
Beste ouder 

Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige 

informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het 

schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan. In het tweede deel vind je het pedagogisch project. 

In het derde deel vind je het eigenlijke reglement dat o.a. bestaat uit de engagementsverklaring, 

informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van de leerlingengroepen, afwezigheden, 

uitstappen, het getuigschrift op het einde van het lager onderwijs, onderwijs aan huis, herstel- en 

sanctioneringsbeleid, de bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, afspraken en leefregels, 

leerlingenevaluatie, beleid op leerlingenbegeleiding, revalidatie en privacy. 

De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat je akkoord gaat met het volledige 

schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan het 

eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig 

van de ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden 

opnieuw ter akkoord aan je voorgelegd. 

Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken.  

Wij hopen op een goede samenwerking! 

De directie en het schoolteam 

DEEL I - INFORMATIE 

Dit deel is meer van informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het 

schoolreglement. Wanneer dat nodig is, kunnen we de informatie in dit deel in de loop van het 

schooljaar wijzigen, eventueel na overleg in de schoolraad. 

1.1.Contact met de school 

We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vind je onze contactgegevens. 

Aarzel niet om ons te contacteren. 

Directeur Naam: De Boe Maarten 

Telefoon: 0496.42.47.56 

e-mail: maarten.deboe@sintlievenkbo.be  

Secretariaat en/of 

beleidsmedewerker 

Naam: Sabine Haustraete 

Telefoon  054.50.00.88 

e-mail: vbs.steenhuize@telenet.be  

Zorgcoördinator Naam: Isabelle Roeland 

e-mail: isabell.roeland@sintlievenkbo.be 

 

 

 

mailto:maarten.deboe@sintlievenkbo.be
mailto:vbs.steenhuize@telenet.be
mailto:isabell.roeland@sintlievenkbo.be


Leerkrachtenteam Christine Galle 

Charlotte Barbé 

Krisha Bellens 

Els Van Brantegem 

Cecile Daem 

Kathleen Meuleman 

Kathleen Corrijn 

Ingrid De Pril 

Wendy Van Den Bossche 

Vicky Goossens 

Hilde Hemerijkckx 

Schoolstructuur Adres: Kloosterberg 25 

Telefoon:054.50.00.88 

e-mail: vrije.basisschool.sint-katrien@telenet.be 

Scholengemeenschap Naam: KBO Sint-Lieven 

Coördinerend directeur: Fabian Mory 

Schoolbestuur Voorzitter: Emmanuel De Coen 

Naam vzw + adres: KBO Herzele  

Telefoon: 

e-mail: 

Website van de school  www.vbssintkatrien.be 
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1.2.Organisatie van de school 

Hier vind je praktische informatie over onze school. 

Schooluren De lessen beginnen stipt om 8.50 uur 

en eindigen om 15.40 uur 

Opvang De gemeente Herzele organiseert  voor- en naschoolse opvang : De 

Buiteling  (op voorhand in te schrijven)  in de gebouwen van de school.  

Van  06.30 uur tot 08.30   

van 16.00 uur tot 18.30 uur.  

Tel : 053. 60.62.13 

Middagopvang Uren: 12.00 uur tot 13.15uur 

Mogelijkheid tot warme maaltijd en soep ! 

 

1.3. Samenwerking  

1.3.1. Met de ouders 

Je bent onze partner in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan 

steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan een afspraak maken met de 

directeur of met de klasleerkracht. We organiseren ook oudercontacten (zie ook 

engagementverklaring). Ook bij de leden van onze schoolraad kan je steeds terecht. 

Contact Contactpersoon voor een afspraak: Maarten De Boe 

Oudercomité Voorzitter : Linsy Podevin 

Schoolraad Voorzitter: 

Contactgegevens voorzitter: 

Oudergeleding: 

Personeelsgeleding: 

Lokale gemeenschap: 

1.3.2. Met de leerlingen 

Leerlingenraad  Verkiezingsprocedure: 

Samenstelling: 2 vertegenwoordigers van elke lagere klas 

Verantwoordelijke leerkracht: Charlotte Barbé 

  

 

 



 

1.3.3. Met externen 

Centrum voor 

Leerlingbegeleiding 

(CLB) 

VCLB Zottegem 

Kastanjelaan 8 

9620 Zottegem 

09 361 14 01 

Regioverantwoordelijke Zottegem-Brakel 

Muriel Baert 

0491 90  24 97 

muriel.baert@vclbzov.be 

Openingsuren 

Van maandag t/m vrijdag: 

van 08.30 uur – 12.00 uur 

van 13.00 uur – 16.30 uur 

uitgezonderd woensdagvoormiddag 

Buiten deze openingsuren is individueel contact mogelijk op 

afspraak. 

 

Voor je rechten en plichten bij het CLB bekijk de infobrochure onderwijsregelgeving punt 2. 

Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden 

van het kind (zie ook engagementsverklaring). Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB 

werkt gratis en discreet. 

 

Ondersteuningsnetwerk Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk:  

ondersteuningsnetwerk Vlaamse Ardennen (regio Geraardsbergen, 

Oudenaarde, Zottegem en Herzele) 

Klachtencommissie 

Katholiek Onderwijs 

Vlaanderen 

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

Guimardstraat 1 

1040 Brussel 

02 507 08 72 

klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen 
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Commissie inzake 

Leerlingenrechten 

Vlaamse Overheid 

Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi 

Secretariaat commissie inzake Leerlingenrechten 

t.a.v. Ingrid Hugelier (Basisonderwijs) 

H. Consciencegebouw  

Koning Albert-II laan 15, lokaal 4M11 

1210 Brussel 

02 553 93 83 

commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be 

Commissie Zorgvuldig 

Bestuur 

Vlaamse Overheid 

Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi 

t.a.v Marleen Broucke 

Kamer 1C 24 

Koning Albert II-laan 15 

1210 Brussel 

02 553 65 56 

zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be 

 

DEEL II - Pedagogisch project 

Sint-Katrien als geloofsgemeenschap 

De christelijke zingeving en beleving doordringt het hele schoolgebeuren. De inspiratiebron 

van ons opvoedingsproject is Jezus Christus. 

Wij hebben dan ook de opdracht de kinderen te laten kennismaken met het leven en de 

leer van Jezus Christus: het evangelie. 

De leerlingen nemen deel aan alle gebeds- en sacramentele vieringen die binnen 

schoolverband worden gehouden. 

De leerlingen en leerkrachten verzorgen een aantal vieringen in de loop van het Kerkelijk 

Jaar: Mis H.-Geest, Adventsviering, Broederlijk Delen, viering van de “Goede Week” of 

Paasviering, Eerste Communie, einde schooljaar (afscheidsviering)... 

 

 

 

 

 

 

 



Sint-Katrien als leergemeenschap 

Streven naar kwaliteitsonderwijs. 

Het Kind in het midden: 

• Bijzondere zorg voor de "kleinen”: - kansarmen - zwakkeren 

• Respect voor en aanvaarding van elk kind 

• Elk kind heeft recht op vorming aangepast aan zijn mogelijkheden 

• Maximale ontplooiingskansen voor elk kind: 

• Het totale kind (hoofd - hart en handen) 

• Elk kind is anders. 

Dynamische school met opdracht voor deskundigheid: 

• Streven naar verdere uitbouw en verbetering 

• Openstaan voor vernieuwing 

• Begeleiding en navorming zijn voor ons belangrijke hulpmiddelen 

Sint-Katrien als leefgemeenschap 

Het verwezenlijken van een "hechte" school- en klasgemeenschap: 

• Wij besteden aandacht en tijd voor het verwezenlijken van positief-menselijke 

relaties tussen alle participanten (inrichtende macht, personeel, ouders, leerlingen, 

C.L.B.., M.S.T.) zowel binnen als buiten de school 

• Onze klas, onze school is geen eiland: wij werken zoveel mogelijk loyaal samen, ook 

met andere scholen 

• Onze school maakt deel uit van een parochiegemeenschap 

• Wij willen opvoeden tot sociale ingesteldheid en ruimdenkendheid in een pluriforme 

samenleving. Daarom willen wij maximale kansen geven aan elk kind, zowel op vlak 

van godsdienst als van waard beleving en engagement. Wij hebben eerbied voor de 

anders gezindheid van anderen zonder evenwel onze eigenheid prijs te geven 

 

 

 

 

 

 



DEEL III - Het reglement 

1 Engagementsverklaring 

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

Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, 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 gelden 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 bij het begin van elk schooljaar een 

ouderavond in de klas van je kind. Je kan er kennis maken met de leerkracht van je kind en met de 

manier van werken. 

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

heen- en weerschriftje bij kleuters en agenda in lagere klassen. 

We organiseren ook regelmatig individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar laten we 

je weten op welke data die doorgaan. Wie niet op het oudercontact aanwezig kan zijn, kan een 

gesprek aanvragen op een ander moment. 

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 leerkracht van je kind. Dat doe je telefonisch of via de agenda. 

We verwachten dat je met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. 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 t.a.v. de evolutie van je 

kind. 

Aanwezig zijn op school en op tijd komen. 

Je wordt verwittigd bij elke niet-gewettigde afwezigheid. 

De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de 

schooltoelage, voor de toelating tot het eerste leerjaar en voor het uitreiken van een getuigschrift op 

het einde van het lager onderwijs.  

Daartoe moeten we de afwezigheden van je kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan 

het CLB. 

We vragen je als ouder te engageren je kind op tijd naar school te brengen en dit zowel in het 

kleuteronderwijs als in het lager onderwijs. De school begint om 08.50 uur en eindigt om 15.40 uur 

Kinderen die te laat toekomen melden zich aan.   We verwachten dat je ons voor 09.00 uur verwittigt 

bij afwezigheid van je kind. 



Het CLB waarmee we samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. Je 

kan je niet onttrekken aan deze begeleiding. 

Wij zullen op de volgende wijze samenwerken met jou en met het CLB  via de MDO (multi 

disciplinaire overlegmomenten ). 

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 leerlingvolgsysteem 

(LVS). Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. 

Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.  

Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kan je dit melden aan de directie. We gaan dan 

samen met jou na welke aanpassingen nodig zijn. We kunnen ook zelf aanpassingen voorstellen op 

basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Ook dan gaan we steeds eerst in overleg 

met jou. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je kind nodig heeft en wat wij als 

school kunnen organiseren. 

We zullen in overleg met jou als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van je kind 

georganiseerd zal worden. Daarbij zullen we aangeven wat je van de school kan verwachten en wat 

wij van jou als ouder verwachten. 

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

en naleeft. 

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal. 

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

schoolloopbaan met dezelfde taalvaardigheid Nederlands. 

Onze school voert een talenbeleid. Wij engageren er ons toe kinderen te ondersteunen bij het leren 

van en het leren in het Nederlands. Van jou als ouder verwachten we dat je positief staat tegenover 

de onderwijstaal en tegenover de initiatieven die we als school nemen om de taalontwikkeling van 

onze leerlingen te ondersteunen (taaltraject/taalbad voor kinderen die de onderwijstaal 

onvoldoende beheersen). We vragen ook om kinderen in de vrije tijd te stimuleren bij het leren van 

het Nederlands. Vraag ons gerust naar informatie over plaatselijke initiatieven die je engagement 

daarbij kunnen helpen ondersteunen. 

2. Inschrijven en toelaten op onze school.  

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

schoolbrochure, folders, … 

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 stopt 

enkel wanneer je beslist om je kind van school te veranderen, je niet akkoord gaat met een nieuwe 

versie van het schoolreglement of bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel.  

Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor je kind wijzigt, kan het 

zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag nodig is dat 



toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, ofwel een bestaand verslag gewijzigd moet worden. 

In dat geval organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis 

van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, beslist de school om de leerling op 

vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast 

curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden. 

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

je niet akkoord gaat met de wijziging, dan wordt de inschrijving van je kind beëindigd op 31 augustus 

van het lopende schooljaar. 

Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs 

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

voldoet.  

Screening niveau onderwijstaal 

Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een 

taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig 

acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. Deze 

taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowieso een aangepast 

taaltraject. 

2 Ouderlijk gezag 

2.1 Zorg en aandacht voor het kind 

Voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip 

en extra aandacht bieden. 

2.2         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. 

2.2 Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders 

Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de 

wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen. 

Afspraken i.v.m. de agenda, brieven  alle briefwisseling wordt dubbel meegegeven. Rekeningen 

worden op vraag gesplitst.  

Afspraken in verband met oudercontact  Beide ouders krijgen de kans om de juf te spreken. Liefst 

samen maar apart kan ook op vraag.  

2.3 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.  

 



3 Organisatie van de leerlingengroepen binnen hetzelfde onderwijsniveau 

De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of je kind 

kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Wil de school dat je kind een jaar overdoet, dan is 

dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De genomen beslissing 

wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft 

ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn. De 

school neemt deze beslissing dus in het belang van je kind. 

Het is de school die beslist in welke leerlingengroep je kind, die in de loop van zijn schoolloopbaan 

van school verandert, terechtkomt. 

Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom (bv. in de 

kleuterschool na een instapdatum). 

4. Afwezigheden  

Wegens ziekte 

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

Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders 

voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar. 

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 plaats vinden. 

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het ziektebriefje aan de leraar. 

De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest. 

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 deze 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 dat hoort bij je geloof (anglicaanse, islamitische, joodse, 

katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst). 

Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is 

Soms kan je kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met de 

directie. Het betreft hier de afwezigheid wegens: 

- de rouwperiode bij een overlijden;  

- het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een 

vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties; 

- de deelname aan time-out-projecten;  



- persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden. 

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

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

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

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 schooltoelage, voor de toelating tot het eerste 

leerjaar en voor het uitreiken van een getuigschrift op het einde van het lager onderwijs (zie ook de 

engagementsverklaring en infobrochure onderwijsregelgeving.). 

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

problematische afwezigheden contacteert zij het CLB en kan er een begeleidingstraject opgestart 

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

1 Onderwijs aan huis (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 5) 

Als je kind minstens vijf jaar of ouder geworden is vóór 1 januari van het lopende schooljaar wegens 

(chronische) ziekte of ongeval tijdelijk niet naar school kan komen, dan heeft je kind onder bepaalde 

voorwaarden recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie 

van beiden.  

Voor tijdelijk onderwijs aan huis moet je als ouder een schriftelijke aanvraag indienen bij de directeur 

en een medisch attest toevoegen 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 je kind 

na een periode van tijdelijk onderwijs aan huis binnen 3 maanden hervalt, valt de voorwaarde van 21 

opeenvolgende kalenderdagen afwezigheid weg. 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. Je kind moet daarnaast op 10 km of minder van de school verblijven. Als je kind op een 

grotere afstand van de school verblijft, dan kan de school tijdelijk onderwijs aan huis organiseren 

maar is daar niet toe verplicht. De directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om 4 lestijden 

per week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leerkracht om de lessen 

af te stemmen op de leerlingengroep van het kind. Tijdelijk onderwijs aan huis is gratis.  

Als je kind aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je als ouder op de mogelijkheid van tijdelijk 

onderwijs aan huis wijzen. We starten met tijdelijk onderwijs aan huis ten laatste in de lesweek die 

volgt op de week waarin we je aanvraag ontvingen en konden beoordelen. 

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. 

 

 



4 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 ook 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 aan je kind geven. 

Via dit schoolreglement informeren we jou als ouder over de uitstappen die dit schooljaar worden 

voorzien. 

Hieronder vind je een overzicht van die tweejaarlijkse schooluitstappen: 

 Zeeklas ( derde graad) 

 Bosklas ( tweede graad)  

Door het schoolreglement te ondertekenen gaan we ervan uit dat je op de hoogte bent van de 

schooluitstappen die worden georganiseerd. Als je niet wenst dat je kind meegaat op één van de 

extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren, dien je dat voorafgaand aan de betrokken 

activiteit schriftelijk te melden aan de school. 

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

5 Getuigschrift op het einde van het basisonderwijs 

(zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 7) 

Na 20 juni beslist de klassenraad welke leerlingen in aanmerking komen voor een getuigschrift 

basisonderwijs. Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan een regelmatige leerling die in 

voldoende mate de eindtermgerelateerde leerplandoelen heeft bereikt. Een leerling die geen 

getuigschrift basisonderwijs behaalt, ontvangt een getuigschrift dat aangeeft welke doelen hij of zij 

wel heeft bereikt (een ‘getuigschrift bereikte doelen’). 

Een leerling die een individueel aangepast curriculum volgt, kan een getuigschrift basisonderwijs 

behalen op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de onderwijsinspectie als 

gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs. Als die leerling geen 

getuigschrift basisonderwijs krijgt, ontvangt deze wel een getuigschrift bereikte doelen. 

Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift 

Gedurende de hele schoolloopbaan van je kind zullen we communiceren over zijn leervorderingen. Je 

kan inza Of een leerling het getuigschrift basisonderwijs krijgt, hangt af van de beslissing van de 

klassenraad. De klassenraad gaat na of de eindtermgerelateerde leerplandoelen voldoende in aantal 

en beheersingsniveau zijn behaald ge in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Je kan ook 

een kopie vragen. Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de schoolloopbaan maakte, en de 

zelfsturing die hij toont, zeker een rol spelen. 

Na 20 juni beslist de klassenraad welk getuigschrift je kind zal krijgen. De beslissing wordt uiterlijk op 

30 juni aan de ouders meegedeeld. De ouders worden geacht de beslissing omtrent het getuigschrift 

basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben genomen. 

De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag.  

 

 



5.1. Beroepsprocedure 

Indien je als ouder niet akkoord zou gaan met het niet-toekennen van het getuigschrift 

basisonderwijs, kan je beroep instellen. Die beroepsprocedure wordt hieronder toegelicht. 

Let op: 

wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, 

zondagen, wettelijke 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 drie dagen na 

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

overleg aan bij de directeur. 

Dit gesprek is niet hetzelfde als het oudercontact. Je moet dit gesprek uitdrukkelijk aanvragen.  

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

de rapporten werden uitgedeeld. 

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 brengen de ouders met een aangetekende brief op de hoogte 

van de beslissing. 

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. Dit kan via 

aangetekende brief of door de brief (het verzoekschrift) tegen ontvangstbewijs op school af 

te geven.  

(Naam van de voorzitter : Emmanuel De Coen 

 Naam schoolbestuur  KBO Herzle 

 Adres van het schoolbestuur)???????????????????????????????????????? 

Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend; 

 het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving 

en motivering waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs 

betwist wordt. 

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

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. 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 

samen-stelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of 

on-verenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. 

De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. De beroepscommissie zal de betwis-

te beslissing ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift basisonderwijs toekennen ofwel het beroep 

gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten.  

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. 

Bijdrageregeling lager onderwijs  

 

Overzicht bijdrageregeling  Eerste graad  Tweede graad  Derde graad  

Schooljaar 2018-2019    

Wij vragen een bijdrage voor :     

- theatervoorstelling in de Steenoven  7 euro   7 euro  7 euro 

- theatervoorstelling op school  5 euro 5 euro 5 euro 

- sportdag op school 7 euro 7 euro 7 euro 

Wij vragen een vrijwillige bijdrage 

voor (i.s.m. oudercomité) 
   

- zwemmen te Ninove 5.50 euro per keer  
5.50 euro per 

keer  

zesde lj. gratis  

5.50 euro per 

keer(5de lj ) 

 Meerdaagse activiteiten i.s.m. 

oudercomité  

Sportklas te Zottegem 

voor 1ste lj 50 euro 

Bosklas te Spa  

+/- 200 euro 

Sportklas te 

Zottegem 

50 euro 

Sport- en 

gezondheidsklassen 

voor 2de lj i.s.m. 

gemeente Herzele  25 

euro euro 

U kunt vrij intekenen op:     

- soep  0,50 euro  0,50 euro  0,50 euro  

- warme maaltijd  3,50 euro  3,50 euro  3,50 euro 

- drankje : chocomelk,  

  fruitsap, bruisend water of melk  

  met drankenkaart  

 

0,60 euro /flesje  

12 euro per 20 keer  

 

0,60 euro /flesje  

12 euro per 20 

keer  

 

0,60 euro /flesje  

12 euro per 20 

keer  

Abonnementen op allerlei leesboeken en 

tijdschriften  : de folders zullen 

meegegeven worden en zijn volledig 

vrijblijvend. 

   

Nieuwjaarsbrief  0.75 euro 1 euro  1 euro 

- turnzak of zwemzak  

- turn T-shirt  

5 euro  

5 euro  

5 euro  

5 euro  

5 euro  

5 euro 



           Leerlingen van het eerste leerjaar krijgen een turn T-shirt. De donkerblauwe 

turnbroek is zelf aan te kopen. Ook een goede turnpantoffel of sportschoen 

behoort tot de uitrusting. Deze wordt bewaard, samen met de broek en Turn T-

shirt,  in de turnzak. Overal naam op vermelden a.u.b. Vervoer met de 

bus naar activiteiten ingericht door de Gemeente Herzele wordt gratis door hen 

verzorgd.  Het oudercomité droeg de onkosten voor de bus en 6 euro van de 

ingangsprijs voor de verschillende uitstappen in 2017-2018. Hartelijk dank in 

naam van alle ouders. 

Bijdrageregeling kleuteronderwijs  

Overal naam op vermelden a.u.b. ook boekentasjes, 

koekendoosjes brooddozen en drankflessen a.u.b.   

Vervoer met de bus naar activiteiten ingericht door de Gemeente Herzele 

wordt gratis door hen verzorgd.  Het oudercomité droeg de onkosten voor 

de bus en 6 euro van de ingangsprijs voor de verschillende uitstappen in 

2017-2018. Hartelijk dank in naam van alle ouders  

Overzicht 

bijdrageregeling 

Schooljaar 2018-2019 

Eerste kleuterklas  Tweede kleuterklas  Derde kleuterklas  

Wil vragen een bijdrage 

voor:  
   

- culturele activiteiten in de 

Steenoven 

- theatervoorstelling op 

school  

7 euro  

5 euro  

7 euro  

5 euro  

7 euro  

5 euro 

U kunt vrii intekenen Op    

- Zwemmen (i.s.m. 

oudercomité) 
   

- Soep  0,50 euro  0,50 euro  0,50 euro  

- Warme maaltijd  3,50 euro  3,50 euro  3,50 euro  

drankje : chocomelk, fristi, fruitsap, 

bruisend water of melk , 

kraantjeswater is gratis ! 

 

0,60 euro/flesje of 12 euro voor 

een drankenkaart 

0,60 euro/flesje of 12 euro 

voor een drankenkaart 

0,60 euro/flesje of 12 euro 

voor een drankenkaart 

Zwemmen    5.50 euro (2 trimesters) 

Abonnementen op allerlei 

leesboeken en 

tijdschriften : de 

verschillende folders 

worden meegegeven  en 

zijn volledig vrijblijvend 

   

- Nieuwjaarsbrieven (klein) 0,75 euro/brief 0,75 euro/brief 0,75 euro/brief 

- turnzak  

- zwemzak  

5 euro  

5 euro  

5 euro  

5 euro  

5 euro  

5 euro  


