaal om geknoei te voorkomen.

De leerlingen van de lagere school eten en drinken tijdens de speeltijd op de
speelplaats als zij dat wensen. Snoep is verboden. Gezonde voeding is erg belangrijk
voor onze opgroeiende kinderen. Kinderen eten de laatste jaren steeds minder
groenten en fruit. Daarom werd de woensdag uitgeroepen tot fruitdag. Dan zijn alle
koeken verboden en mag er enkel groente of fruit gegeten worden.
Kinderen vinden fruit wel lekker, maar eten het veel te weinig. Door samen fruit te
eten en er extra aandacht aan te besteden, hopen we dit een beetje te veranderen.
4. GEDRAG EN HOUDING ZOWEL IN ALS BUITEN DE SCHOOL EN LEEFREGELS
In onze school is het de gewoonte dat iedereen tegenover allen altijd beleefd is en
zich correct en vriendelijk gedraagt. We drukken ons steeds uit in een beschaafde
omgangstaal. Anderen opzettelijk pijn doen ( vechten, stampen, pesten, …. ) of
uitschelden is verboden en zal bestraft worden. Brutale of gevaarlijke spelen zijn niet
toegelaten. Het is op de speelplaats verboden met leren ballen te spelen. Enkel
zachte ballen zijn toegelaten. Er werd een regeling uitgewerkt om af te wisselen
tussen de verschillende delen van de speelplaats zodat elk leerjaar eens de kans
heeft om op de wei te voetballen.
Iemand die zich storend gedraagt of de afspraken niet naleeft zal een berisping of
strafwerk krijgen. Voor ernstiger en hardnekkiger overtreders zijn bij decreet door de
overheid orde- en tuchtmaatregelen voorzien die wij hopelijk nooit zullen moeten
toepassen.
Als u vindt dat uw kind onrecht is aangedaan door andere leerlingen wendt u zich tot
de titularis of de directie en niet tot de leerling in kwestie. Het gesprek hierover
gebeurt nooit in de klas maar discreet onder vier ogen. U maakt dus een afspraakje
met de leerkracht of de directie.
Als u op vraag van de school helpt bij een activiteit kan het wel gebeuren dat u een
leerling tot de orde moet roepen om erger te voorkomen. U roept er dan de
leerkracht bij die zal overnemen en eventueel een sanctie toepassen.
Na het eerste belsignaal gaan de kinderen direct in de rij staan. De leerkrachten
voegen zich bij hen.
Wanneer uw kind iets bij zich heeft van een ander kind of van de school verwachten
we dat u het de volgende dag terug meegeeft en ons verwittigt. Ieder kraaltje,
puzzelstukje of pinnetje in de zak van uw kind kan een onmisbaar deel zijn van een
schoolwerkje.
Om teleurstellingen te vermijden is het best dat uw kind speelgoed en waardevolle
zaken gewoon thuislaat. Op school is er immers genoeg materiaal aanwezig waarmee
uw kind kan werken en spelen.
Juwelen, zakgeld of waardevolle voorwerpen ( zoals GSM, IPOD…. ) zijn op school
overbodig. De school kan voor verlies of beschadiging van deze dure voorwerpen niet

verantwoordelijk gesteld worden. Diefstal en vandalisme worden in onze school niet
geduld !
Wanneer wij met onze leerlingen op uitstap gaan of gewoon of leerwandeling
verwachten wij van hen een voorbeeldig en rustig gedrag. Wij leren hen ook overal af
te blijven en voorzichtig te zijn.
Het is nodig dat alle ouders hieraan meewerken en hun kinderen op dezelfde manier
leren zich gedragen op school en elders.
5. KLEDIJ EN UITERLIJK

Iedereen komt uiteraard altijd gewassen en met propere kledij aan naar school. Er is
geen schooluniform behalve voor de lessen bewegingsopvoeding in de lagere school.
Toch verwachten we dat iedereen zich kleedt volgens de normaal gangbare normen
in onze school en cultuur.
Uitspattingen of een uiting via kledij van een andere norm, cultuur of religie worden
niet toegelaten. Er is geen enkel hoofddeksel toegelaten in les- of klaslokalen noch in
de refter.
Gezien ons klimaat in België is het vaak nodig voorzorgsmaatregelen te nemen en
aangepaste kledij te voorzien. Gelieve steeds te zorgen voor vastzittend schoeisel, dit
om ongelukken te vermijden.
6. LEEFMILIEU

Afval en restjes horen thuis in de vuilnisbakken en niet op de speelplaats of op de
grond. We sorteren milieubewust. Papier en karton wordt verzameld voor de
maandelijkse ophaalbeurt. Het restafval belandt in de grijze container.
Om milieubewust te zijn willen we het afval zo veel mogelijk beperken of voorkomen.
Iedereen brengt de boterhammen of koeken mee in een goed afsluitende brooddoos
zonder aluminiumfolie. De lievelingsdrank van uw kind geeft u mee in een
onbreekbare drinkbus met betrouwbare sluiting.
7. SCHOOLMATERIAAL

De toegang tot het onderwijs in de kleuter- en lagere school is gratis. Dit betekent
dat er geen inschrijvingsgeld moet betaald worden. Het schoolbestuur mag wel een
bijdrage vragen voor de activiteiten of verplichte materialen die niet noodzakelijk zijn
om de eindtermen en/of ontwikkelingsdoelen te bereiken. Hierbij dient de school een
strikte maximumfactuur te respecteren. Het materiaal is vaak erg duur en moet dus
voorzichtig en met zorg behandeld worden. Iedereen die schade toebrengt aan
materiaal, meubilair of gebouwen zal de kosten betalen voor de herstelling of
vervanging. Indien het schoolmeubilair oorzaak is van schade ( bijvoorbeeld aan
kledij ) moet u de directie verwittigen. Er wordt dan een gepaste regeling getroffen
om u schadeloos te stellen. Dit geldt niet bij ongeoorloofd gebruik of wanneer er
juwelen of gadgets zijn meegebracht die absoluut overbodig zijn.

8. TOEGANG TOT DE LOKALEN

Alle kinderen hebben tijdens de schooldag toegang tot de klaslokalen, speelplaats en
toiletten mits toelating van de leerkracht. Voor en na de lessen en tijdens de
speeltijden is de toegang tot de klaslokalen verboden.
15. Revalidatie
In de lagere school kan revalidatie tijdens de lesuren, op initiatief van de ouders, enkel als er
een gemotiveerd verslag van een erkende instantie is en mits toestemming van de directie
en het CLB.
16. PRIVACY
De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de
computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te
organiseren. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook
gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt
enkel met de schriftelijke toestemming van de leerlingen of hun ouders. De privacywet geeft
je het recht te weten welke gegevens de school verwerkt en het recht deze gegevens te
laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn.
De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen op de website, in eigen publicaties…
De beeldopnamen gebeuren steeds met respect voor wie op de beelden staat.
We gaan ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen de publicatie van de beeldopnamen die
te maken hebben met de activiteiten van onze school. Mocht je daar toch bezwaar tegen
hebben, dan kan je dat op elk moment van het schooljaar melden aan de directie. We zullen
het bezwaar respecteren en geen beelden van je kind meer publiceren.
17. Infobrochure onderwijsregelgeving
De school stelt de ouders 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
www.basisschool-elen.be . De inhoud van de infobundel kan te allen tijde gewijzigd worden
zonder de instemming van de ouders. Bij elke wijziging van de inhoud van de bundel,
verwittigt de school de ouders via papier of via mail ( zoals u ons te kennen gaf ). Op hun
verzoek ontvangen de ouders een papieren versie van het document.

Bijlage 1

Kostenraming ouderbijdragen

Er zijn een aantal verplichte activiteiten waarvoor een bijdrage aan de ouders wordt
gevraagd. Enkele verplichte activiteiten zijn volledig op de kosten van de school zoals het
zwemmen voor het derde leerjaar.

Wij vragen een bijdrage voor

Richtprijs of huidige kostprijs

Zwemlessen ( verplicht )
1ste, 2de en 6de leerjaar

€ 2,15 per zwembeurt

3de leerjaar

betaald door de school

4de en 5de leerjaar

betaald door de gemeente Dilsen-Stokkem
tot 30 juni 2014

Schooluitstappen ( verplicht )
Schoolreis : ganse dag

De kostprijs zit rond de € 25.
Voor de kleuters bedraagt dit ca. € 10.

Sportdag ( verplicht )
Alle klassen van de lagere school hebben op
het einde van het schooljaar een sportdag.
De kostprijs is afh. van de gevraagde
toegangsgelden
Turnuniform ( verplicht )
Witte turnpantoffels

Vrij aan te kopen

T-shirt met logo van de school : op school
aan te kopen

€ 7,50

Een zwart of blauw katoenen broekje met
korte pijpen

U kunt vrij intekenen voor een aantal
niet-verplichte activiteiten of diensten

Vrij aan te kopen

Huidige kostprijs

Naschoolse opvang

€ 1,5O per kind per dag

Tijdschriften

Prijs per trimester/schooljaar :
Dopido : € 11,00 / € 32
Dokadi : € 11,00 / € 32
Doremi : € 11,00 / € 32
Zonnekind : € 12 / € 32,5O
Zonnestraal : € 12 / € 32,5O
Zonneland : € 12 / € 32,5

Fotograaf
Openluchtklassen ( even jaren )
Bosklas : twee nachten in Voeren
Zeeklas : één week in Oostende

Klasfoto : vorig jaar : € 2,OO

Ongeveer € 70
Ongeveer € 170

Formulier toetreding ouderraad

Bijlage 2

Alle ouders die graag mee willen werken in onze ouderraad, nodigen we uit zich kandidaat te
stellen door middel van onderstaand formulier.
Er is geen ledenbijdrage.
KANDIDAATSTELLING als lid van de ouderraad van de
VBS “De Twinkelaar” Elen, Langstraat 24 te Elen

Ondergetekende stelt zich hierbij kandidaat om toe te treden tot de ouderraad van onze
school.

Naam en voornaam : _______________________________________

Adres : _____________________________________________________

Telefoon / GSM / e-mail : _______________________________________

Naam en voornaam van de kinderen in onze school en hun huidige klas :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________

Datum : _______________________________

Handtekening :
Dit exemplaar terug aan de school bezorgen. Dank u.
De school geeft het door aan de voorzitster van onze ouderraad Mevr.
Vanderveken - Vandebroek

