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Beste ouder(s), 

Onze school informeert u graag via drie belangrijke documenten: 
• Het schoolreglement 
• De infobrochure ‘Algemeen’ 
• De infobrochure ‘Concrete afspraken’ 

Dit is de infobrochure ‘Algemeen’. 
In deze brochure vindt u terug: 

• Administratieve informatie over de school, 
• Informatie over de algemene organisatie 
• Informatie over ons zorgbeleid 

Heeft u een vraag en u vindt het antwoord niet terug in deze brochure? 
Spreek gerust de klasleerkracht, het secretariaat of de directie aan. 
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ADMINISTRATIEVE  INFORMATIE 
Situering van de school 
Algemene gegevens van de school 
De gemeentelijke basisschool biedt zowel een kleuterschool als een lagere school aan. De 
kleuterschool en de eerste graad lagere school bevinden zich in de blauwe school. De 
tweede en derde graad lagere school bevinden zich in de groene school, evenals het 
secretariaat en het directiekantoor.  
De school is gelegen op de Leuvensesteenweg 194 is bereikbaar via de parking naast de 
sporthal.  
Het schoolbestuur 
Wij zijn een gemengde basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs. 
Onze inrichtende macht: 

Gemeentebestuur Zaventem 
Diegemstraat 37 
1930 Zaventem 

De inrichtende macht wordt vertegenwoordigd door de Schepen voor Onderwijs, Mevrouw 
Nathalie Miseur 
Voor vragen in verband met Gemeentelijk Onderwijs kan u steeds terecht bij: 

Dienst Onderwijs 
Diegemstraat 41 
1930 Zaventem 
Tel: 02/717 89 27 

Het schoolteam 
In onze school werken er heel wat mensen met elk hun specifieke taak. Samen zorgen zij 
ervoor dat er elke dag goed onderwijs kan gegeven worden. Zij worden aangesteld door het 
schoolbestuur en vallen onder de verantwoordelijkheid van de directeur. 
Voor een overzicht van alle teamleden van de school kan u de bundel ‘concrete 
infobrochure’ raadplegen. 
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De schoolraad 
De schoolraad heeft informatierecht, adviesbevoegdheid en overleg-bevoegdheid over een 
groot aantal onderwijsaangelegenheden. 
In de schoolraad zetelen: 

➔ Als vertegenwoordigers van het personeel:  
o Laurence Framhout 
o Inge Lowagie (secretaris) 
➔ Als vertegenwoordigers van de ouders: 
o Jurgen Schauwers (voorzitter) 
o Gert Schauwers (financieel beheerder) 
➔ Als vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap: 
o Els Moens 
o Marc Scheys 
➔ Als vertegenwoordiger van de inrichtende macht (zonder stemrecht):  
o Directeur, Karin Geerts 

Het voorzitterschap wordt waargenomen door één van de verkozenen van de verschillende 
geledingen. 
Binnen de schoolraad wordt ook een secretaris aangeduid. 
De agenda wordt bepaald door de voorzitter. Wanneer een lid een agendapunt wil 
aanbrengen, moet dit uiterlijk 5 kalenderdagen voor de vergadering aan de voorzitter 
overgemaakt worden. 
De duur van een mandaat in de schoolraad is 4 jaar. Tijdens schooljaar 2016-2017 zullen er 
nieuwe verkiezingen gehouden worden voor de samenstelling van de schoolraad.  
De klassenraad 
De klassenraad bestaat uit leerkrachten en wordt eventueel aangevuld met externe 
deskundigen. De raad staat onder leiding van de directeur of zijn afgevaardigde en heeft de 
verantwoordelijkheid over bepaalde beslissingen met betrekking tot een bepaalde 
leerlingengroep of individuele leerling. De klassenraad komt bijvoorbeeld samen bij 
beslissingen over zittenblijven of het uitreiken van een getuigschrift. 
Het oudercomité 
Onze school heeft een officiële ouderraad. Zij organiseert activiteiten voor en door ouders 
en kinderen van de school en zamelen zo geld in voor alle kinderen en de school, ter 
ondersteuning van activiteiten die het schoolleven verrijken.  
Alle ouders kunnen aansluiten bij het oudercomité. Informatie over dit orgaan kan u 
verkrijgen bij de directie of via het infomoment in september. 
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Samenwerking 
Onderwijssecretariaat van Steden en Gemeenten 
Het schoolbestuur en het personeel van de school laten zich begeleiden door het OVSG, 
Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap. 
De pedagogisch adviseur van onze school is Walter Jong. 
Eindtermen, ontwikkelingsplannen en leerplannen 
Het pedagogisch project van de school wordt geconcretiseerd via de ontwikkelingsdoelen 
(kleuteronderwijs) en leerplannen (lager onderwijs) van de koepelorganisatie OVSG. 
Op het einde van het zesde leerjaar moeten onze leerlingen dezelfde eindtermen bereiken 
als alle andere leerlingen in Vlaanderen. 
Volgende leergebiedgebonden eindtermen moeten bereikt worden: 

• Frans 
• Lichamelijke opvoeding 
• Muzische vorming 
• Nederlands 
• Wereldoriëntatie 
• Wiskunde 

Volgende leergebiedoverschrijdende eindtermen moeten worden nagestreefd: 
• Sociale vaardigheden 
• Leren leren 
• Informatie- en communicatietechnologie (ICT) 

Enkel de levensbeschouwelijke vakken vallen onder een ander leerplan. Informatie hierover 
vindt u terug via de site: www.ond.vlaanderen.be/inspectie/ 
Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) 
Het schoolbestuur heeft een samenwerkingsverband afgesloten met het Centrum voor 
Leerlingenbegeleiding (CLB) van het Gemeentelijk en Stedelijk onderwijs. 
Hoofdzetel: 
Technologiestraat 1, 1082 Sint-Agatha-Berchem 
Telefoon:+32/(0)2 482 05 72 
Website: www.clbvgc.be/ 
Het CLB heeft volgende vier taken:  

• Helpen bij het leren en studeren van kinderen. Het CLB probeert leerproblemen en 
leerstoornissen in kaart te brengen en zoekt samen met de leerling, de ouders en de 
leerkracht naar gepaste hulp of begeleiding. 

• Zorgen voor een preventieve gezondheidszorg. Hierbij hebben ze aandacht voor 
de lichamelijke en emotionele ontwikkeling van het kind en zijn ontwikkeling. 
Hieronder vallen de verplichte medische onderzoeken (1st, en 2de kleuterklas; 1ste, 
3de en 5de leerjaar). 
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• Ondersteuning bieden bij het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen. Zij 
helpen bijvoorbeeld wanneer er sprake is van pesten, faalangst, stress, agressie of 
spijbelen. 

• Informatie en advies geven bij de overgang van de kleuterschool naar de lagere 
school en van de lagere school naar het secundair onderwijs. 

Om de leerlingen zo goed mogelijk te helpen worden hun gegevens bijgehouden in een 
vertrouwelijk dossier. Deze gegevens worden noch aan derden noch aan de school 
doorgegeven zonder de instemming van ouders of de leerling zelf (indien deze ouder is dan 
12 jaar).  
De ouders en de leerling (ouder dan 12 jaar) hebben inzagerecht in hun leerlingendossier. 
Dit verzoek tot inzage wordt rechtstreeks aan het CLB-team gericht. 
Ouders kunnen verzet aantekenen tegen een consult of begeleiding door het CLB of tegen 
een overdracht van het dossier naar een andere CLB bij schoolverandering. Dit verzet moet 
via een aangetekend schrijven of tegen afgifte van ontvangstbewijs meegedeeld worden 
aan het begeleidend CLB. 
Er is geen verzet mogelijk tegen het overmaken van volgende gegevens: 

• Identificatiegegevens 
• Vaccinatiegegevens 
• Medische gegevens uit onderzoeken die door het CLB werden uitgevoerd 
• Gegevens over spijbelen 

Met klachten kan men zich wenden tot 
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
Drukpersstraat 35 
1000 Brussel 
+32/ (0)2 274 48 00 
Scholengemeenschap ‘Noordring’ 
Onze school behoort tot een scholengemeenschap, samen met 3 andere scholen: 

• De Gemeentelijke Basisschool van Zaventem 
• De Gemeentelijke Basisschool van Sterrebeek 
• De Gemeentelijke Basisschool van Diegem 

De onderwijsaangelegenheden op het niveau van de scholengemeenschap worden 
gecoördineerd door een stafmedewerker. 
Voor onze scholengemeenschap is dat: 

Kelly Jacobs 
Leuvensesteenweg 194 
1932 St.-Stevens-Woluwe 
02/720.42.99 

Onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap 
Inlichtingen zijn te verkrijgen via de site: www.ond.vlaanderen.be/inspectie/ 
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Pedagogisch Project 
Het pedagogisch project van de school is de visie van de Gemeente en de school op 
onderwijs. 
Als u uw kind inschrijft in onze school wordt u geacht akkoord te gaan met dit pedagogisch 
project. 
Het pedagogisch project wordt in onze school «vertaald» in het schoolwerkplan en het 
schoolreglement. 
Het karakter van de onderwijsinstelling 
Als openbare instelling staat onze school open voor alle kinderen, welke ook de 
ideologische, filosofische en religieuze opvatting van de ouders is. 
De vrije keuze van een cursus godsdienst of niet-confessionele zedenleer is gewaarborgd. 
De school maakt geen direct of indirect onderscheid tussen de verschillende individuen 
ongeacht hun geslacht, zogenaamd ras, huidskleur, afstamming, nationale of etnische 
afkomst, seksuele geaardheid, burgerlijke stand, geboorte, fortuin, leeftijd, geloof of 
levensbeschouwing, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap of fysieke 
eigenschap. 
De samenwerking tussen het schoolteam, de ouders, het schoolbestuur en de externe 
ondersteuning is een noodzaak. 
Visie op onderwijs en opvoeding 
De school wil kinderen vormen die in de toekomst in een geest van 
verdraagzaamheid en eerbied met anderen kunnen samenleven. 
Hierbij 

• dient rekening gehouden te worden met de verschillen in aanleg, tempo en 
belangstelling van elk kind. Elk kind zal volgens zijn kennen en kunnen 
gewaardeerd worden. De leerkrachten brengen voor elk kind geduld op om 
zich te ontwikkelen. 

• staan alle leerkrachten open voor ieder kind en houden ze rekening met de 
verwachtingen van de ouders. 

• berusten de relaties tussen de leden van het schoolteam eveneens op eerbied 
en vertrouwen. 

• moeten leerlingen zich ook creatief kunnen ontwikkelen. Elk kind moet zich 
een schakel voelen van de ketting zodat het zich op school echt thuis kan 
voelen. 

Na te streven doelen en waarden 
We streven naar de realisatie van een doeltreffende school met uitdagend onderwijs, 
een positief schoolleven en aandacht voor ontwikkelen van waarden en een sociaal 
bewustzijn. 
Doeltreffend en uitdagend onderwijs houdt o.m. in: 

• De totale persoonlijkheid van kinderen ontwikkelen. 
• Hun verantwoordelijkheidsbesef en assertiviteit ontwikkelen. 
• Kinderen leren informatie verwerken. 
• Hen probleemoplossend gedrag aanleren. 
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• De in het leerplan voorgeschreven doelen verwezenlijken door hen een   
gestructureerde aanpak aan te bieden. 

• Een gezonde levenshouding en zorg voor het milieu promoten. 
• Wereld-georiënteerd onderwijs aanbieden. 
• Belang hechten aan de verkeersveiligheid. 

Een positief schoolklimaat houdt o.m. in: 
• De leerkrachten hanteren steeds een kindvriendelijke houding bij het begeleiden en 

het leren van de kinderen. 
• De kinderen helpen bij het zich veilig voelen op school. 
• Aandacht hebben voor de betrokkenheid van ouders bij het schoolgebeuren. Er 

wordt hierbij steeds tactvol voldoende informatie verstrekt over het functioneren van 
het kind op de school. 

• Leerkrachten gedragen zich consequent. 
• Belang hechten aan de betekenis van een gezonde geest in een gezond lichaam. 
• Streven naar een open relatie en communicatie tussen leerkrachten en leerlingen. 
• Elke individuele leerling waarderen. 

Het ontwikkelen van waarden en een sociaal bewustzijn houdt o.m. in: 
• Helpen bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden. 
• Kinderen respectvol leren omgaan met eigen gevoelens. 
• Helpen bij het ontwikkelen van een positief zelfbeeld. 
• Zelfvertrouwen bijbrengen. 
• Kinderen respect leren opbrengen voor elke taal, cultuur en godsdienst als deel van 

de leefomgeving van ieder van ons. 

SCHOOLORGANISATIE 
Toelatingsvoorwaarden 
Kleuters kunnen pas starten in de school vanaf de datum dat ze de leeftijd van twee jaar 
en zes maanden bereiken. Als ze jonger zijn dan drie jaar, mogen ze pas naar school 
komen op een van de volgende wettelijke instapdata: 

• de eerste schooldag na de zomervakantie 
• de eerste schooldag na de herfstvakantie 
• de eerste schooldag na de kerstvakantie 
• de eerste schooldag na 1 februari 
• de eerste schooldag na de krokusvakantie 
• de eerste schooldag na de paasvakantie 
• de eerste schooldag na de hemelvaartvakantie 

Een kind wordt toegelaten tot het lager onderwijs op 1 september van het kalenderjaar 
waarin het zes jaar wordt. Vroeger instappen in de lagere school kan enkel mits 
toestemming van de klassenraad en na positief advies van het CLB. 
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Taalscreening, taalproef en taaltraject 
Alle kinderen van het eerste leerjaar worden bij de start van het schooljaar gescreend op 
hun Nederlandse taal. Dit is een wettelijke taalscreening. Op basis daarvan kijken we of 
er kinderen zijn die ondersteuning nodig hebben. Voor de kinderen die tekorten hebben, 
starten we een taaltraject. 
Kinderen die in de kleuterschool minder dan 220 halve dagen zijn aanwezig geweest, zullen 
voor hun overstap naar het eerste leerjaar eerst een taalproef moeten afleggen. De 
klassenraad (de leerkrachten van de derde kleuterklas, eerste leerjaar, zorgteam en de 
directie) beslist op basis van de resultaten of het kind naar het eerste leerjaar mag gaan. 
Inschrijvingsprocedure 
De school houdt zich aan de inschrijvingsperiode zoals deze wettelijk wordt 
voorgeschreven. De vrije inschrijvingen starten ten vroegste op de eerste schooldag 
van maart van het schooljaar voorafgaande aan het schooljaar van instap. 
De school verleent voor deze periode voorrang van inschrijving aan kinderen die reeds een 
broer of zus op school hebben en aan kinderen van het personeel. 
Inschrijven kan vanaf de eerste dag van de vrije inschrijving of na afspraak met de directie. 
Volgende documenten zijn nodig bij inschrijving: 

• de kids-ID of 
• de SIS-kaart of 
• bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister of 
• internationaal paspoort of 
• een andere officieel document  waarop duidelijk de naam, geboortedatum en 

geboorteplaats van het kind staan op vermeld. 
Om ingeschreven te zijn in de school moet men akkoord gaan met de inhoud van het 
schoolreglement en de infobrochure/pedagogisch project van de school. U zal dit ook 
moeten ondertekenen op het inschrijvingsformulier. 
Wanneer uw kind specifieke ondersteuningsbehoeften heeft en de directie of 
gemandateerde niet zeker is dat de school kan tegemoet komen aan deze 
ondersteuningsbehoefte, kan uw kind ingeschreven worden onder ‘ontbindende 
voorwaarden’.  
Er wordt in overleg met de ouders, de directie, het zorgteam en de klasleerkracht gekeken 
naar de ondersteuningsbehoeften van het kind en naar de maatregelen die de school zal 
kunnen nemen. Er wordt ook een proeftermijn afgesproken. 
De ouders worden opnieuw uitgenodigd. Zij worden op de hoogte gesteld van de beslissing 
om al dan niet de inschrijving te ontbinden. 
De inschrijving wordt ontbonden 1 maand na kennisgeving de disproportionaliteit. 
Ook wanneer tijdens het schooljaar blijkt dat de school niet meer tegemoet kan komen aan 
de ondersteuningsbehoeften van een leerling, kan de inschrijving ontbonden worden vanaf 
1 september het daaropvolgende schooljaar. Dit gebeurt enkel na overleg tussen alle 
betrokken partijen. 
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Leerplicht 
Elk kind wordt leerplichtig op 1 september van het kalenderjaar waarin het de leeftijd van 
zes jaar bereikt. 
De ouders moeten erop toezien dat hun minderjarig, leerplichtig kind regelmatig de lessen 
volgt: alle schooldagen vanaf 1 september tot en met 30 juni.  
De ouders zijn dus verantwoordelijk voor het regelmatig schoollopen van hun kind. Zij 
zorgen voor een geschreven verklaring bij elke afwezigheid. 
Schoolverandering 
Ouders kunnen hun kind op elk moment tijdens de loop van het schooljaar van school laten 
veranderen.  
De nieuwe school vult samen met de ouders de nodige documenten in die aan de oude 
school worden bezorgd. 
Bij verandering van school door een leerling worden tussen de betrokken scholen 
leerlingengegevens overgedragen onder de voorwaarden: 

• de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke loopbaan; 
• de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de 

onderwijsloopbaan betrekking heeft; 
• tenzij de regelgeving de overdracht verplicht stelt, gebeurt de overdracht niet indien 

de ouders zich hier expliciet tegen verzetten nadat ze, op hun verzoek, de gegevens 
hebben ingekeken. 

Organisatie van de klasgroepen 
De gemeentelijke basisschool heeft twee niveaus, namelijk kleuteronderwijs en lager 
onderwijs. Elk niveau wordt onderverdeeld in klasgroepen waarin leerlingen van hetzelfde 
geboortejaar een lesaanbod, gebaseerd op de eindtermen van de Vlaamse Gemeenschap, 
krijgen. 
De maximumcapaciteit van de kleuterschool werd vastgelegd op 160 kleuters.  
De maximumcapaciteit van de lagere school werd vastgelegd op 225 leerlingen. 
In elke afzonderlijke klasgroep in de kleuterschool en de lagere school worden maximaal 25 
leerlingen ingeschreven. De school kan beslissen om in de kleuterschool kleuters van 
verschillende, maximum twee, leeftijden samen te brengen in 1 klas om de organisatie van 
de kleuterschool tegemoet te komen.  
Indien een leerling onvoldoende leervorderingen maakt om naar een volgende klasgroep 
over te gaan, kan de school (samen met het CLB) 

• de ouders een advies geven tot zittenblijven wanneer dit de overgang van de derde 
kleuterklas naar het eerste leerjaar betreft. 

• zittenblijven verplichten wanneer dit een overgang betreft tussen andere 
klasgroepen dan hierboven beschreven. Deze beslissing wordt nooit genomen 
zonder de nodige overleg-momenten met ouders. 

Voor bepaalde activiteiten kunnen kinderen in andere groepen worden ingedeeld, 
bijvoorbeeld bij peer-tutoring, tijdens het sporten, bij klas-overschrijdende projecten als 
creadagen of techniekdagen, tijdens specifieke begeleidingsinterventies, enzovoort. 
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Afwezigheid en leerplichtcontrole 
Zie ook schoolreglement hoofdstuk 7 ‘Afwezigheden en te laat komen’ 
Een kind wordt leerplichtig in het jaar dat het zes jaar wordt. Dit wil zeggen dat de ouders 
verplicht zijn het kind onderwijs aan te bieden. Dit kan door het kind naar school te laten 
gaan. De aanwezigheid van de kinderen wordt gecontroleerd door de overheid. De 
school verstuurt daarom elke week de aanwezigheden via een digitaal systeem door aan de 
het Departement Onderwijs. Een kind dat altijd aanwezig is, uitgezonderd bij ziekte of een 
andere gewettigde afwezigheid, noemt men een ‘regelmatige leerling’. 
Is uw kind ziek, dan wordt het secretariaat van de school voor 8.30 uur verwittigd. Dit kan 
per telefoon: ☎ 02/720.42.99 

Het medisch attest of een verklaring door de ouders wordt ten laatste de tweede dag na de 
afwezigheid bezorgd aan de klasleerkracht. 
Andere gewettigde afwezigheden, zoals afwezigheid wegens huwelijk, deelnemen aan 
topsportactiviteiten, aanwezigheid in de rechtbank, enzovoort worden vooraf schriftelijk aan 
de directie en klasleerkracht gemeld en gestaafd met een bewijsdocument. 
Bij afwezigheid wegens sterfte volstaat een overlijdensbrief. De klasleerkracht wordt in de 
mate van het mogelijke vooraf ingelicht. Zo kan de leerkracht de leerling emotioneel mee 
ondersteunen. 
Huiswerkbeleid van de school 
Waarom vinden we het belangrijk dat kinderen huiswerk maken?  
Via het huiswerk willen we de kinderen aanzetten om zelfstandig te leren werken. Ze 
verwerken de leerstof die in de klas met de klastitularis werd ingeoefend. Ook het plannen 
en instuderen van lessen komen aan bod.  
Het huiswerk maakt een brug tussen de school en de ouders. Zo krijgen ouders zicht op 
de leerontwikkeling van hun kinderen.  
Gedifferentieerd werken  
We streven ernaar om voor elk kind een zo gedifferentieerd mogelijk huiswerk te geven, 
aangezien elk kind op zijn eigen tempo en met zijn eigen capaciteiten leert.  
Wanneer wordt er huiswerk gemaakt?  
1ste graad ! dinsdag & donderdag 
2de graad ! maandag, dinsdag & donderdag 

3de graad ! elke schooldag 
Zowel in de blauwe school als de groene school is er de mogelijkheid dat kinderen hun 
huiswerk maken in de huiswerkklas, van 15.20 uur tot 16.00 uur, onder toezicht van een 
leerkracht.  
Hoe lang wordt er aan het huiswerk gewerkt?  
Voor het maken van het schriftelijk huiswerk, niet langer dan een half uur. Het instuderen 
van een les kan langer duren, maar we zijn ervan overtuigd dat elke dag een deeltje leren, 
veel efficiënter is dan alles in 1 keer te moeten doen. Een goede planning en organisatie is 
hierbij noodzakelijk.  
Wat wordt van de ouders verwacht? Wat wordt zeker niet verwacht?  
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Het is absoluut niet de bedoeling dat de ouders moeten helpen bij het maken van het 
huiswerk. Wèl dat de ouders mee opvolgen welk huiswerk gemaakt moet worden en 
controleren of het gemaakt is. Het aftekenen van het schoolagenda is daar een onderdeel 
van. Een les opvragen of samen een tekst lezen kan natuurlijk wel. Indien de kinderen niet 
in staat zijn om hun huiswerk zelfstandig te maken, vragen we aan de ouders om dit te 
noteren in het agenda.  
Wat doen we als het huiswerk niet gemaakt is?  
We vragen de reden waarom.  
We geven het kind de kans om het huiswerk de volgende avond in te halen en noteren dit in 
het agenda.  
Indien het huiswerk regelmatig niet gemaakt wordt, legt de klastitularis een sanctie op en 
verwittigt de ouders.  
Evaluatiebeleid van de school 
Evaluatie is  

• een proces  
• waarbij de leerkrachten of zorgcoördinator informatie verzamelen 
• over het leer- en ontwikkelingsproces van de leerling  
• en deze informatie interpreteert  
• met het oog op een bijsturing, een oriëntering of om een eindbeslissing te nemen 

inzake de overgang naar de volgende fase in het leerproces 
We evalueren alle kinderen, startend van de peuterklas tot en met het zesde leerjaar.  
We kunnen op verschillende manieren evalueren: 

• We observeren een leerling in de klas om na te gaan wat hij al heeft bijgeleerd 
• We laten de leerling een schriftelijk taakje maken 
• We laten de leerling een niet-schriftelijke opdracht uitvoeren 

We kunnen deze evaluatie op verschillende manieren rapporteren:  
• We schrijven het neer in het kindvolgsysteem ‘Broekx’ van de school. 
• We bespreken de evaluatie met de ouders tijdens een oudergesprek. 
• We bespreken de evaluatie binnen de school tijdens een zorgoverleg of tijdens een 

multidisciplinair overleg met het CLB. 
• We schrijven de evaluatie neer in de vorm van punten op een rapport. 
• We schrijven de evaluatie neer in de vorm van een mededeling in het heen-en 

weerschriftje, de schoolagenda of een brief. 
Bij de aanvang van het eerste leerjaar worden alle kinderen op hun beheersing van de 
Nederlandse taal getest. Deze taalscreening wordt wettelijk verplicht. Indien de leerling 
tekorten heeft op deze test, wordt een individueel taaltraject uitgeschreven. De ouders 
worden hiervan op de hoogte gebracht. 
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Rapport 
Het rapport is een schriftelijke neerslag van een evaluatie.  
Het doel van de rapportering is  

• informatie verschaffen over de ontwikkeling van het kind  
• en indien nodig om preventief of remediërend op te treden. 

In de derde kleuterklas wordt de rapportering in de vorm van een portfolio gebruikt om 
advies te geven aan de ouders in verband met de schoolrijpheid van hun kind en de hieruit 
voortvloeiende overstap naar het eerste leerjaar. 
De rapportering van de evaluatie heeft in het zesde leerjaar ook tot doel het al dan niet 
toekennen van het getuigschrift lagere school te onderbouwen. 
In de eerste, tweede en derde graad zijn er vijf rapporten, telkens voor een vakantie.  
Bij het eerste rapport krijgen ouders een document met uitleg over de inhoud van de 
verschillende leerdomeinen en de manier van rapporteren.  
Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden 
Bij de inschrijving melden de ouders (biologische ouders of voogden) aan de directeur of zij 
het ouderlijk gezag over het kind samen uitoefenen (zie ook inschrijvingsdocumenten). 
Indien de directeur het vermoeden heeft dat de ene ouder handelt zonder toestemming van 
de andere, kan hij de inschrijving stopzetten, annuleren of een schriftelijke akkoord vragen 
aan de andere ouder. 
Indien de rechtbank een beslissing heeft genomen over het ouderlijk gezag van de ouders, 
wordt er een kopie van de uitspraak aan de directie bezorgd. 
Indien er geen gerechtelijke uitspraak is, is de school wettelijk verplicht beide ouders te 
betrekken bij alle beslissingen die het kind aanbelangen. 
Keuze van de levensbeschouwing 
In het gemeentelijk onderwijs kunnen ouders van een kind in de lagere school kiezen uit vijf 
officiële levensbeschouwingen, namelijk Katholieke godsdienst, Islamitische godsdienst, 
Protestante godsdienst, Orthodoxe godsdienst en Niet Confessionele Zedenleer. 
Een keuze van levensbeschouwing kan gemaakt worden bij de inschrijving van een 
leerplichtig kind.  
Kinderen die reeds school lopen in onze school kunnen van levensbeschouwing 
veranderen door dit voor 30 juni schriftelijk door te geven. Documenten hiervoor kunnen 
verkregen worden op het secretariaat.  
Ouders die op basis van religieuze of morele overtuiging bezwaren hebben tegen het 
volgen van één van voorgestelde levensbeschouwingen door hun kind, kunnen hiervoor op 
aanvraag bij de directeur een vrijstelling krijgen. Tijdens de vrijgekomen lestijden zorgt de 
ouder voor een eigen religieuze of morele invulling. 
Revalidatie tijdens de uren 
Een revalidatie kan buiten de school plaatsvinden (zie schoolreglement hoofdstuk 7 
‘Afwezigheden en te laat komen’) of in de school plaatsvinden. In beide gevallen wordt een 
schriftelijke aanvraag bij de directeur ingediend. 
Activiteiten ter ondersteuning van leerproblemen zoals logopedie vallen niet onder het 
begrip revalidatie. 
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ZORGBELEID VAN DE SCHOOL 
1. Wat is onze visie op zorg? 

Op onze school streven we ernaar de eigenheid van elk kind een plaats te geven. 
Om tegemoet te komen aan de noden van elk kind omringen we hen met een brede zorg. 
De rode draad binnen deze brede zorg is het handelingsgericht werken. 
Belangrijke partners bij het realiseren van deze brede zorg zijn de klastitularis, de 
zorgleerkrachten, de zorgcoördinator en de directie: dus eerst preventie in de klas, dan 
de uitbreiding van de zorg door het zorgteam. 
Het zorgbeleid moet ervoor zorgen dat er voortdurende afstemming wordt gezocht tussen 
het pedagogisch-didactisch aanbod en de behoeften van de leerlingen. 
Bij de uitbouw van ons zorgbeleid streven we naar het uitvoeren van de zorgtaken op 3 
niveaus: 

• Het begeleiden van leerlingen 
• Het ondersteunen van het handelen van het onderwijzend personeel 
• De coördinatie van alle zorginitiatieven op het niveau van de school en in 

voorkomend geval van de scholengemeenschap (bv. zindelijkheidstraining).  
Ons zorgbeleid hangt af van de doelen die we ons stellen en de draagkracht van ons 
schoolteam. 

2. Coördinatie van de zorg 
Zorgbeleid is een zaak van het hele schoolteam en begint in de klas. Binnen dat team 
worden een aantal specifieke taken uitgevoerd die het zorgbeleid richting geven en 
stimuleren. 
Wij kiezen in onze school voor een zorgteam. 
De klastitularissen zorgen voor een veilig leer- en leefklimaat, waarbij ze oog hebben voor 
de individuele verschillen van de kinderen. 
De zorgleerkrachten werken, respectievelijk op kleuter- en lagere schoolniveau, met de 
leerlingen en ondersteunen de leerkrachten. 
De zorgcoördinator overziet de noden van leraren en leerlingen en organiseert overleg. 
Een taak van het volledige schoolteam is het stimuleren van de ouderbetrokkenheid en het 
bevorderen van de communicatie met de ouders. 
Ons zorgteam staat onder leiding van de directie en bestaat uit een zorgcoördinator, 2 
fulltime zorgleerkrachten in de kleuterschool en 4 parttime zorgleerkrachten in de lagere 
school.  
U kan de namen van de leden van het zorgteam terugvinden in de infobrochure ‘concrete 
informatie’. 
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3. Ondersteunen van het handelen van de leraren 
Bij het beantwoorden van vragen of het oplossen van diverse problemen zullen de 
klasleerkrachten, zorgleerkrachten en de zorgcoördinator hun deskundigheid 
samenleggen op een overlegmoment. Vanuit gedeelde deskundigheid kunnen zij 
specifieke oplossingen zoeken en acties ondernemen.  
De school zal gericht aandacht schenken aan het professionaliseringsbeleid in functie van 
de ondersteuningsbehoeften van de leraren.  

4. Begeleiden van leerlingen 
De begeleiding gebeurt : 

• In klasverband door de klastitularis. 
• In groep door de klastitularis en/of een zorgleerkracht. 
• Uitzonderlijk individueel, wanneer het probleem de draagkracht van de titularis 

overstijgt, via gerichte interventies, door een zorgleerkracht. 
Wij willen kinderen de kans geven een normaal schooltraject te volgen in een zorgzame 
leeromgeving.  
Sommige kinderen worden tijdens hun jonge leven geconfronteerd met problemen die hun 
functioneren in de klas en de school kunnen beïnvloeden. Deze problemen kunnen 
bijvoorbeeld zijn: 

• Rekenprobleem 
• Taalprobleem 
• Emotioneel probleem 
• Gedragsprobleem 
• Concentratieprobleem 
• Faalangst 
• Motorisch probleem 
• Probleem met structuur 
• …. 

Het is onze taak om, samen met de ouders, de kinderen te ondersteunen zodat zij op een 
vlotte manier hun getuigschrift basisonderwijs kunnen halen. 
Hierbij ligt de nadruk vooral op een goede samenwerking met ouders en externe 
ondersteuningsdiensten (logopedist, psycholoog, psychiater, revalidatiecentrum, …). We 
zien ouders als een belangrijke en dus onmisbare partner met een grote 
verantwoordelijkheid. 
We gaan in onze zorg handelingsgericht te werk. Dit wil zeggen dat we een leerling met 
problemen op een systematische wijze gaan begeleiden volgens bepaalde fasen. Hierbij 
wordt er steeds gekeken naar de onderwijsbehoefte van een kind: ‘Wat heeft uw kind 
nodig om naar het volgende jaar te mogen overgaan?’ 
Deze fasen worden in de volgende rubriek verder uitgelegd. 
Hoe werken we? 
Zorg start in de klas. De leerkracht doet elke dag aan zorg, bijvoorbeeld door 
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• een onderscheid te maken tussen basisleerstof en uitdiepingsleerstof. Kinderen die 
iets snel begrepen hebben, krijgen extra leerstof of taakjes. De andere kinderen 
oefenen de basisleerstof opnieuw in. 

• kinderen die wat trager werken krijgen extra tijd of door wat minder oefeningen te 
laten maken. 

• kinderen extra hulpmiddelen te laten gebruiken, zoals een rekenmachine, een 
overzichtsblad, een stappenplan op de bank, … 

• kinderen extra, individuele en aangepaste oefeningen mee te geven naar huis. 
• veel structuur in de klas aan te bieden. 
• leerstof te visualiseren. 
• kinderen tijdens een rustig moment individueel te begeleiden in de klas. 
• … 

Deze zorg is er voor alle kinderen. De leerkracht kijkt hierbij ook naar de nood van elk kind 
individueel. Niet elk kind heeft evenveel problemen met concentratie, werktempo, rekenen, 
… 
Wanneer de leerkracht voor een specifiek kind extra ondersteuning wil, kan deze zich 
richten tot het zorgteam. Samen met het zorgteam kijkt de leerkracht naar de 
individuele noden van het kind en worden er acties ondernomen om dit kind te helpen. 
Op dat moment zal u als ouder ook betrokken worden bij de ondersteuning van uw kind. Dit 
gebeurt door een gesprek. 
Soms is de hulp van het zorgteam niet voldoende om een kind te helpen. We hebben dan 
hulp nodig om de noden van het kind beter te begrijpen of om ouders te begeleiden in hun 
zoektocht naar externe ondersteuning (bijvoorbeeld een logopedist, een kinesist, een 
psycholoog, …). Op dat moment zit het zorgteam, de klasleerkracht en de directie samen 
met het CLB (centrum voor leerlingbegeleiding).  
Ik heb als ouder een zorgvraag. Wat nu? 
De vraag naar ondersteuning hoeft niet enkel van de leerkracht te komen. U kan als ouder 
ook vragen hebben. U kan deze vragen steeds aan de klasleerkracht stellen. Een goed 
gesprek lost vaak al veel vragen op. Maak een afspraak via de klasagenda. 
Het is mogelijk dat uw vraag niet kan beantwoord worden door de klasleerkracht. Dan 
neemt u best contact op met onze zorgcoördinator. Haar telefoonnummer en mailadres 
kan je via de klasleerkracht, het secretariaat of de directie bekomen. 
U kan ook steeds rechtstreeks contact opnemen met een CLB-medewerker van onze 
school. De contactgegevens van het CLB vindt u terug onder  ‘Samenwerking’ of in de 
klasagenda van uw kind. 

Gewenst gedrag en sanctiebeleid 
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LEEFREGELS VOOR LEERLINGEN 

Ik en mijn houding 
Ik heb respect voor anderen.  
Ik vecht niet en maak geen ruzie.  
Ik scheld niemand uit en gebruik geen bijnamen.  
Ik heb eerbied voor het materiaal van anderen.  
Ik pest niemand en zet ook anderen niet aan tot pesten.  
Ik schrijf netjes en verzorg mijn boeken en schriften.  
Ik geef thuis onmiddellijk alle brieven en nota’s van de school af.  
In de eetzaal ben ik rustig en heb goede tafelmanieren.  
Ik luister steeds naar de aanwijzigen van de juf, meester of begeleider.  

Ik, gezondheid en hygiëne 
Mijn kledij, schoenen en kapsel zijn verzorgd en hygiënisch.  
Na bezoek aan het toilet spoel ik door en was mijn handen.  
Ik hou de toiletten netjes.  
In de turnles draag ik turnkledij.  
Ik neem mijn turnkledij elke vakantie mee naar huis om te laten wassen.  
Ik breng alleen gezonde versnaperingen mee (bvb appel, koekje zonder 
chocolade) 
Als ik dorst heb, vraag ik water aan de klastitularis of drink van het 
waterfonteintje in de hal.  
Ik breng geen snoep mee naar school.  

Ik en zorg voor het milieu 
Ik zorg mee voor een nette school.  
Ik sorteer het afval en gooi het in de juiste container.  
Ik draag zorg voor het groen op de speelplaats.  

Ik en mijn taalgebruik 
Op school spreek ik steeds Nederlands.  
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Volwassenen spreek ik aan met Meneer of Mevrouw.  
De leerkrachten spreek ik aan met meester of juffrouw.  

Ik en schooltaken 
Ik maak mijn huiswerk en leer mijn lessen.  
Wanneer ik dat, uitzonderlijk, niet heb kunnen doen, verwittig ik de juf of 
meester. Dit kan door een nota van mijn ouders in mijn agenda.  
Ik vul elke dag mijn agenda in en laat hem wekelijks (dagelijks indien 
belangrijke nota) tekenen door minstens één van mijn ouders.  
Wanneer ik om gezondheidsredenen niet mag zwemmen of turnen breng ik 
een doktersattest mee naar de school.  

Ik en mijn materiaal 
Ik draag zorg voor mijn kledij en mijn schoolgerief.  
Ik kaft mijn boeken en schriften.  
In mijn boekentas zit alles netjes bij elkaar en steekt alleen het nodige.  
Ik zorg ervoor dat ik altijd het nodige schoolgerief mee heb, ook voor het 
zwemmen en de turnles.  
Mijn boekentas staat op de aangeduide plaats in de klas.  
Mijn fiets staat netjes in de fietsenstalling.  
Ik bezorg verloren voorwerpen aan de klastitularis.  

Ik en spelen 
Ik speel sportief en sluit niemand uit.  
Ik breng geen speelgoed mee naar school dat gevaarlijk is en/of geweld 
uitlokt.  
In de klassen, gangen en toiletruimtes speel ik niet.  
Bij mijn aankomst op school ga ik onmiddellijk op de speelplaats en blijf er tot 
het belsignaal gaat.  
Bij elk belsignaal stop ik het spel en ga rustig in de rij staan.  
GSM en ander elektronisch speelgoed breng ik niet mee naar de school.  

Veiligheid en verkeer 
Ik en toezicht 
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Ik kom ’s morgens niet vroeger dan 8.15 uur en ’s middags niet vroeger dan 13 
uur op de speelplaats, behalve als mijn ouders mij vroeger naar het toezicht 
brengen.  
Ik verlaat de eetzaal, de klas of de speelplaats niet zonder toestemming van 
de toezichter.  
’s Middags en ’s avonds ga ik in de passende rij staan of wacht ik op de 
speelplaats tot mijn ouders me komen halen. Ben ik 5 minuten na de laatste 
lestijd nog op de speelplaats, dan ga ik naar het toezicht.  
Voor schooltijd is toezicht voorzien voor de kinderen waarvan de ouders gaan 
werken vanaf 7 uur ’s morgens. Na schooltijd is dat tot 18 uur.  

Ik en het verkeer 
Ik neem steeds de kortste en veiligste weg van school naar huis en 
omgekeerd.  
Ik kom rechtstreeks naar school en ga ook rechtstreeks naar huis.  
Ik respecteer de verkeersreglementen.  
Ik ben uiterst voorzichtig op de openbare weg. 
Ik zorg ervoor dat mijn fiets technisch in orde is.  
ik zet mijn fiets in de stalling bij de sporthal.  

Ik en veiligheid 
Ik plaats niets voor nooduitgangen en versper geen gangen, trappen en in-of 
uitgangen.  
Ik ga rustig en ordelijk van en naar de klassen en op de trappen.  
Ik ga niet naar plaatsen (bvb kelder, zolder, keuken, …) waarvan afgesproken 
is dat ik er niet mag zijn.  
Ik raak geen elektrische toestellen aan zonder toestemming.  
Ik raak geen onderhoudsproducten aan.  

Wat te doen bij een ongeval waarbij een kind van onze school betrokken is?  
Ik verwittig onmiddellijk een volwassene.  
Ik vertel:  

➔ waar het ongeval gebeurd is 
➔ wat er gebeurd is 
➔ wie erbij betrokken is 
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Wat te doen bij brand?  
Ik zorg onmiddellijk voor een melding: ik verwittig meteen de juf of meester.  
Ik volg de instructies van de leraren:  

➔ Ik verlaat de lokalen via de uitgangen die we bij de oefening gebruiken 
➔ Ik laat al mijn materiaal achter 
➔ Ik verzamel op de aangeduide en ingeoefende plaats 

als ik de laatste be, sluit ik de klasdeur 

Ik en het schoolreglement 
Wat als ik de afspraken niet naleef?  
Ik krijg een mondelinge opmerking.  
Ik krijg een schriftelijke opmerking in mijn agenda en mijn ouders 
ondertekenen.  
Ik krijg een extra taak en mijn ouders ondertekenen.  
Ik word naar de directeur gestuurd voor een gesprek.  
De leraar en/of de directeur nemen contact op met mijn ouders en bespreken 
mijn gedrag.  
Ik word een tijdje afgezonderd (onder toezicht en minder dan één dag).  
Indien ik de afspraken meermaals niet naleef, kan de directeur een 
tuchtprocedure starten (zie schoolreglement).  
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