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3. Schoolreglement 
3.1  Getuigschrift basisonderwijs 

( niet van toepassing voor de kleuterschool) 
 
 

 

3.2 Zittenblijven  
 

Bij een beslissing tot zittenblijven zal de school voortaan volgende elementen respecteren  

• voorafgaand aan de beslissing tot zittenblijven overlegt de school met het CLB; 

• de beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en ook mondeling aan 

de ouders toegelicht; 

• de school geeft aan welke bijzondere aandachtspunten er voor het volgende schooljaar zijn. 

Zo kan gericht rekening gehouden worden met de specifieke sterktes en zwaktes van de 

betrokken leerling in het jaar van zittenblijven. 

Over een verlengd verblijf in het kleuteronderwijs zegt het decreet basisonderwijs het volgende:  

• Een leerling die 6 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar, kan nog een 

schooljaar kleuteronderwijs volgen.  Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar. 

• Het verlengd verblijf in het kleuteronderwijs kan het gevolg zijn van een beslissing van de 

klassenraad lager onderwijs om het zesjarig kind, dat geen 220 halve dagen aanwezigheid 

kleuteronderwijs heeft, niet toe te laten tot het gewoon lager onderwijs. 

• Het kan evenwel ook zijn dat het zesjarig kind wel voldoet aan de toelatingsvoorwaarden 

voor het gewoon lager onderwijs (220 halve dagen aanwezigheid of toelating door de 

klassenraad lager), maar dat de ouders toch de beslissing nemen om het kind nog een jaar 

langer kleuteronderwijs te laten volgen.  Zowel de klassenraad als het bevoegde CLB geven 

de ouders hierover voorafgaandelijk advies zodat de ouders met kennis van zaken een 

beslissing kunnen nemen.  Het is noodzakelijk dat de ouders toelichting krijgen bij deze 

adviezen (eventueel tijdens een gesprek met de directeur en de betrokken klastitularis).  

Nadat de ouders op de hoogte zijn van de voor- en nadelen en de mogelijke consequenties, 

nemen zij de uiteindelijke beslissing.  Voor leerplichtige kinderen die nog geen 

kleuteronderwijs volgden, is enkel een advies van een CLB vereist. 

• Voor een zesjarig kind dat niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden gewoon lager 

onderwijs is er uiteraard geen advies van het CLB aan de ouders nodig. Wel dienen de ouders 

de motivering te krijgen waarom de klassenraad dit zesjarig kind niet tot het gewoon lager 

onderwijs toelaat. 

 

3.3  Onderwijs aan huis. 
 

 

Als je kind vijf jaar of ouder geworden is voor 1 januari van het lopende schooljaar en meer dan 21 dagen 

ononderbroken afwezig is wegens ziekte of ongeval heeft 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 moeten de ouders een schriftelijke aanvraag indienen bij de directeur en een 

medisch attest toevoegen waaruit blijkt dat het kind onmogelijk naar school kan gaan, maar wel onderwijs kan 

krijgen. Bovendien moet het kind op 10 km of minder van de school verblijven.  

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 klas van het kind. De school kan 

in overleg met de ouders 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 en de ouders maken concrete afspraken 

over opvolging en evaluatie.  

Ook ouders van chronisch zieke kinderen kunnen dergelijke aanvraag indienen, maar voor deze kinderen gelden 

er andere voorwaarden.  

Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur.  

 

 

 

3.4  Afwezigheden. 
 

Afwezigheden dienen vóór 9 uur gemeld te worden aan de titularis (via directie, onthaal, ... ) zo niet, dan is het 

kind onwettig afwezig  (050 / 28.85.10) 

Verder noteren we hieronder een overzicht van de regelgeving die door het ministerie van onderwijs werd 

opgesteld. De hele wettekst is te lezen op : 

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13281 

Op wie is de regelgeving van toepassing?  

De regelgeving op afwezigheden is van toepassing op leerplichtige kinderen in het gewoon basisonderwijs. De 

regelgeving is  ook van toepassing op leerlingen die, wegens verlengd kleuterschoolbezoek, op zesjarige leeftijd nog 

in het kleuteronderwijs zitten. Zij zijn op basis van hun leeftijd leerplichtig. Ook leerlingen die reeds op vijfjarige 

leeftijd zijn overgestapt naar het lager onderwijs vallen onder de reglementering. 

Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze niet 

onderworpen zijn aan de leerplicht en dus niet steeds op school moeten aanwezig zijn.  

 

Het is belangrijk dat kleuters regelmatig naar school komen. Kinderen die activiteiten missen, lopen meer risico 

om te mislukken en raken minder goed geïntegreerd in de klasgroep. We verwachten dat de ouders ook de 

afwezigheden van hun kleuter onmiddellijk melden omwille van veiligheidsoverwegingen.  

 

 

Welke afwezigheden zijn gewettigd? 

Ziekte. 

Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is steeds een medisch attest  vereist. Dat 

attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een 

orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo. Consultaties ( zoals 

bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden. 

Wanneer een kind een chronische ziekte heeft die leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een 

doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine,...) is het goed contact op te nemen met de school en 

het CLB. Het CLB kan dan een medisch attest opmaken dat de ziekte bevestigt. Wanneer het kind afwezig is voor 

die aandoening volstaat dan een attest van de ouders.  

Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig als: 

- Het attest geeft zelf de twijfel van een geneesheer aan wanneer die schrijft “dixit de patiënt”. 

- Het attest is geantedateerd of begin- en einddatum werden ogenschijnlijk vervalst. 

- Het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de leerling te maken heeft zoals 

bv. de ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden,… 
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De school zal het CLB contacteren telkens ze twijfels heeft over een medisch attest. 

 

Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje 

kan slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Standaardbriefjes worden bij het 

begin van het schooljaar met uw kind in de agenda meegegeven. Vanaf de vijfde keer is een medisch attest 

vereist.   

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen ook het attest zo vlug mogelijk.  

 

Van rechtswege gewettigde afwezigheden. 

In volgende situaties kan een kind gewettigd afwezig zijn. De ouders moeten een verklaring (6) of een document 

met officieel karakter (1 - 5) kunnen voorleggen ter staving van de afwezigheid. Voor deze afwezigheden is geen 

voorafgaand akkoord van de directeur nodig. De ouders verwittigen de school vooraf van dergelijke 

afwezigheden. 

1. het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont 

als het kind, of van een bloed- of aanverwant van het kind; 

2. het bijwonen van een familieraad; 

3. de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld wanneer het kind in het kader van een 

echtscheiding moet verschijnen voor de jeugdrechtbank); 

4. het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg (bijvoorbeeld 

opname in een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum); 

5. de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (bijvoorbeeld door staking 

van het openbaar vervoer, door overstroming,...) ; 

6. het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende levensbeschouwelijke 

overtuiging van een leerling (anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe, protestants-

evangelische godsdienst) 

Concreet gaat het over:  

- islamitische feesten: het Suikerfeest en  het Offerfeest  ( telkens 1 dag); 

- joodse feesten: het joods Nieuwjaar ( 2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest 

(2 dagen), het Slotfeest (2 laatste dagen),  de Kleine Verzoendag (1 dag), het feest van Esther (1 

dag), het Paasfeest (4 dagen), het Wekenfeest (2 dagen); 

- orthodoxe feesten: Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin het orthodox 

Paasfeest niet samenvalt met het katholieke Paasfeest. 

 

De katholieke feestdagen zijn reeds vervat in de wettelijk vastgelegde vakanties. De protestants-

evangelische en de anglicaanse godsdienst hebben geen feestdagen die hiervan afwijken.  

Voor elke afwezigheid bezorgen de ouders zo vlug mogelijk een officieel document aan de school. 

 

 

Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is. 

Deze categorie afwezigheden verleent de school autonomie om in te spelen op specifieke situaties die niet altijd 

door de regelgeving op te vangen zijn. Indien de directeur akkoord gaat en mits voorlegging van, naargelang het 

geval, een officieel document of een verklaring van de ouders, kan de leerling gewettigd afwezig zijn om één van 

de onderstaande redenen:  
 

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

aanverwant tot en met de tweede graad. ( Voor de dag van de begrafenis zelf is geen toestemming van 

de directeur nodig. Het gaat hier over een periode die het kind eventueel nodig heeft om emotioneel 

evenwicht terug te vinden (rouwperiode)). Mits toestemming van de directeur kan zo ook een 

begrafenis van een bloed- of aanverwant in het buitenland bijgewoond worden. 

- het actief deelnemen aan een culturele of sportieve manifestatie, indien het kind hiervoor als individu 

of als lid van een club geselecteerd is. Het bijwonen van trainingen komt niet in aanmerking, wel bijv. 

de deelname aan een kampioenschap/competitie. Het kind kan maximaal 10 halve schooldagen per 

schooljaar hiervoor afwezig zijn (hetzij achtereenvolgend, hetzij gespreid over het schooljaar). 

- de deelname aan time-out-projecten (code O). Deze afwezigheden komen in het basisonderwijs zelden 

voor, maar in die situaties waarin voor een leerling een time-outproject aangewezen is, is het in het 
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belang van de leerling aangewezen om dit als een gewettigde afwezigheid te beschouwen. Voor 

sommige leerlingen is er geen andere oplossing dan hen tijdelijk te laten begeleiden door een externe 

gespecialiseerde instantie; 

- in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen. Voor deze 

afwezigheden moet de directeur op voorhand zijn akkoord verleend hebben. Het gaat om maximaal 4 

halve schooldagen per schooljaar (al dan niet gespreid).  

- Afwezigheden wegens topsport voor de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek. Dit kan slechts 

toegestaan worden voor maximaal 6 lestijden per week, mits het vooraf indienen van een dossier met 

de volgende elementen: 

a. een gemotiveerde aanvraag van de ouders; 

b. een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten sportfederatie; 

c. een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum van de 

Vlaamse Gemeenschap; 

d. een akkoord van de directie. 
 
Deze vier categorieën van afwezigheden zijn geen automatisme, geen recht dat ouders kunnen opeisen. Enkel 

de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheden toe te staan. De directeur mag onder geen beding 

toestemming geven om vroeger op vakantie te vertrekken of later terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat 

een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni.  
 
 
Afwezigheden van kinderen van trekkende bevolking, in zeer uitzonderlijke omstandigheden.  

De volgende regels zijn van toepassing op de kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en -

artiesten en woonwagenbewoners. Ze zijn niet van toepassing op kinderen die behoren tot de trekkende 

bevolking maar die ter plaatse verblijven (bijvoorbeeld in een woonwagenpark). Die kinderen moeten elke dag 

op school aanwezig zijn.  

Ouders behorend tot de categorie trekkende bevolking die hun kind inschrijven in een school, moeten er - net 

als alle andere ouders - op toezien dat hun kind elke dag op school aanwezig is.  

In uitzonderlijke omstandigheden kunnen zich situaties voordoen waarbij het onvermijdelijk is dat  het kind 

tijdelijk met de ouders meereist. Deze situaties moeten op voorhand goed met de school besproken worden. De 

ouders maken samen met de school duidelijke afspraken over hoe het kind in die periode met behulp van de 

school  verder de onderwijstaken zal vervullen (de school zorgt voor een vorm van onderwijs op afstand) en over 

hoe de ouders met de school in contact zullen blijven. Deze afspraken moeten in een overeenkomst tussen de 

ouders en de school neergeschreven worden. Enkel als de ouders hun engagementen naleven is het kind 

gewettigd afwezig.  
 
Problematische afwezigheden. 

Alle afwezigheden die niet opgesomd en gewettigd kunnen worden zoals hierboven beschreven zijn te 

beschouwen als problematische afwezigheden. Leerlingen die ongewettigd afwezig zijn (d.w.z. problematische 

afwezigheden die niet omgezet worden in gewettigde afwezigheden) verliezen hun statuut van regelmatige 

leerling overeenkomstig van het decreet basisonderwijs. Dit houdt in dat de betrokken leerling in het zesde 

leerjaar geen getuigschrift basisonderwijs kan krijgen en dat de school de betrokken leerling niet kan meetellen 

voor de personeelsformatie en de toelagen. 
 
De school zal de ouders onmiddellijk contacteren bij elke problematische afwezigheid en deze afwezigheid 

melden aan het CLB. School en CLB zullen in communicatie met de betrokken ouders een begeleidingsplan 

opstellen voor de betrokken ouders en hun kinderen.  

Van zodra het kind meer dan 10 halve schooldagen problematisch afwezig is stelt de school samen met het CLB 

een begeleidingsdossier op dat ter inzage is voor de verificateurs.  
  

 

3.5  Te laat komen. 
 

Te laat komen stoort het klassengebeuren. Ouders zien er op toe dat hun kind tijdig op school toekomt. Bij 

veelvuldig te laat komen, worden de ouders geraadpleegd. 
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3.6 Toegang tot de klaslokalen 
 
Tijdens de klassenuren gaan de ouders nooit rechtstreeks naar de klaslokalen zonder voorafgaande toestemming 

van de directeur. De directeur mag altijd aanwezig zijn bij een onderhoud tussen leerkracht en ouder(s). 

 

 

3.7 Veranderen van school 
 

De leerlingen kunnen van school veranderen in de loop van het schooljaar. Het is de nieuwe school die de 

vroegere school per aangetekend schrijven op de hoogte brengt van de schoolverandering. Deze 

schoolverandering is rechtsgeldig de eerste schooldag na deze mededeling. 

 

 

3.8  Schoolagenda 

( niet van toepassing voor de kleuterschool) 
 
 
 
 

3.9 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. 
 

 

3.10 Huistaken. 

( niet van toepassing voor de kleuterschool) 
 

 

3.11  Toetsen en rapportering 

( niet van toepassing voor de kleuterschool) 
 

 

3.12 De schoolwebsite 
 

Op de schoolwebsite (www.sask.be) leest u naast algemene inlichtingen en mededelingen ook vele verslagen in 

verband met klasactiviteiten. Deze worden vaak verlucht met foto’s.  

 

Voor de publicatie van niet-geposeerde, spontane foto’s en sfeerbeelden geldt de ondertekening van het 

schoolreglement als toestemming. Ouders die bezwaar hebben tegen de publicatie, delen dit schriftelijk mee aan 

de directie. 

 

3.13  Lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen. 
 

Wekelijks krijgen onze kleuters 2 lesjes bewegingsopvoeding 

Kinderen uit de derde kleuterklas starten na de kerstvakantie met watergewenning 
 

 

3.14 Schooluitstappen (Extra-muros activiteiten) 
 

Bij ééndaagse uitstappen geldt de ondertekening van dit schoolreglement als principiële toestemming voor 

deelname aan die ééndaagse uitstappen.  Indien de ouders de toestemming voor een ééndaagse extra-muros 

activiteit weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden.  
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3.15 Faciliteiten 
3.15.1 Maaltijden 
 
Wie over de middag op school blijft, kan kiezen uit volle maaltijd of eigen picknick.  De leerlingen brengen geen 

drank mee van thuis. Voor diegenen die hun picknick meebrengen zijn er allerlei dranken op school te koop. 

Indien de ouders dit wensen, kunnen de kinderen in plaats van de te betalen aangeboden drank, gratis gekoeld 

drinkwater bekomen.  

 

 

3.15.2 Middagactiviteiten 
 

( niet van toepassing voor de kleuterschool) 
 

 

3.15.3 Opvang (na schooltijd) 
 

Wie na 16 uur 15 uur op school blijft en geen sportinitiatie volgt, schrijft zich in voor opvang. De begeleiders 

registreren dagelijks de aanwezigheid.  

 
3.15.4 Fietsen 
 

Een standplaats is voorzien voor de fiets van de kleuters. De ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het sluiten 

van hun fiets. De school is niet verantwoordelijk voor diefstal van de fiets. 

 

 

3.16 Kledij en voorkomen  
 

Er wordt verwacht dat de kleuter van de kleuterschool een uniformschort draagt.  

 

Wil alle kledingstukken voorzien van de naam van het kind! 

 

3.17 Verloren voorwerpen 

Verloren voorwerpen of kledij kan men terugvinden in het kleuterpaviljoen of aan het secretariaat.  De school kan 

niet verantwoordelijk worden gesteld voor verloren spullen en/of kledij. Verloren spullen en/of kledij die 

genaamtekend zijn, kunnen makkelijker terugbezorgd worden. 

Op het einde van het schooljaar wordt niet afgehaalde verloren kledij geschonken aan een sociale instelling. 

 

3.18 Persoonlijke spullen 
 

Spullen vreemd aan het schoolleven moeten thuis gelaten worden (bv. spelcomputers, mp3-spelers,…).  De GSM 

wordt niet toegelaten op school. Uitzonderingen om heel specifieke redenen  kunnen besproken  worden met de 

directie die dan een beslissing neemt. 
 

 

3.19 Gedrag 
 

Van de kinderen wordt verwacht dat ze zich beleefd en hoffelijk gedragen tegenover iedereen zonder 

onderscheid: medeleerlingen, leerkrachten, de directie, het onderhoudspersoneel en  elke toevallige bezoeker.   

 

We verwachten ook dat de leerlingen buiten de school  beleefd en hoffelijk zijn.  

 



 

  

 
  

Schoolreglement: schooljaar 2016-2017 

28 

Wie zich buiten het schooldomein onbeleefd, onhoffelijk of brutaal gedraagt, kan hiervoor ook binnen de school 

ter verantwoording geroepen worden.  Kinderen hebben respect voor hun eigen materiaal en dat van anderen.  

Alle kledingstukken,  schooltassen, schoolgerief, gympak, sporttassen,... horen altijd netjes op hun plaats te zijn.  

Ze slingeren zeker niet rond in het kleuterpaviljoen, de gang, de eetzaal, het klaslokaal,... 

 

 

 

 

3.20 Welzijnsbeleid 
 

De school neemt het op zich om het algemeen welzijn te bevorderen van alle personen die er leven en werken. 

In dit kader engageert de school zich op de volgende domeinen. 

 

3.20.1 Algemeen 
- De school streeft naar sobere voedingsgewoonten en zorgt voor gezonde en evenwichtige maaltijden. 

- De school zorgt voor verzorgd sanitair. Zij eist een nette kledij en voert acties om propere lokalen te 

handhaven en te leren respecteren. 

- Om een veilige leefomgeving te waarborgen, treft de school maatregelen zoals brandpreventie, 

brandbestrijding en evacuatie. Zij brengt veilige elektrische installaties aan. In en om het schooldomein 

wordt een veilig verkeersgedrag beoogd. 

- De school zorgt voor voldoende ruimte waar hulp kan geboden worden aan mensen in nood. Zij zorgt voor 

geschoold personeel dat bij ziekte of ongeval efficiënt kan ingrijpen. 

- De school voorziet in de infrastructuur om de leerlingen aan te zetten tot sorteren van afval. 

 

3.20.2 Rookverbod 
 

Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen in alle gesloten ruimten op school. In open plaatsen geldt dit 

verbod op weekdagen tussen 6 uur 30  ’s morgens en 18 uur 30 ‘s avonds. Tijdens extra-murosactiviteiten is het 

elke dag verboden te roken tussen 6 uur 30  ’s morgens en 18 uur 30  ‘s avonds. Bij overtredingen van dit 

rookverbod kunnen er orde- en tuchtmaatregelen getroffen worden.   

  

 

 

3.20.3 Verjaardagen 
 

We vinden het fijn dat jarige kinderen gevierd worden. Er is een traditie gegroeid dat kinderen op hun 

verjaardag klasgenootjes verrassen met een attentie. Toch willen wij erop aandringen dat hier sober mee 

omgegaan wordt en dat de traktatie voor de hele klas in prijs beperkt wordt. Liefst ook geen snoep of  

chocolade!  

Als alternatief kunt u ook kiezen voor een blijvend geschenkje voor de klas, zoals een boekje, een cd of iets 

dergelijks.  

Indien u een feestje organiseert, waarop u slechts enkele kleuters uit de klas kunt uitnodigen, vragen wij u om 

die uitnodigingskaartjes zélf aan de betrokken ouders af te geven, of als het niet anders kan, heel discreet aan 

de titularis te bezorgen. 

  

 3.20.4 Tussendoortjes 
 

Als school hebben wij een taak op vlak van gezondheid en hygiëne. We organiseren in de klassen activiteiten om 

kinderen tot gezonde voeding aan te zetten. De uitvoering van die pedagogische taak zien wij ook graag 

toegepast bij de zogenaamde tussendoortjes. Hiertoe is de medewerking van de ouders erg belangrijk. Als 

tussendoortje in de speeltijd roepen wij de ouders op om ofwel een stuk fruit, een boterham, een koek zonder 

chocolade mee te geven. Voor kinderen die in de opvang blijven, voorzien wij een momentje om ook dan een 

tussendoortje te nemen.  
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3.20.5 Drankjes 
 

(Fris)drankjes worden tijdens de schooluren niet toegelaten. Er wordt schoolmelk aangeboden en kinderen 

kunnen water drinken.  

 

3.20.6 Een zieke leerling op school  
 

• Een zieke leerling hoort niet op school te zijn.  

• Als een leerling op school ziek wordt, worden de ouders of, als die niet bereikbaar zijn, de door de ouders 

opgegeven personen (bv.: grootouders), verwittigd en gevraagd de leerling af te halen.  

• Als er enkel sprake is van een onschuldig ongemak (menstruatiepijn, hoofdpijn…) kan de leerling even 

bijkomen in het verzorgingslokaal van de school en, zodra er beterschap waarneembaar is, het volgen van 

de lessen hervatten. 

• Behalve bij noodsituaties die ontstaan tijdens meerdaagse schooluitstappen, dient de school op eigen 

initiatief nooit medicijnen toe.   

• Zolang de school verantwoordelijk blijft voor een leerling kan, bij verontrustende ziektetekens, een dokter 

geraadpleegd worden.  

• In noodgevallen kan de hulpdienst (100/112) opgeroepen worden. 

• In geval van regelmatige lichamelijke klachten, bespreekt de school dit met de leerling, de ouders, het 

zorgteam, de cel leerlingenbegeleiding… 

 

 

Medicatiegebruik op school  

 

• Bij de inschrijving van een leerling wordt aan de ouders gevraagd om een medische fiche in te vullen. 

Wanneer er zich wijzigingen voordoen in deze gegevens, vragen wij uitdrukkelijk om die door te geven aan 

de klasleerkracht of directie. 

 

• Het gebruik van medicijnen op school kan niet, tenzij in volgende uitzonderlijke gevallen:  

 

1) Een leerling moet op regelmatige basis medicijnen nemen. 

In dit geval moet  vooraf en bij elke wijziging (bv. dosis) een door de ouders ondertekend 

doktersattest aan de school bezorgd worden.  

 

2) Een leerling brengt medicijnen mee voor een voorbijgaande klacht. 

In dit geval moet de leerling het door de school opgelegde document, behoorlijk ingevuld en 

ondertekend door de ouders, kunnen voorleggen. (zie bijlage) 

 

 

• In deze 2 gevallen kunnen er met de ouders  ook schriftelijke afspraken gemaakt worden over het onder 

toezicht innemen van medicatie.  De school voorziet hiervoor een concrete regeling. 

 

• Bij meerdaagse schooluitstappen wordt vooraf aan de ouders gevraagd een medische fiche in te vullen en 

ondertekend aan de school terug te bezorgen. Zonder contra-indicatie in de medische fiche en rekening 

houdend met de leeftijd van de leerling, kan de daartoe aangestelde verantwoordelijke in noodsituaties 

volgende medicijnen toedienen :  

 

 

• In geen geval wordt medicatie doorgegeven aan een andere leerling.  

 

Reden Werkzame stof Voorbeelden 

Koorts, pijn Paracetamol Dafalgan oplossing pediatrie  150 ml/5 ml 

Mobistix junior instant 250 mg 
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• Misbruik of verhandelen van  medicijnen wordt door de school op dezelfde manier aangepakt als gebruik 

van alcohol, drugs…    

 

 

3.20.7 Huisdieren 

 

Huisdieren zijn niet toegelaten op het schooldomein omwille van veiligheid en hygiëne. 

In het kader van pedagogische activiteiten kan toestemming gegeven worden door de directeur.  
 

 
3.20.8 Luizen 
 

Iedereen kan hoofdluizen krijgen.  Vooral schoolgaande kinderen kunnen erdoor worden getroffen. 

Hoofdluizen zijn ongevaarlijk: ze brengen geen ziekten over.  Wel kunnen ze voor heel wat ongemak zorgen.  

Vaak worden hoofdluizen in verband gebracht met een gebrek aan hygiëne, maar dat is onterecht: iedereen kan 

luizen krijgen, zelfs al wast u de haren elke dag.  Wie met dit vervelende probleem wordt geconfronteerd, hoeft 

zich dan ook niet te schamen of schuldig te voelen.  Het is belangrijk dat u de directe omgeving hierover inlicht.  

Zo kan het probleem snel opgelost worden. 

Indien nodig, wordt het CLB uitgenodigd om klascontroles uit te voeren. Het CLB overweegt in sommige gevallen 

om huisbezoeken af te leggen.   

Kinderen waarbij na verschillende controles wordt vastgesteld dat er luizen aanwezig zijn, worden gevraagd thuis 

te blijven en zich pas opnieuw op school aan te melden op het moment dat het kind luizenvrij is. 

 

Indien de school geconfronteerd wordt met een luizenepidemie, kan zij in samenwerking met het CLB overwegen 

een kriebelteam op te richten. Die mensen zullen door het CLB een opleiding krijgen om discreet om te gaan met 

hun opdracht. 

 

 

3.21 Rekeningen 
 

Schoolrekening : abonnementen, uitstappen…  � trimestrieel  

 

Opvangrekening : morgen- en avondopvang � maandelijks 

 

Restaurantrekening � maandelijks 

 

Naschoolse activiteiten � bij inschrijving begin schooljaar 

 

Conflictbeheer:  

Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kunt u contact opnemen met de 

directeur.  Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingswijze.  Wij 

verzekeren een discrete behandeling van uw vraag.  

Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële 

problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen 

ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing.  

 

In eerste instantie zullen wij de aangeboden diensten vooraf cash laten betalen. Hiervoor ontvangt u een 

gemotiveerd schrijven van de directeur met de details van de te betalen diensten. 
 
 
Bij wanbetalingen zien wij ons genoodzaakt –in opdracht van de inrichter van ons onderwijs (VZW Katholiek 

Onderwijs Sint-Trudo)- juridische stappen te ondernemen om alsnog het verschuldigde bedrag te kunnen 

ontvangen. 
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Procedure bij niet-betaling 
 

Op elke schoolrekening staat een uiterste betalingsdatum. Als een rekening 2 weken na deze vervaldag nog niet 

werd betaald en er hieromtrent ook geen contact werd opgenomen met de directeur, wordt een 

betalingsherinnering opgestuurd of meegegeven met uw kind. Blijft ook deze betalingsherinnering 2 weken na 

de verzending nog zonder gevolg, dan worden de ouder(s), in een aangetekend schrijven, aangemaand tot 

betaling of, als dit laatste problematisch is, tot het contacteren van de directeur. Bij laattijdige betaling wordt 

van rechtswege de wettelijk voorziene nalatigheidintrest aangerekend, evenals een forfaitaire schadevergoeding 

van 10% met een minimum van 25,00 euro. 

 

Indien geen gevolg gegeven wordt aan de oproep, wordt de vrederechter gecontacteerd om het dossier op te 

volgen.  

 

 

 

3.22 Ongevallen en schoolverzekering 
 

De schoolverzekering dekt alle persoonlijke ongevallen tijdens alle activiteiten in schoolverband en onder 

toezicht van de leerkrachten. De schoolverzekering dekt in sommige gevallen stoffelijke schade. Er moet wel 

rekening gehouden worden met een vastgelegde ‘vrijstelling’ (franchise) 

De ongevallen die zich kunnen voordoen op weg van school naar huis en omgekeerd worden ook gedekt. Dit 

beperkt zich echter tot de gevallen waar de leerlingen de normale (veilige) weg volgen en slechts de nodige tijd 

gebruiken. Daarom dringen we erop aan dat de kinderen de veiligste weg van huis naar school en terug. Wie de 

school of de rij zonder toelating verlaat, zal terecht gewezen worden. Leerlingen die na de school snoep halen of 

boodschappen doen, vallen niet meer onder de verantwoordelijkheid van de school. 
 
De school spant zich in om de veiligheid van de kinderen te verzekeren. Als er zich een ongeval voordoet, zal de 

school voor de eerste zorg instaan en niet aarzelen een arts te raadplegen. Indien de ouders bereikbaar zijn, 

probeert de school de ouders eerst op de hoogte te brengen. 

Om de gezondheid van de leerlingen te vrijwaren, vragen wij de kinderen niet met koorts of met een 

besmettelijke ziekte naar school te sturen. In geval van ernstig besmettelijke ziekte wordt de directeur door de 

ouders op de hoogte gebracht. Zodoende kunnen de ouders van de andere kinderen ingelicht worden.  

 

Aan het onthaal worden de schadedossiers geopend en verwerkt. 

 
 
3.22.1 Veiligheid op de speelplaats na schooltijd 

 

Wanneer je als ouder na schooltijd nog even moet wachten op een leerling uit de lagere school, vragen wij u 

vriendelijk om de kinderen bij jullie te houden.  Daar er niemand meer op de speelplaats toezicht kan houden, 

kunnen wij de veiligheid van de kinderen niet meer garanderen.  
 
 
Vrijwilligers 

De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De nieuwe wet van 

3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers verplicht o.m. de scholen om aan de vrijwilligers te 

informeren over een aantal elementen. Omdat elke ouder een schoolreglement ontvangt en voor akkoord 

ondertekent, kiest de school ervoor om de informatie betreffende de vrijwilligers in het schoolreglement op te 

nemen. Op die manier is elke ouder op de hoogte. 

Verplichte verzekering 

De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met 

uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilligers. Het 

verzekeringscontract werd afgesloten bij het interdiocesaan centrum (Guimardstraat, 1 – 1040 Brussel, 

polisnummer 99052210201. De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat. 
 
Vergoedingen 

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

vrijwilligersactiviteiten. 
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Aansprakelijkheid 

De school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van 

vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van vrijwilligerswerk de school of derden schade 

berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware fout. Voor zijn  lichte fout is hij enkel 

aansprakelijk als die hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt. 
 
Geheimhoudingsplicht 

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

tot de geheimhoudingsplicht. Deze bepaling richt zich vooral tot vrijwilligers die actief zijn binnen telefonische 

hulpverlening zoals Tele-Onthaal, de Zelfmoordlijn en andere vormen van hulpverlening waarbij vrijwilligers in 

contact komen met vertrouwelijke informatie. Op vrijwilligers die actief zijn binnen scholen is deze bepaling in 

beginsel niet van toepassing. 
 
 

 

 

3.23 Zichtbaarheid op de openbare weg 
 

In samenwerking met de verkeerswerkgroep (ouderraad – directie – leerkrachten) ontvangen alle leerlingen van 

de school gratis een fluojasje (voor gebruik in de ‘donkere periode’ = van oktober/november tot aan de 

krokusvakantie).  De school rekent er dan ook op dat de ouders deze actie ondersteunen en er zorg voor dragen 

dat hun kinderen van dit fluojasje gebruik maken telkens ze zich (zowel te voet als per fiets) in het verkeer 

begeven. 

 

 

3.24 Orde- en tuchtmaatregelen 
 
 

We rekenen erop dat de kinderen een tuchtvolle omgang met elkaar en met de leerkrachten kunnen opbrengen. 

Hiervoor maakt ook elke klastitularis met zijn kinderen afspraken. We zijn ons ervan bewust dat dit 

normaalgezien geen problemen oplevert. Toch moeten wij een reglement hieromtrent neerschrijven. Voor het 

geval dat…  
 
 

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.  

Mogelijke ordemaatregelen zijn: 

- een schriftelijke verwittiging ; 

- een strafwerk; 

- een tijdelijke verwijdering uit de klas met aanmelding bij de directie. 

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk. 

Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, wordt in overleg met ouders en CLB een 

begeleidingsplan opgemaakt. Wanneer het gedrag van je kind, ook met een begeleidingsplan, een probleem 

wordt voor het verstrekken van onderwijs of om het opvoedingsproject te realiseren, kan er een tuchtmaatregel 

genomen worden.  
 
 

 

3.25  Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning die niet afkomstig is van de 

Vlaamse Gemeenschap en de rechtspersonen die daarvan afhangen. 
 

Wij zijn er ons van bewust dat kinderen beïnvloedbaar zijn door wat rondom hen als aantrekkelijk en/of 

onmisbaar wordt voorgesteld. Reclamemakers zijn er op uit om dit gegeven aan te wenden om de producten 

van hun opdrachtgevers te laten verkopen. 
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Als school hebben wij de opdracht kinderen bewust te leren kiezen. Ook in aangelegenheden van reclame willen 

wij die taak ter harte nemen. 

 

Er is echter ook het feit dat de middelen die ons ter beschikking worden gesteld veelal ontoereikend zijn om onze 

school optimaal te laten functioneren. Vandaar dat wij soms beroep doen op sponsorgelden om extraatjes te 

kunnen financieren. 

 

Toch willen we niet dat onze kinderen door tussenkomsten van firma’s beïnvloed en/of aangezet worden om 

producten van die handelszaken aan te schaffen. Daarom weren we alle vormen van visuele reclame of andere 

vormen van beïnvloeding op de school, behalve op speciale evenementen zoals een schoolfeest of dergelijke, 

waarbij de naam van mogelijke sponsors bij een stand wordt uitgestald. Ook de vermelding van het logo van de 

drukker in de schoolkrant –zonder aanzet te geven om zaken aan te kopen- past in deze visie. 

 

Ook de ouderraad zorgt af en toe voor een financiële bijdrage om uitstappen en/of activiteiten te helpen 

financieren. 
 
Als ouders het niet eens zijn met beslissingen van de school over sponsoring, kunnen zij daarover een klacht 

indienen bij: 

Commissie Zorgvuldig Bestuur, departement Onderwijs 

Secretariaat-generaal t.a.v. Willy Van Belleghem 

Kamer 5B25 

Koning Albert II-laan 15 

1210  Brussel 
 

 

 
 

3.26 Bijdrageregeling ouders. 
 

Voor scholen van het gesubsidieerd basisonderwijs kan geen direct of indirect inschrijvingsgeld gevraagd 

worden. Evenmin kunnen er bijdragen worden gevraagd voor materialen die gebruikt worden om de 

ontwikkelingsdoelen na te streven.  

 
Bij het opmaken van een bijdragelijst moet er onderscheid gemaakt worden (zoals bepaald in het decreet van de 

Vlaamse regering) tussen vier verschillende categorieën van materialen, activiteiten en financiering. 

 

3.26.1 Ontwikkelingsdoelen en eindtermen 
 

Alles wat noodzakelijk is tot het bereiken van de ontwikkelingsdoelen wordt kosteloos door de school 

aangeboden 

 

3.26.2 Verplichte activiteiten en materialen 
 

Voor de activiteiten die niet met de strikte ontwikkelingsdoelen te maken hebben, zoals bv. museumbezoek, 

sportdagen, zwemmen, schooluitstappen, mag door de school aan de ouders een bijdrage gevraagd worden.  

Het maximumbedrag wordt bij wet vastgelegd (zie bijdrageregeling -in bijlage) en kan door de wetgever 

aangepast worden. 

 

Voor de eendaagse uitstappen geldt de ondertekening van dit schoolreglement als een principiële toestemming 

met de deelname van de leerling aan alle ééndaagse uitstappen.  Als de ouders de toestemming bij een concrete 

ééndaagse extra-murosactiviteit toch zouden weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden.  Ouders 

kunnen de deelname niet weigeren wanneer de extra-murosactiviteit minder dan een volledige lesdag duurt.  

Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op school aanwezig te zijn. 
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3.26.3 Meerdaagse uitstappen 
 

( niet van toepassing voor de kleuterschool) 
 

 

3.26.4 Extra diensten 
 

De onkosten voortvloeiend uit het vrijwillig gebruik maken van de extra diensten aangeboden door de school 

(zoals opvang, middagmalen, uniformschort omwille van de gezamenlijke aankoop met sterke prijs reductie) 

worden vastgelegd in een bijdrageregeling.   

Eind september wordt  de lijst met de bijdrageregeling aangepast.  Dan ontvangt elke ouder de aangepaste lijst 

ter vervanging van de voorgaande.  Deze bedragen zijn indicatief en bij benadering.  De school kan niet 

voorspellen wat externe instanties aanrekenen bij het volgen van één of andere activiteit door hen 

georganiseerd. Bijgevolg kunnen prijzen in de loop van het schooljaar wijzigen. Lijst bijdrageregeling in bijlage. 

 

 

 

3.27 Fiscaal attest opvang 
 
Bij het begin van een nieuw burgerlijk jaar worden fiscale attesten betreffende kinderopvang aangemaakt op het 

secretariaat van de school. Die worden ten laatste tegen eind maart met de kinderen die nog school bij ons lopen 

meegegeven. Ouders van wie de kinderen niet meer bij ons op school zitten, kunnen op eenvoudige vraag het 

attest op het schoolsecretariaat bekomen.  

 

 

3.28  Revalidatie 

Revalidatie op initiatief van de ouders kan enkel tijdens de schooluren als er een gemotiveerd verslag is. De 

toestemming van de directie is verplicht. 

3.29  Logopedie  

De school doet al het mogelijke om kinderen met het zorgteam bij te werken als nodig. Sommige behandelingen 

liggen buiten de bevoegdheid van de school. Ouders kiezen er wel eens voor om logopedische ondersteuning 

aan te spreken.  

 

3.30  Infobrochure onderwijsregelgeving 

De school stelt de ouders bij inschrijving in kennis van de ‘infobrochure onderwijsregelgeving’. Dat document 

biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die opgenomen zijn in dit 

schoolreglement. Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar op de website  (www.vvkbao.be) 

De inhoud van de infobundel kan te allen tijde gewijzigd worden zonder de instemming van de ouders. Op hun 

verzoek ontvangen de ouders een papieren versie van het document. 

 

3.31 Begeleiding 
 

Op school wordt je kind gevolgd en begeleid door de titularis al dan niet in samenspraak met: 

- de directie; 

- de zorgcoördinator; 

- het CLB. 
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3.31  Klachtenregeling 

 
De ouders hebben de mogelijkheid om te reageren wanneer zij ontevreden zijn met beslissingen, handelingen of 

gedragingen van ons schoolbestuur of zijn personeelsleden, of net het ontbreken van bepaalde beslissingen of 

handelingen. In dat geval kunnen zij contact opnemen met mevr Delos Anne, directeur kleuterschool en / of met 

dhr Will Verniest, voorzitter schoolbestuur. 

Samen zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, kunnen we in onderling overleg een 

beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om tot een oplossing te komen. 

Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor de ouders volstaat, dan kunnen zij hun klacht 

in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Dit moet gebeuren via een aangetekende brief. Het 

correspondentieadres is: 

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

Guimardstraat 1 

1040 Brussel 

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 zes maanden geleden hebben 

plaatsgevonden. We rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft. 

• de klacht mag niet anoniem zijn. 

• de klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de klachtencommissie al heeft behandeld. 

• de klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. De ouders moeten hun klacht ten minste 

hebben besproken met de contactpersoon die hierboven staat vermeld én het schoolbestuur de kans 

hebben gegeven om zelf op de klacht in te gaan.  

• de klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De volgende zaken vallen niet 

onder haar bevoegdheid: 

– 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 waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie bestaat (bv. over 

inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, een evaluatiebeslissing …). 

Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk reglement dat 

beschikbaar is via www.katholiekonderwijs.vlaanderen. 

De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een advies bezorgen, maar 

geen bindende beslissingen nemen. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het schoolbestuur. Tegen een 

advies van de Klachtencommissie kan je niet in beroep gaan. 

Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en sereniteit. 
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Bijlage: 
 

1.  Wie is wie in ons schoolbestuur 
 

Voorzitter:  de heer Will Verniest – Kanunnik Bittremieuxlaan 80, 8340 Damme – 050 35 07 19 (privé) – 

wilfried.verniest@telenet.be  

Ondervoorzitter: de heer Joost Laga -  Ter Lo 94, 8310 Brugge – 050 35 36 65 – joost.laga@hp.com 

Secretaris: de heer Paul Maertens – Komvest 29, 8000 Brugge – 050 44 00 60 – paul@advocaatbrugge.be 

Financieel beheerder: de heer Dominique Cauwe – Vooruitgangstraat 70, 8310 Assebroek – 050 37 27 34 – 

Dominique.cauwe@scarlet.be  

 

 

2.  Leden van de schoolraad 

 

 Geleding van de ouders: 

- de heer Bart De Cleen – Maalse Steenweg 109, 8310 Sint-Kruis – 050 35 99 55 - 

bart.decleen@telenet.be  

- mevrouw Vesna Pieters  – Havikskruidstraat 11, 8310 Brugge – 0496 73 65 26 – 

vesna.pieters@telenet.be  

- mevrouw Loes Deryckere – Kerkstraat 98, 8340 Damme – 050 68 54 40 –  

loesderyckere@yahoo.com  

Geleding van de lokale gemeenschap: 

- mevrouw Christine Gadeyne –  De Streep 4, 8340 Sijsele – 050 35 55 97 

christine.gadeyne@telenet.be  

- mevrouw Regina Van Den Driessche – Leeuwerikstraat  13,  8310 Sint-Kruis – 050 35 91 64 – 

regina.vandendriessche@telenet.be  

- de heer André Van Dycke – ’t Veld 8 – 8310 Sint-Kruis – 050 35 38 25 

andre.van.dycke@telenet.be  

Geleding van het schoolbestuur: 

- mevrouw Jeannine Reynders – Fortuinstraat 20, 8310 Sint-Kruis – 050 35 00 65 - 

reynders.je@skynet.be  
- de heer Benoit Beyaert – Astridlaan 196 A ,  8310 Assebroek – 050  36 26 40 

BeyaertPress@skyent.be  

- de heer Luc Crappé – Leliestraat 53,  8210 Zedelgem  –  050 27 80 17 –  

luc.crappe@telenet.be   

Geleding van het onderwijzend personeel: 

- mevrouw Dominique Van Laecke – Toekomststraat 53, 8310 Sint-Kruis – 050 35 68 26 

dominique_vanl@hotmail.com 

- mevrouw Evy Declercq – Stuivenbergstraat 22, 8020 Oostkamp – 0498 97 61 82 - 

stefaanenevy@telenet.be 

- de heer Alain Declerck - Cattoorsmolenstraat 1, 8310 Sint-Kruis - 050 36 42 61 - 

tobyr@scarlet.be 

Adviseurs (directeurs): 

- mevrouw Anne Delos 

- de heer Henk De Laere 

 

 

3. Coördinaten van de directeur 
 

Mevrouw Anne Delos– Ontmijnersstraat 125, 8370 Blankenberge –  

050 28 85 10 (school) / 0479 89 08 26 / 050 42 63 81 (privé) – kleuter@sask.be  
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4. Contactpersoon (schuingedrukt) en medewerkers van het CLB 

- mevrouw Annick Beddeleem, contactpersoon – Legeweg 83A, 8200 Sint-Andries – 050 44 02 20 - 

annick.beddeleem@clbbrugge.be;  

- de heer Manuel Decoene, arts - Legeweg 83A, 8200 Sint-Andries – 050 44 02 20 -  

manuel.decoene@clbbrugge.be; 

- mevrouw Karen Michielssens, paramedisch werker (verpleegkundige) - Legeweg 83A, 8200 Sint-

Andries – 050 44 02 20 – karen.michielssens@clbbrugge.be 

 

5. Contactpersoon van het LOP 
 

− De Heer Jo De Potter, LOP-deskundige  Brugge Basisonderwijs – 0490 58 99 61– 

jo.depotter@ond.vlaanderen.be  

 

6.  Bijdrageregeling 

 
In toepassing van de federale wet kunnen tot de leeftijd van 12 jaar de kosten voor opvang tot  11.25 EUR/dag 

ingebracht worden in de belastingsaangifte. Het nodige fiscale attest wordt aan de ouder(s), die de kosten 

gedragen hebben, in de maand maart van het refererende aanslagjaar verstrekt.   
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‘Goedkeuring  

opvoedingsproject en schoolreglement’ 
schooljaar 2016-2017 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ouder(s) van  verkla(a)r(t)en in te  

 

stemmen met het opvoedingsproject, de engagementsverklaring en het schoolreglement van 

 

Kleuterafdeling Sint-Andreaslyceum 

Fortuinstraat 29 

8310 Sint-Kruis 

 

 

De ouder(s) bevestig(t)en op eer dat alle aan de school verstrekte gegevens naar waarheid 

zijn ingevuld. 

 

 

 

Datum: 

 

 

Naam en handtekening    Naam en handtekening 

ouder       ouder 
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Medicatie op school – verklaring van ouders  

 

Dit document vult u in als u toestemming geeft aan uw 

zoon/dochter om medicijnen naar school mee te brengen.  Dit 

kan enkel als het om een voorbijgaande klacht gaat.  In alle andere gevallen is een, door u 

ondertekend, doktersattest vereist. 

naam en klas van de leerling : _______________________________________________ 

benaming medicatie : _____________________________________________________ 

dosering (aantal tabletten, ml,…) : ___________________________________________ 

wijze van bewaren  (bv. koel, …) : ____________________________________________ 

wijze van toediening (bv. oraal, druppeling, voor/na de maaltijd, …) : _______________ 

frequentie (of datum) en tijdstip van toediening : _______________________________ 
De medicatie wordt steeds in de originele verpakking met de daarbij horende bijsluiter meegebracht. 
Het medicament wordt steeds van een etiket voorzien met daarop de naam van de leerling. De school 
kan enkel instaan voor het correct toedienen van de medicatie. Eventuele reacties op de medicatie, of 
gevolgen hiervan, kunnen nooit de verantwoordelijkheid van de school noch de individuele leerkracht 
zijn. 

 

 

Datum :  ______________      Naam en handtekening 
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In toepassing van de federale wet kunnen tot de leeftijd van 12j. de kosten voor opvang tot  11.25 

EUR/dag ingebracht worden in de belastingaangifte.  

Het nodige fiscale  attest wordt aan de ouder(s), die de kosten gedragen hebben, in de maand maart 

van het refererende aanslagjaar verstrekt.   
 

 

 

KLEUTERSCHOOL 

bijdragebedrag  

 

Peuter/ 

eerste kleuter 

Tweede kleuter Derde 

 kleuter 

Verplichte activiteiten en materialen 

 
Maximum €45 

 

 

Extra diensten 

 

 

Kledij ( uniformschort) € 25 

Opvang (per beurt)  

Morgen opvang 

tot 08.00u 

vanaf   07.00 u. � € 2.00 

                                 vanaf   07.30 u. � € 1.00 

 vanaf   07.45 u. �  € 0.50 

Korte opvang tot 

17.15u 
€  1.60 

     Lange opvang 

 tot 17.45 u. 
€  2.40 

   extra  opvang  

   na 17.45 u en  

   tot 19.00 u. 

€  4.40  

       Bij niet afhaling van uw kind op sluitingsuur  

      (= 19.00 u.) wordt een bijdrage van € 5.00 per  

                     begonnen kwartier gevraagd. 

Opvang 

woensdagmiddag 

van 12.15 u. tot 

13.00 u. 

€ 1.00 

Bij niet afhaling van uw kind op sluitingsuur 

 (= 13.00 u.) wordt een bijdrage van € 5.00 per begonnen kwartier 

gevraagd 

drank (per trim) melk € 0.36/dag  (er is €0,0037389 subsidie door de overheid) 

maaltijden (per beurt - 

drankje en toezicht 

inbegrepen) 

Abonnement  

picknick 

met  

drank 

drank € 0.90 

+ toezicht:  € 1,20 

Abonnement 

picknick met  

gewoon 

leidingwater 

leidingwater: € 0.00 

+ toezicht: € 1,20 

Volle maaltijd 

 

€ 3.53 

+ toezicht :€ 1,20 

   

Deze bijdrageregeling geldt vanaf 01/09/2016. 

Bijlage 


