
Deel 3: Het reglement 

 

1 Engagementsverklaring tussen school en ouders 

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding van hun kinderen. Onze 

school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we 

wel je volle steun. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse 

afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Deze afspraken voor 

de hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven. 

Op afgesproken momenten evalueren we samen de engagementen en het effect ervan. 

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 een infoavond bij het 

begin van het schooljaar. 

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

schriftelijk via leerstof- en zorgladders bij het begin van het schooljaar en evaluaties in het 

midden en op het einde van het schooljaar. 

We organiseren 3 individuele oudercontacten, één bij het begin van het schooljaar, één in het 

midden van het schooljaar en één op het einde van de schooljaar. Bij het begin laten we 

weten op welke data die doorgaan. Tijden de oudercontacten wordt de individuele 

handelingsplanning voor je kind besproken. Items als keuze van gestelde doelen, aanpak, 

accenten in begeleiding, specifieke individuele leerstrategieën of aangepaste methodes voor 

je kind, inhoud van therapie, de evoluties van je kind … zijn voorwerp van individuele 

handelingsplanning. 

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

de geplande oudercontacten kan aanwezig zijn. 

Als je je zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak dan kan je op elk moment 

zelf een gesprek aanvragen met de leraar van je kind. Dat doe je vooraf een afspraak te 

maken op 051401590 of via info@blo-devlinder.be 

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

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 ten aanzien van de 

evolutie van je kind. 

Aanwezig zijn op school en op tijd komen 

We vinden de aanwezigheid van je kind op school belangrijk. We verwachten dat je kind 

regelmatig en op tijd naar school komt. De voldoende aanwezigheid van je kind op school 

draagt bij tot een succesvolle schoolloopbaan van je kind.  
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We verwittigen jou als de afwezigheid van je kind niet gewettigd is. Indien nodig nemen we 

begeleidende maatregelen. De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het 

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

voor het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs. Meer hierover kan je lezen in …. 

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 op tijd naar te brengen. Ouders of kinderen die 

te laat op school komen, kunnen enkel nog binnen door aan te bellen.  

Het leerlingenvervoer is erop gericht dat alle leerlingen het uurrooster van de school kunnen 

benutten. We vragen je er alles aan te doen opdat de bus geen extra oponthoud heeft. 

Respecteer hiervoor het busreglement waarover je verderop in het schoolreglement meer 

informatie vindt. 

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 volgende wijze samenwerken met jou en met het CLB:  zie punt 15 

leerlingenbegeleiding. 

Je kan steeds bij ons terecht in geval van problemen. We zullen samen naar de meest 

geschikte aanpak zoeken. 

Individuele leerlingenbegeleiding 

Onze school voert een beleid op leerlingenbegeleiding (zie punt 16). Dit houdt onder meer in 

dat we gericht de evolutie van je kind volgen. Dit doen we door het werken met een 

individuele handelingsplanning. Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan 

gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg. 

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 we van je als ouder verwachten. 

We verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken 

opvolgt en naleeft. 

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal 

Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands en niet alle kinderen starten hun 

schoolloopbaan met dezelfde taalvaardigheid Nederlands. 

Onze school voert een taalbeleid. We engageren er ons toe kinderen te ondersteunen bij het 

leren van en het leren in 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). We vragen om kinderen in de vrije tijd te 

stimuleren bij het leren van Nederlands. Vraag ons gerust naar informatie over plaatselijke 

initiatieven die je engagement daarbij kunnen helpen ondersteunen. 
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2. Inschrijven en toelatingen van leerlingen 

Informatie over praktische organisatie van de inschrijvingen vind je terug op onze website. 

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.  

Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we opnieuw jouw schriftelijk akkoord 

vragen. Indien je niet akkoord gaat met de wijziging, dan wordt de inschrijving van je kind 

beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar. 

Toelatingsvoorwaarden buitengewoon lager onderwijs 

Je kind kan pas instappen in het lager onderwijs als het aan de wettelijke 

toelatingsvoorwaarden voldoet. 

Je kind moet zes jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Hierop bestaan een 

aantal afwijkingen. 

Zo kan je kind al naar het lager onderwijs wanneer je kind vijf jaar wordt voor 1 januari van 

het lopende schooljaar. Je neemt als ouder die beslissing autonoom nadat je kennis hebt 

genomen en toelichting hebt gekregen bij de gemotiveerde adviezen van de klassenraad en 

van het CLB. 

Je kind kan ook langer naar het buitengewoon kleuteronderwijs gaan. Het verblijf in het 

buitengewoon kleuteronderwijs kan met maximum twee schooljaren verlengd worden. Let 

wel: je kind is dan leerplichtig. 

Naast het voldoen aan de leeftijdsvoorwaarden is voor een inschrijving in het buitengewoon 

basisonderwijs een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs van het CLB 

vereist. 

 

3. Ouderlijk gezag 

3.1 Zorg en aandacht voor het kind 

Als school bieden we een luisterend oor aan voor al onze leerlingen. Ook voor kinderen die 

een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra 

aandacht bieden. 

3.2 Neutrale houding tegenover de ouders 

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

staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen uitspraak van de 

rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een 

vonnis of arrest, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter. 

3.3 Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders 
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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.  

Er kan daarbij gekozen worden tussen: 

- minimaal dubbele post: schoolkrant ‘t Fladdertje + evaluaties + uitnodigingen 

oudercontacten 

- maximaal dubbele post: schoolkrant ‘t Fladdertje + evaluaties + uitnodigingen 

oudercontacten alle (klas)brieven 

Ouders waarvan de contactgegevens bij de school bekend zijn, worden hier éénmalig na 

inschrijving over geïnformeerd.  

Ook in de wijze waarop informatie wordt bezorgd kan gekozen worden: 

- mee met de andere ouder 

- mee in de boekentas in de week van de ouder (b.v. bij co-ouderschap) 

- via mail 

- per post 

De school houdt zich, behoudens wijzigingen van contactgegevens door de ouders zelf 

doorgegeven, aan de gemaakte keuze. 

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. 

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  

4 Afwezigheden 

Dit punt is van toepassing op leerplichtige leerlingen. Niet-leerplichtige leerlingen in het 

kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze niet steeds op school 

moeten zijn. Ze zijn niet onderworpen aan de leerplicht. 

4.1 Wegens ziekte 

- Is je kind méér dan 3 opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest 

verplicht. 

- Is je kind minder dan 3 opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de 

ouders voldoende (in de agenda zitten een aantal voorgedrukte briefjes). Zo’n briefje 

van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar. 

- Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB. 

- Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk 

buiten de schooluren plaatsvinden. 

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk (051401590 of info@blo-devlinder.be) en 

bezorgen het ziektebriefje aan de leraar. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over 

een medisch attest. 
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4.2 Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden 

De afwezigheid van je kind kan in een aantal situaties gewettigd zijn. Voor deze 

afwezigheden is geen toestemming van de directeur nodig. Je verwittigt de school wel vooraf 

van de afwezigheid. Je geeft ook een officieel document of een verklaring die de afwezigheid 

staaft, af aan de school. Voorbeelden hiervan zijn: 

- het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- en 

aanverwant; 

- de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank; 

- het vieren van een feestdag die hoort bij je geloof (anglicaanse, islamitische, joodse, 

katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst). 

4.3 Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is 

Soms kan je kind om een andere reden afwezig zijn. Je bespreekt 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 of; 

culturele en/of sportieve manifestaties (andere dan de 10 halve schooldagen waarop 

topsportbeloften recht hebben) ; 
- trainingen voor topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek (voor maximaal 

6 lestijden per week, verplaatsingen inbegrepen) 

- revalidatie tijdens de lestijden (zie punt 17); 

- de deelname aan time-out projecten; 

- persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden. 

Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan de ouders toestemming gegeven wordt om vroeger 

op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat 

een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni. 

4.4 Problematische afwezigheden 

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

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

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

daarnaast ook gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoeslag, voor de 

toelating tot het lager onderwijs en voor het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs 

(zie ook de engagementsverklaring tussen school en ouders en de infobrochure 

onderwijsregelgeving). 

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

problematische afwezigheid contacteert zij het CLB en er een begeleidingstraject opgestart 

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

5 Onderwijs aan huis 

Als je kind wegens chronische ziekte of langdurige ziekte of ongeval 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. 
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Voor tijdelijk onderwijs aan huis moet je als ouder een aanvraag indienen bij de directeur en 

een medisch attest toevoegen waaruit blijkt dat je kind onmogelijk naar school kan gaan, 

maar wel onderwijs kan krijgen.  

Heeft je kind een niet-chronische ziekte, dan kan tijdelijk onderwijs aan huis pas worden 

georganiseerd na een afwezigheid van 21 opeenvolgende kalenderdagen. Als de ziekteperiode 

van je kind noodgedwongen wordt verlengd of als je kind na een periode van tijdelijk 

onderwijs aan huis binnen 3 maanden hervalt, moet je kind geen wachttijd van 21 

opeenvolgende kalenderdagen doorlopen om opnieuw tijdelijk onderwijs aan huis te krijgen. 

Je hoeft niet opnieuw een aanvraag in te dienen. Wel is er een nieuw medisch attest nodig 

om de nieuwe afwezigheid te wettigen. 

Heeft je kind een chronische ziekte, dan heeft je kind recht op 4 lestijden tijdelijk onderwijs 

aan huis per opgebouwde schijf van 9 halve schooldagen afwezigheid. Deze uren kunnen 

gedeeltelijk op school georganiseerd worden. Dit is mogelijk na een akkoord tussen de ouders 

en de school en vindt plaats buiten de normale schooluren en niet tijdens de middagpauze. 

Jouw aanvraag en de medische vaststelling van de chronische ziekte blijft geldig voor de hele 

schoolloopbaan van je kind in onze school. 

Je kind moet daarnaast op 20 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 op zoek gaan naar een leraar om 4 lestijden per week onderwijs aan huis te 

geven. De school maakt afspraken met deze leraar om de lessen af te stemmen op de 

leerlingengroep van het kind. Tijdelijk onderwijs aan huis is gratis.  

De school kan in overleg met jou ook contact opnemen met de vzw Bednet. Dit biedt de 

mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen. De 

school maakt dan samen met jou concrete afspraken over opvolging en evaluatie. 

Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur. 

6 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 

kinderen te laten deelnemen aan extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren. Die 

activiteiten maken namelijk deel uit van het onderwijsaanbod dat we je kind geven. 

Eendaagse extra-murosactiviteiten worden vooraf aangekondigd in de kalender van 

schoolkrant ‘t Fladdertje en/of een aparte brief. 

Voor meerdaagse extra-murosactiviteiten als openluchtklassen en sportklassen wordt vooraf 

per brief je toestemming gevraagd. 

Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten moeten op school aanwezig zijn. 

7 Getuigschrift op het einde van het basisonderwijs 
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7.1 Uitreiken van het getuigschrift 

Het getuigschrift basisonderwijs kan in het buitengewoon onderwijs enkel worden uitgereikt 

wanneer de onderwijsinspectie de leerdoelen van het handelingsplan van een leerling als 

gelijkwaardig beschouwt met de eindtermgerelateerde leerplandoelen van het gewoon lager 

onderwijs. Is dat het geval, dan zal de klassenraad oordelen of deze leerling de leerdoelen uit 

dat handelingsplan in voldoende mate heeft bereikt om het getuigschrift basisonderwijs te 

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

zelfsturing die hij toont, zeker een rol spelen. De voorzitter en alle leden van de klassenraad 

ondertekenen het schriftelijk verslag.  

Na 20 juni beslist de klassenraad of een leerling een getuigschrift basisonderwijs ontvangt. 

Wanneer de getuigschriften worden uitgereikt, kan je vinden in de schoolkalender in 

schoolkrant ‘t Fladdertje. 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.  

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. 

7.2 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, wettelijk en reglementaire feestdagen niet meegerekend). 

- Wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn 

afgevaardigde 

 

1. Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen 3 dagen na 

ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, 

een overleg aan bij de directeur. Dit gesprek is niet hetzelfde als het oudercontact. Je 

moet dit gesprek uitdrukkelijk schriftelijk aanvragen, bv. via e-mail bij de directeur 

Tony Lambrecht (tony.lambrecht@blo-devlinder.be) 

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

waarop je de beslissing hebt ontvangen dat het getuigschrift niet wordt uitgereikt aan 

je kind. 

Van dit overleg wordt een verslag gemaakt. 

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

samenkomen om het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs te bevestigen 

of te wijzigen. 

4. De directeur of de klassenraad deelt het resultaat van dit gesprek met een 

aangetekende brief aan je mee. Er zijn twee mogelijkheden: 

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

rechtvaardigen; 
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- De directeur vindt dat je argumenten het overwegen waard zijn. In dat geval zal hij de 

klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw te 

overwegen. Je ouders ontvangen per aangetekende brief het resultaat van die 

vergadering 

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

klassenraad kunnen ouders beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. 

Dat kan via aangetekende brief:  

dhr. Fons Vandormael 

Voorzitter vzw PoelbergOmmeland 

Ontvangerstraat 9, 8700 Tielt 

of 

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

school persoonlijk afgeven. De ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat 

aantoont op welke datum ze het hebben ingediend. De school geeft het beroep 

daarna door aan het schoolbestuur. 

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 het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs 

betwist wordt. 

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

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. 

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

samenstellen. In de beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het 

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

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

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

kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. De periode waarin de 

beroepscommissie kan samenkomen, vind je op de schoolwebsite. Het is enkel mogelijk 

om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht. 

8. 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, 
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geeft zijn stem de doorslag. De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel 

bevestigen ofwel 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 de ouders ter kennis gebracht. 

 

8 Herstel- en sanctioneringsbeleid 

Kinderen maken nu en dan fouten. Dat is eigen aan het groeiproces van elk kind. Kinderen 

kunnen leren uit 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 

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. 

8.1 Begeleidende maatregelen 

Wanneer je kind de goede werking van de school of het lesverloop hindert, kunnen we in 

overleg met je kind en eventueel met jou een begeleidende maatregel bepalen. De school wil 

hiermee je kind helpen tot gewenst gedrag te komen. 

Een begeleidende maatregel kan zijn: 

- een gesprek met de directeur, de orthopedagoog of een vertrouwde leraar 

- een time-out: 

Je kind kan op basis van gemaakte afspraken zelfstandig of op vraag van de 

leraar naar de time-out ruimte gaan. Zo kan je kind evn tot rust komen of 

nadenken over wat er is gebeurd. Achteraf wordt dit kort met je kind 

besproken; 

- naar de time-out ruimte gaan (bv. de coconklas). Zo kan je kind even tot rust komen of 

nadenken over wat er is gebeurd. Achteraf wordt dit kort met je kind besproken;  

- een begeleidingsplan:  

Hierin leggen we samen met jou en je kind een aantal afspraken vast waarop je 

kind zich meer zal focussen. Je kind krijgt de kans om zelf afspraken voor te 

stellen waar het dan mee verantwoordelijk voor is. De afspraken uit het 

begeleidingsplan worden samen met je kind opgevolgd. 

 

8.2 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 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; 
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- no-blame methode bij pestproblematiek; 

- een herstelgericht groepsoverleg (HERGO): 

Dit is een gesprek tussen betrokken leerlingen, in het bijzijn van bijvoorbeeld ouders of 

vertrouwensfiguren, onder leiding van een onafhankelijk persoon. Tijdens dit 

groepsoverleg zoekt iedereen samen naar een oplossing voor wat zich heeft 

voorgedaan. De directeur of zijn afgevaardigde kan een tuchtprocedure, zoals in punt 

9.4 beschreven, voor onbepaalde tijd uitstellen om dit groepsoverleg te laten 

plaatsvinden. Hij brengt je dan per brief op de hoogte. 

 

8.3 Ordemaatregelen 

Wanneer je kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door 

elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden. Tijdens een 

ordemaatregel blijft je kind op school aanwezig. 

Een ordemaatregel kan zijn: 

- een verwittiging in de agenda 

- een strafwerk 

- een specifieke opdracht 

- een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie 

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk. 

 

8.4 Tuchtmaatregelen 

Let op: wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn 

afgevaardigde. 

Wanneer het gedrag van je kind de goede werking van de school ernstig verstoort of de 

veiligheid en integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen 

belemmert, dan kan de directeur een tuchtmaatregel nemen. Een tuchtmaatregel kan enkel 

toegepast worden op een leerplichtige leerling in het lager onderwijs. 

8.4.1 Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 

- een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien 

opeenvolgende schooldagen; 

- een definitieve uitsluiting 

8.4.2 Preventieve schorsing als bewarende maatregel 

In uitzonderlijk situaties kan de directeur in het kader van de tuchtprocedure beslissen om je 

kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om de leefregels te handhaven 

én om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is. 

De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan jou meegedeeld 

aan de ouders van de betrokken leerling. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief 

waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing kan onmiddellijk 
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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. 

8.4.3 Procedure tot tijdelijke of definitieve uitsluiting 

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

(zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.) 

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

procedure gevolgd: 

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

geval van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een 

vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft. 

2. De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden per 

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

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

vertrouwenspersoon van de ouders en hun kind. Het gesprek zelf vindt ten vroegste 

plaats op de vierde dag na verzending van de brief. 

3. Voorafgaand aan het gesprek hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon recht op 

inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad. 

4. Na het gesprek brengt de directeur de ouders binnen een termijn van vijf dagen met 

een aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing. In die brief staat een 

motivering van de beslissing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel. Bij een 

definitieve uitsluiting vermeldt de beslissing de beroepsmogelijkheden. 

Samen met het CLB zoeken we naar een oplossing. Als ouders geen inspanning doen om hun 

kind in een andere school in te schrijven, krijgt de definitieve effectief uitwerking na één 

maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is je kind één maand na de schriftelijke 

kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is onze school niet langer 

verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop 

moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet.  

Het schoolbestuur kan de betrokken leerling weigeren als die het huidige, het vorige of het 

daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten. 

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

uitsluiting 

Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst of na een tuchtprocedure 

tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt geen deel 

aan de lessen of activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de 

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

gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders. 

In geval van een definitieve uitsluiting heb je als ouder één maand de tijd om je kind in een 

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

school aanwezig, maar neemt 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 schriftelijke en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders. 
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8.5 Beroepsprocedures tegen een definitieve uitsluiting 

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

(zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.) 

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

procedure gaat als volgt: 

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

ouders via een aangetekend schrijven beroep indienen bij de voorzitter van het 

schoolbestuur. Dit kan via aangetekende brief of door de brief (het verzoekschrift) 

tegen ontvangstbewijs op school af te geven. 

dhr. Fons Vandormael 

vzw Poelbergommeland 

Ontvangerstraat 9, 8700 Tielt 

 

of 

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

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

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

het schoolbestuur. 

 

Het verzoekschrift met aan de volgende voorwaarden voldoen: 

- het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend; 

- het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en 

motivering waarom de definitieve uitsluiting betwist wordt. 

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

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. 

 

2. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie 

aanstellen. In de beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het 

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

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

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

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

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

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

onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. Het 

gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft 

ontvangen. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of 

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

4. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. Wanneer het toch tot 

een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur 

verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De 
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voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een 

stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag. De 

beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen. 

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

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

beslissing is bindend voor alle partijen. 

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

9 Bijdrageregeling 

In bijlage 1 vind je een lijst van de schoolkosten. Op die lijst staan zowel verplichte als 

niet-verplichte uitgaven. 

Verplichte activiteiten zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken. Niet-verplichte 

uitgaven zijn uitgaven voor zaken die 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 meer zijn, maar ook iets minder. 

9.1 Wijze van betaling 

Ouders krijgen na elke maand de schoolrekening mee in de map in de boekentas. We 

verwachten dat die rekening op tijd en volledig wordt betaald. Dat betekent binnen de 14 

dagen na afgifte. Betalen kan enkel via overschrijving of met een domiciliëringsopdracht. Een 

domiciliëringsopdracht kan verkregen worden op het schoolsecretariaat. 

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

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

rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te 

splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we 

jullie beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, 

blijven beide ouders elk het volledige restbedrag verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze 

met elkaar gemaakt hebben. 

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

aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van je vraag. 

Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijke onbetaald blijft zonder 

dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal 

de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg 

naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van 

een dwingende herinneringsbrief (aangetekende ingebrekestelling). Vanaf dat moment 

kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag. 

Wanneer je laattijdig hebt afgezegd voor een schoolactiviteit of als je kind op dat moment 

afwezig is, zullen we het deel van de kosten terugbetalen dat nog te recupereren is. Kosten 

die we al gemaakt hadden, kunnen we opnemen in de schoolrekening. 
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10 Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning 

Personen en bedrijven die de school sponsoren worden vermeld tijdens de jaarlijkse 

eetavond. 

11 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 in 

informeren. De school doet dit via onderstaande bepalingen 

Organisatie 

De vzw PoelbergOmmeland 

Maatschappelijk doel: De vereniging stelt zich tot doel de vorming en opvoeding van 

jongeren binnen een samenleving die getekend is door diversiteit en pluraliteit. Zij doet dit 

in een open christelijke geest, in dialoog met de wereld waarin zij verankerd is, op een 

kritische wijze en met respect voor wie zich bij haar project wil aansluiten. 

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 IC verzekeringen, 

Handelsstraat 72, 1040 Brussel. 

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

een vrijwilligersactiviteit of op weg van en naar de activiteit werd afgesloten bij IC 

verzekeringen, Handelsstraat 72, 1040 Brussel 

12 Welzijnsbeleid 

12.1 Preventie 

verwachtingen naar de ouders 

verwachtingen naar de kinderen 

12.2 Verkeersveiligheid 

verwachtingen naar de ouders 

verwachtingen naar de kinderen 

12.3 Medicatie 

Wanneer je kind ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie 

toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden 

en zal hen gevraagd worden je kind op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school 

een arts om hulp verzoeken. 

In uitzonderlijke gevallen kan de ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan 

je kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de 

juiste dosering en toedieningswijze bevat. 

 

14 

Schoolbrochure De Vlinder - schooljaar 2019-2020 - deel 3: het reglement - ondernemingsnummer 0416.806.624  



Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale (via de 

mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet 

worden gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel. Samen met de ouders zoeken we naar 

een samenwerking met verpleegkundigen, zoals de diensten van het Wit-Gele Kruis. 

12.4 Stappenplan bij ongeval of ziekte 

Bij ziekte of een ongeval met verwonding waar de school weet van heeft, worden de ouders 

steeds verwittigd. 

- Eerste Hulp: een aantal leraaren zijn brevethouder EHBO. Zij zijn ook het best 

geplaatst om te oordelen of zij eerste zorgen kunnen toedienen of gespecialiseerde 

hulp nodig is. 

- Dokter/ Ziekenhuis: indien het niet om een spoedgeval gaat, worden de ouders 

opgebeld om met hun kind naar de dokter of het ziekenhuis te gaan. 

- Verzekeringspapieren bij een schoolongeval 

- Indien haalbaar worden meteen volgende verzekeringspapieren meegegeven 

- Aangifte schoolongeval bij IC verzekeringen, reeds ingevuld door de 

school 

- Medisch attest (en aanvullend document voor de tandarts bij een 

tandletsel) 

- Formulier terugbetaling 

 

12.5 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, heat stick en de shisha-pen vallen onder het 

rookverbod, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten. 

Er is ook een rookverbod tijdens de extra-murosactiviteiten. 

13 Afspraken en leefregels.  

13.1 Gedragsregels 

We verwachten van onze leerlingen dat ze beleefd en vriendelijk zijn zowel op school als bij 

activiteiten op verplaatsing, tegenover leraaren, schoolmedewerkers, medeleerlingen en 

buitenstaanders. 

Er bestaan duidelijke afspraken en regels voor de klas, de speelplaats en de eetzaal. Deze 

worden toegelicht aan de leerlingen bij het begin van het schooljaar en aan de ouders op de 

infoavond. De afspraken worden ook geafficheerd op de betreffende plaatsen. 

13.2 Kleding 

We verwachten dat leerlingen in nette, eenvoudige , aangepaste kledij naar school komen. 

Voor de veiligheid en de bescherming van uw kind zullen we extreme zaken niet toelaten. Om 
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actief, optimaal en veilig aan alle activiteiten te kunnen deelnemen, wordt er niets op het 

hoofd gedragen. 

13.3 Persoonlijke bezittingen 

De leerlingen dragen de volle verantwoordelijkheid voor spullen die ze meebrengen van thuis. 

Door het aanbod in de spelotheek is het niet nodig speelgoed mee te brengen van thuis. Ook 

andere dure spullen laat je best thuis. 

Het gebruik van GSM’s, spelconsoles, tablets, MP3-spelers en andere elektronische spullen is 

niet toegestaan op school. Alle personeelsleden zijn gemachtigd ze in beslag te nemen. Ze 

kunnen door de leerling terug opgehaald worden op het einde van de schooldag bij de 

directeur. 

Wapens en voorwerpen die als wapens kunnen gebruikt worden, zijn verboden. Alle 

personeelsleden zijn gemachtigd deze in beslag te nemen. De directeur contacteert de ouders 

indien dit gebeurt. 

13.4 Milieu op school 

De school verzamelt afval apart: papier en karton, PMD, glas, restafval. 

Via Bebat nemen we deel aan spaaracties voor batterijen? Die worden gedeponeerd in de 

daartoe voorziene ton bij de ingang van het schoolgebouw. 

Ouders en leerlingen kunnen helpen afval op school te beperken door gebruik te maken van 

herbruikbare verpakkingen voor lunch en tussendoortjes: drinkfles en boterhamdoos. 

Van de leerlingen wordt verwacht hun bijdrage te doen voor een nette school: brikjes in de 

blauwe PMD-bak en afval in de vuilbak. In een beurtrol draagt elke klas een maand de 

verantwoordelijkheid voor een nette speelplaats. 

13.5 Eerbied voor materiaal 

De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken zowel op 

school als thuis. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met het 

schoolmateriaal. Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of 

veelvuldig verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw 

materiaal aanrekenen aan de ouders. 

13.6 Afspraken rond pesten 

Pesten wordt op onze school niet getolereerd. Wanneer pestgedrag wordt vastgesteld worden 

zowel de pester(s) als de gepeste(n) gehoord. Eventueel wordt daarna contact opgenomen 

met de ouders. 

Bij de aanpak van pestgedrag is het belangrijk kort op de bal te spelen. Daarom vragen we 

aan ouders en leerlingen pestgedrag zo snel mogelijk te melden: de dag zelf of daags nadien. 

Dit kan bij de klastitularis, de orthopedagoog of de directeur door een bezoek aan de school, 

een telefoontje of een mailtje. Hoe sneller we weet hebben van bepaalde problemen, hoe 

sneller we ze kunnen aanpakken. 

13.7 Bewegingsopvoeding 
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Elke leerling wordt geacht deel te nemen aan de lessen bewegingsopvoeding, wekelijks 

turnen en zwemmen. Je kind krijgt enkel vrijstelling op basis van een doktersattest. Vergeten 

zwemgerief is geen reden om niet te zwemmen; de school voorziet in een zwembroek of 

badpak. 

13.8 Agenda 

Communicatie van school en naar thuis en van thuis naar school verloopt bij voorkeur via de 

agenda. We verwachten dat ouders elke dag de agenda bekijken en handtekenen. We 

verzekeren dat de leraar elke dag de agenda bekijkt.  

13.9 Huiswerk 

Het vernieuwde huiswerkbeleid van de school wordt toegelicht op de infoavond bij het begin 

van het schooljaar. 

13.10 Verjaardagstraktaat 

Sinds vorig schooljaar hoef je zelf geen traktaat meer te voorzien als je kind verjaart. Bij een 

verjaardag mag een leerling de 'verjaardagskroon' op het secretariaat komen halen, een mand 

vol traktaatjes, waarmee hij of zij in de klas kan rondgaan. We willen hiermee een antwoord 

bieden op de ongelijkheid die er in het verleden soms was tussen leerlingen bij een 

verjaarsdagstraktaat.  

14 Leerlingenevaluatie 

Minstens 3 keer per jaar gaat een schriftelijke evaluatie mee naar huis (we spreken niet meer 

over een rapport). Daarin proberen we een uitgebreid beeld te schetsen van de vorderingen 

van jouw kind. Deze feedback is ontwikkelingsgericht en het resultaat van een permanent 

proces. We vermijden toets- of examenperiodes.  

In onze schriftelijke evaluatie maken we vooral gebruik van een omschrijving van de behaalde 

doelen. We vermelden enkel cijfers als we dit relevant vinden. Totalen, procenten, 

klasgemiddelden en klasprofielen vermelden we niet. 

 

15 Leerlingenbegeleiding 

Als school hebben wij de opdracht om voor elke leerling in kwaliteitsvolle 

leerlingenbegeleiding te voorzien. Dit doen we door gericht de evolutie van je kind te volgen 

door middel van individuele handelingsplanning. Sommige kinderen hebben op bepaalde 

momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood 

aan individuele zorg. We zullen in overleg met jou als ouders vastleggen hoe de individuele 

begeleiding van je kind georganiseerd zal worden. Daarbij zullen we aangeven wat je van de 

school kan verwachten en wat we van jou als ouder verwachten. We verwachten dat ingaat 

op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken, opvolgt en naleeft. 

De school werkt samen met het vrij CLB Trikant. Dit zijn de concrete afspraken over de 

dienstverlening tussen de school en vrij CLB Trikant: 
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Onze school wordt begeleid door het Vrij CLB Trikant@Tielt 

  
 

Openingsuren 
Het centrum is open elke werkdag of op afspraak 
Maandag Van 8.30 u. tot 12 u. Van 13 u. tot 18 u. 
Dinsdag Van 8.30 u. tot 12 u. Van 13 u. tot 17 u. 
Woensdag Van 8.30 u. tot 12 u. Van 13 u. tot 17 u. 
Donderdag Van 8.30 u. tot 12 u. Van 13 u. tot 17 u. 
Vrijdag Van 8.30 u. tot 12 u. Van 13 u. tot 16 u. 
 
Sluitingsperiodes schoolvakanties:  zie website  
 
Waarvoor kan je bij het CLB terecht? 
Het CLB (Centrum voor leerlingenbegeleiding) biedt gratis informatie, hulp en begeleiding voor leerlingen, ouders 
en scholen.  
Het CLB werkt samen met de school, maar behoort er niet toe. Je kan dus gerust met jouw vragen los van de 
school bij het CLB terecht. Aarzel niet om het CLB te contacteren. 
 
Het CLB heeft als opdracht samen met de school mee te werken aan het welzijn van leerlingen. De begeleiding 
van leerlingen gebeurt op vier domeinen: 

● Leren en studeren: je kan er terecht als je moeite hebt met leren… 
● Onderwijsloopbaan: je kan er terecht voor hulp bij studie- en beroepskeuze… 
● Preventieve gezondheidszorg: je kan er terecht voor vragen over je gezondheid, je lichaam, inentingen…  
● Psychisch en sociaal functioneren: je kan er terecht als je ergens mee zit of als je je niet goed in je vel 

voelt, ouders met vragen over opvoeding, … 
 
De school en het CLB hebben hiertoe samen rond leerlingenbegeleiding afspraken gemaakt. 
Elke school heeft een CLB-contactpersoon. Die werkt in het CLB in een multidisciplinair team, dat bestaat uit 
artsen, psychologen of pedagogen, maatschappelijk werkers en verpleegkundigen. Welke CLB-contactpersoon 
verbonden is aan jouw school kan je opvragen via school of via www.clbtrikant.be. 
 
Als de school aan het CLB een (zorg)vraag voorlegt, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. 
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Het CLB start de begeleiding pas op wanneer de ouders (voor leerlingen jonger dan 12 jaar) of de leerling zelf 
(voor leerlingen ouder dan 12 jaar) daarmee akkoord gaan. 
We zullen samen met jou bekijken wat je nodig hebt en je op een begrijpelijke manier uitleggen hoe we te werk 
gaan, wat je dossier inhoudt en wat je rechten en plichten zijn.  
Valt je vraag buiten onze werking, dan krijg je uitleg en informatie over waar je wel terecht kan. Voor elke 
hulpvraag, aarzel niet om het CLB te contacteren. 

Verplichte medewerking 
Ouders en leerlingen zijn  verplicht hun medewerking te verlenen aan: 

● De begeleiding van leerlingen met leerplichtproblemen (spijbelen) 
● Systematische contactmomenten (medische onderzoeken) voor de hele klas 
● Gezondheidsmaatregelen ter voorkoming van besmettelijke ziekten 

Het systematisch contactmoment (medisch onderzoek) 
Elke leerling wordt tijdens de schoolloopbaan in het basisonderwijs 4 keer uitgenodigd bij de arts en/of 
verpleegkundige van het CLB voor een wettelijk verplicht contactmoment.  
De inhoud van dit medisch verplicht aanbod tijdens deze contactmomenten is terug te vinden op de FAQ’s 
www.clbtrikant.be  
Wanneer? 

● Leeftijd 3/4 jaar of 1ste kleuter :  wij moedigen de aanwezigheid van de ouders aan. De mail adressen van 
de ouders worden opgevraagd aan de school in functie van de digitale planning. 

● Leeftijd 6/7 jaar of 1ste leerjaar + vrijblijvend aanbod gratis vaccinatie 
● Leeftijd 9/10 jaar of 4de lj  
● Leeftijd 11/12 jaar of 6de lj  

Het CLB biedt gratis inentingen aan op leeftijd 6/7 jaar (1ste leerjaar) en op leeftijd 11/12 jaar (5de leerjaar) (buiten 
het contactmoment).  
Tijdens het onderzoek mag je aan de verpleegkundige en de arts altijd vragen stellen. Je kan ook met de arts een 
afspraak maken op een later tijdstip.  
Wie het contactmoment weigert, moet zélf contact opnemen met het CLB. Daar zal men u de weigeringsprocedure 
uitleggen. 
 
Besmettelijke ziektes 
Als jij als leerling of één van de huisgenoten één van onderstaande besmettelijke ziektes heeft, gelieve dan zo snel 
mogelijk jouw school of rechtstreeks jouw CLB-contactpersoon hiervan op de hoogte te brengen om besmetting 
van andere kinderen te voorkomen.  
De te melden ziektes zijn : buiktyfus, hepatitis A, hepatitis B, meningokokkenmeningitis, poliomyelitis, difterie, 
roodvonk, besmettelijke tuberculose, shigellose (dysenterie), salmonellose, kinkhoest, bof, mazelen, rubella, 
schurft, windpokken, impetigo, schimmels, parelwratten, hoofdluizen, klierkoorts, HIV- infectie. 

Inentingen 
Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het vaccinatieprogramma dat door de overheid is                
aanbevolen. CLB geeft duidelijke informatie over de vaccinatie (wat, waarom, hoe) 
Om de vaccinaties te krijgen, vul je een toestemmingsformulier in nadat je de informatie over het vaccin goed 
gelezen hebt. De toestemmingsbrief kan op school worden afgegeven. 
We vinden niet alleen de mening en keuze van de ouders belangrijk maar ook die van de leerling zelf, daarom 
vragen we om deze toestemming samen te bespreken.  

CLB-dossier 
Kom je bij ons voor begeleiding, dan maken we een dossier op. Daarin komt alles wat met jou en de begeleiding te 
maken heeft. Het CLB houdt zich aan de wettelijke regels: 

● In het dossier komen enkel relevante gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.  
● De medewerkers behandelen de gegevens met de nodige vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid.  
● De medewerkers houden zich aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’.  

Alle dossiergegevens worden bewaard in het CLB, onder de verantwoordelijkheid van de directeur die het dossier 
beheert. Jouw dossier wordt nog 10 jaar na het laatste medisch onderzoek of vaccinatie bewaard. Daarna wordt 
het dossier vernietigd.  
 
Het dossier inkijken?  
Ben je jonger dan 12 jaar dan mogen jouw ouders of voogd het dossier inkijken op het centrum. 
Dit geldt niet altijd en niet voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens in het dossier beslist de arts.  
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Vanaf 12 jaar mag je meestal zelf het dossier inkijken. Er bestaan wel enkele uitzonderingen. Je ouders of voogd 
mogen het dossier enkel inkijken met jouw toestemming. Het dossier inkijken gebeurt tijdens een gesprek met het 
begeleidende CLB- team. Je kan een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Die kopie is vertrouwelijk 
en mag niet voor iets anders dienen dan voor jeugdhulp. Gegevens over jezelf mag je laten verbeteren en 
aanvullen.  

Naar een andere school? 
Ga je naar een andere school dan gaat je dossier naar het CLB waar die school mee samenwerkt. Je kan je 
daartegen verzetten maar sommige gegevens worden verplicht doorgegeven namelijk: identificatiegegevens, 
gegevens over leerplicht, inentingen, medisch onderzoeken en de opvolging hiervan. Indien er een gemotiveerd 
verslag of verslag voor  buitengewoon onderwijs gemaakt werd, dan zal ook een kopie hiervan met het dossier 
meegestuurd worden. Wil je niet dat je hele dossier naar je nieuwe CLB gaat dan moet je binnen de 10 
kalenderdagen na je inschrijving in de andere school dit met een aangetekend schrijven laten weten aan de 
directeur van je (oude) CLB.  
 
 
Een klacht over een CLB- begeleiding?  
Elk centrum heeft een vaste werkwijze om klachten te behandelen. Je kan dit navragen bij je CLB of via 
www.clbtrikant.be 
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16 Leerlingenvervoer 

We hebben op onze school een busreglement. Bij de inschrijving vragen we ouders dit 

reglement voor akkoord te ondertekenen. Het bevat praktische afspraken over het 

leerlingenvervoer en informatie over de verantwoordelijkheden van ouders, school en 

busbegeleider. Je kan het busreglement opvragen via de directeur (directie@blo-devlinder.be 

of 051401590). Als je vragen hebt of een gesprek wil over het leerlingenvervoer kan je steeds 

contact opnemen met de directeur. 

17 Revalidatie tijdens de lestijden 

Er zijn twee situaties waardoor een kind afwezig kan zijn omwille van revalidatie tijdens de 

lestijden: 

- revalidatie na ziekte of ongeval (max. 150 minuten per week, verplaatsingen 

inbegrepen) 

- revalidatie tijdens de lestijden in het buitengewoon onderwijs (max. 250 minuten per 

week, verplaatsingen inbegrepen) 

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

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

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

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

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

plaatsvinden. 

- Een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de 

revalidatie blijkt. 

- Een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders, dat 

motiveert waarom de revalidatie tijdens de lestijden vereist is. 

- Een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling, 

vermeld in het medisch attest, niet kan overschrijden. 

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie tijdens de lestijden in het buitengewoon 

onderwijs 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 verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs; 

- Een advies van het CLB, in overleg met klassenraad en ouders. Dat advies moet 

motiveren waarom revalidatie voor die leerling vereist is; 

- Een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de 

manier waarop de revalidatie het onderwijsaanbod voor de leerling in kwestie zal 

aanvullen en de manier waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen. De 

revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag aan 

de directie van de school en aan het CLB en houdt daarbij rekening met de 

privacywetgeving; 

- Een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet 

worden, rekening houdend met het evaluatieverslag van de revalidatieverstrekker. 
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De directeur van de school neemt, op basis van de verzamelde documenten, de uiteindelijke 

beslissing of de revalidatie tijdens de lestijden kan plaatsvinden of niet. Deze beslissing wordt 

door de school aan de ouders meegedeeld. 

18 Privacy 

18.1 Welke informatie houden wij over je bij? 

Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We verzamelen 

doorheen de schoolloopbaan van je kind heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving. We 

vragen alleen gegevens van je kind op als dat nodig is voor de leerlingenadministratie en 

-begeleiding. Bij sommige aspecten van de leerlingbegeleiding hebben we je uitdrukkelijke 

toestemming nodig. 

De gegevens van je kind verwerken we hierbij met Informat. 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 en het CLB. 

Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over 

de gezondheidstoestand van je kind verwerken, maar dat gebeurt enkel met je schriftelijke 

toestemming. Je kan je toestemming altijd intrekken. 

Als je vragen hebt over de privacyrechten van je kind, kan je contact opnemen met de 

directeur. 

18.2 Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering 

Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school 

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

leerlingspecifieke onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de 

persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft. Als ouder kan je deze gegevens - op 

je verzoek - inzien. Je kan je tegen de overdracht van deze gegevens verzetten, voor zover 

de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt. Je brengt de directeur binnen de tien 

kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte. 

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

overdraagbaar. Wij zijn decretaal verplicht een kopie van het verslag dat toegang geeft tot 

het buitengewoon onderwijs aan de nieuwe school door te geven. 

18.3 Publicatie van beeld- en geluidsopnames 

We publiceren geregeld beeld- en geluidsopnames van leerlingen op onze website, 

facebookpagina, schoolkrant ‘t Fladdertje en dergelijke. Met die opnames willen we 

geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze  informeren over onze 

activiteiten. De personen die de opnames maken, zullen dat steeds doen met respect voor 

wie op die beelden staat. We letten erop dat de opnames niet aanstootgevend zijn. 
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Bij het begin van het schooljaar vragen we jou als ouder om toestemming voor het maken en 

publiceren van deze beeldopnamen? Ook al heb je toestemming geven, je kan altijd je 

toestemming nog intrekken. 

We wijzen erop dat deze regels ook voor je kind gelden. Volgens de privacyregeling mag je 

beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere 

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

toestemming hebt van alle betrokkenen 

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

gekregen, bv. de schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken. 

18.4 Recht op inzage, toelichting en kopie 

Je kan als ouder ook zelf gegevens opvragen die we over je kind bewaren. Ja kan inzage 

krijgen in en uitleg bij die gegevens. Ook kan je een (digitale) kopie ervan vragen. Dat kan 

door schriftelijk contact op te nemen met de directeur. We kunnen geen gegevens doorgeven 

die betrekking hebben op anderen, zoals medeleerlingen. 

18.5 Bewakingscamera’s 

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

staan worden duidelijk aangeduid met een pictogram. Iedereen die gefilmd werd, mag vragen 

om die beelden te zien, maar dat kan enkel bij een grondige reden. 

19 Participatie 

19.1 Schoolraad 

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

personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden 

evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij 

wordt samengesteld voor een periode van vier jaar. 

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

toetreden tijdens de lopende mandaatperiode. 

In onze school worden de leden van de ouder- en personeelsgeleding door middel van 

rechtstreekse verkiezingen aangeduid. De leden van de lokale gemeenschap worden 

vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen. 

19.2 Ouderraad 

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

erom vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie ouders betreft. De ouderraad heeft 

een informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur.  

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

kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode. 

In onze school is er geen ouderraad. 

20 Klachtenregeling 
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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 en/of met de voorzitter van het 

schoolbestuur. 

Samen met jou zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dit wenselijk is, kunnen we in 

onderling overleg een beroep doen een professionele conflictbemiddelaar om via bemiddeling 

tot een oplossing te komen. 

Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor jou volstaat, dan kan je 

je klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Deze commissie is door 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangesteld om klachten van leerlingen en ouders over 

gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van 

beslissingen van/door hun schoolbestuur, formeel te behandelen. Voor het indienen van een 

klacht moet je een brief sturen naar het secretariaat van de Klachtencommissie. Het 

correspondentieadres is: 

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

tav 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: 

http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen. 

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

zeggen als ze aan de volgende voorwaarden voldoet: 

- 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. 

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

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

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

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

zaken vallen niet onder haar bevoegdheid: 

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

(bv. die betrekking hebben over een misdrijf); 

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

de geldende decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen; 

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

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

tuchtbeleid t.a.v. personeelsleden; 
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- 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 een huishoudelijk 

reglement dat beschikbaar is op de website. 

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. 
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