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INFOBROCHURE 

 

Inleiding 

 

 

 

 

 

 

Het schoolreglement bevat de verplichtingen die het decreet basisonderwijs van 25 

februari 1997 oplegt.  Het regelt de relaties tussen schoolbestuur, schoolteam, ouders en 

leerlingen. 

De infobrochure verduidelijkt en concretiseert elementen uit het schoolreglement. 

Gegevens die jaarlijks kunnen wijzigen worden in een bijlage opgenomen.  Begin sep-

tember wordt deze aan alle ouders meegegeven alsook bij de inschrijving van elke 

nieuwe leerling. 

Het schoolreglement, de infobrochure en de bijlage zijn belangrijke instrumenten in de 

samenwerking tussen de diverse participanten, evenals in eventuele conflictsituaties. 
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Hoofdstuk 1 Situering van onze school 
 

 

1.1 Naam en adres, telefoon 

 

  Gemeentelijke Basisschool Kortenberg 

  Kloosterstraat 10 

  3070 Kortenberg 

  Tel. : 02/759 60 69 Fax : 02/253 96 04 

  E-mail : deregenboog@kortenberg.be  

  Website : www.de-regenboog.be  

 

  Directeur : 

  Johan Vandenbergen 

  Tel. : 0486/79 91 14 

  johan.vandenbergen@kortenberg.be  

 

 

1.2 Schoolbestuur - Scholengemeenschap 
 

1.2.1 Schoolbestuur (juridische aard en samenstelling) 

 

 De Regenboog is een gemengde basisschool die behoort tot het 

 officieel gesubsidieerd onderwijs. 

 Schoolbestuur : Gemeentebestuur van Kortenberg 

  Gemeentehuis Kortenberg 

  Dr. V. De Walsplein 30 

  3070 Kortenberg 

  Tel. : 02/755 22 25 

 

 Burgemeester : Chris Taes 

  Tel. : 02/759 62 01 gsm : 0486/83 04 14 

  chris.taes@kortenberg.be 

 

 Voor vragen i.v.m. het onderwijs in de gemeente kun je steeds terecht bij : 

 - Mevrouw Sabine Ledens, Schepen van onderwijs 

   te bereiken na telefonische afspraak : tel. : 0486/85 36 50 

   sabine.ledens@kortenberg.be  

 

 - de onderwijsdienst op het gemeentehuis 

  Dienst onderwijs 

  Dr. V. De Walsplein 30 

  3070 Kortenberg 

   Tel. : 02/755 22 25 fax : 02/755 22 21 
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1.2.2 Scholengemeenschap 

 

 - De Regenboog behoort tot de scholengemeenschap “Gemeentelijk Onderwijs 

  Kortenberg” en is samengesteld uit : 

  GBS De Regenboog in Kortenberg 

  GBS De Boemerang in Meerbeek 

  GBS De Negensprong in Everberg 

  GBS de Klimop in Erps-Kwerps 

 

 - De administratieve zetel van de scholengemeenschap bevindt zich in 

  GBS De Negensprong, Annonciadenstraat 1, 3078 Everberg, tel. : 02/759 96 22 

 

 

1.3 Personeel   

 

 Bij het begin van het schooljaar wordt de lijst met de personeelsleden die door  het 

 schoolbestuur werden aangeduid aan de leerlingen meegegeven. 

 

 

1.4 Klassenraad 

 

 De klassenraad is een team van personeelsleden dat onder leiding van de direc-

teur of zijn afgevaardigde samen de verantwoordelijkheid draagt of zal dragen 

voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of 

een individuele leerling.  
 

 De klassenraad bestaat : 

 - in de kleuterschool uit het team van de kleuteronderwijzeressen aangevuld met 

de directeur en de zorgcoördinator van de school. 

 - in de lagere school uit de leerkrachten van de graad waarin de leerling zit, 

telkens aangevuld met de directeur en de zorgcoördinator van de school. 

 

 

1.5 Schoolraad 

 

 De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal on-

derwijsaangelegenheden. De schoolraad wordt om de vier jaar verkozen en be-

staat uit een afvaardiging van ouders, personeel en de lokale gemeenschap.  De 

directeur heeft een adviserende functie. 

 De namen van de leden van de schoolraad kunt u vinden op de website en op  

 het secretariaat. 

 Het huishoudelijk reglement van de schoolraad ligt ter inzage bij de directeur.   

 

 

1.6 Medezeggenschapscollege 

 

 Scholen die behoren tot een scholengemeenschap richten een medezeggen-

schapcollege op dat bestaat uit de vertegenwoordigers van de 4 schoolraden. 
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1.7 Oudervereniging 

 

 De oudervereniging wil op een opbouwende wijze meewerken aan de 

verbetering van de opvoeding van de leerlingen op school en thuis.  Daartoe 

organiseert zij allerlei vergaderingen en activiteiten om op een zo democratisch 

mogelijke wijze de meningen en de standpunten van de ouders naar de 

leerkrachten toe, en omgekeerd, over te brengen.  Persoonlijke problemen, 

opmerkingen of wensen horen niet thuis in een oudervereniging. 

 De ledenlijst van de oudervereniging vind je op de website en op het secretariaat.  

 Bij de start van het schooljaar wordt aan elke ouder de mogelijkheid gegeven om  

 deel uit te maken van deze  ouderraad. 

 De oudervereniging van onze school  is aangesloten bij KOOGO (Koepel voor  

Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs). 

 Ravensteingalerij 27 bus 8  

 1000 Brussel 

 Tel. : 02/512 88 74 fax 02/502 12 64 

 

 

1.8 Pedagogisch project 

  

 Situering van de onderwijsinstelling 

 

 1. De Kortenbergse Gemeentelijke Basisschool De Regenboog behoort tot het 

officieel gesubsidieerd onderwijs.  Het schoolbestuur is het gemeentebestuur 

van Kortenberg. 

 2. De Regenboog is onderworpen aan de decreten en beschikkingen van de 

Vlaamse Gemeenschap.  Zo streeft zij ondermeer haar ontwikkelingsdoelen en 

eindtermen na. 

 3. Als openbare instelling staat onze school open voor alle kinderen, welke ook de 

levensopvatting van de ouders is. 

 4. De vrije keuze van de cursus godsdienst of niet-confessionele zedenleer is ge-

waarborgd. 

 5. Als gemeenteschool onderwerpt De Regenboog zich aan de leerplannen van 

het OVSG (Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de 

Vlaamse Gemeenschap). 

 6. Dit pedagogisch project bepaalt de aard van het onderwijsaanbod binnen 

deze school en is een bindende leidraad voor alle betrokkenen.  Van hen 

wordt een sterke loyaliteit verwacht t.o.v. dit pedagogisch project.  Het is een 

referentiekader  waarbinnen jongeren vanaf 2,5 jaar begeleid worden in hun 

ontwikkeling tot volwaardige leden van de democratische maatschappij. 

 

 Fundamentele uitgangspunten 

 

 1. In onze democratische maatschappij is er een grote verscheidenheid inzake 

sociale of etnische afkomst, sekse of nationaliteit, filosofische of ideologische 

overtuiging,…  De Regenboog wil een open school zijn waarin deze 

verscheidenheid zich kan weerspiegelen.  De kinderen worden bewust 
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gemaakt van deze verscheidenheid en leren haar waarderen als een rijkdom 

voor het individu, voor de gehele schoolbevolking en voor de samenleving. 

 2. De Regenboog wil opvoeden tot respect voor de eigenheid van elke mens.  

De Regenboog wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en ondersteuning 

van het sociaal functioneren van haar leerlingen. 

 3. Er kan in De Regenboog op een eerlijke en positieve wijze – in wederzijds res-

pect - omgegaan worden met emoties.  Vertrouwen tussen de betrokkenen is 

hierbij een voorwaarde. 

 4. De Regenboog wil helpen kinderen op te voeden tot volwaardige leden van 

onze democratische en pluralistische samenleving met respect voor ander-

mans vrijheden en verantwoordelijkheden en met respect voor de natuur waar-

van de mens deel uitmaakt. 

 5. De Regenboog streeft een optimale ontwikkeling na van ieder kind dat haar 

wordt toevertrouwd.  De Regenboog biedt een harmonische vorming aan 

waarbij vaardigheden worden verworven die niet enkel te maken hebben met 

het verstandelijke, maar die ook de totale ontwikkeling van het kind nastreven. 

 6. De Regenboog wil alle leerlingen gelijke ontwikkelingskansen bieden overeen-

komstig hun mogelijkheden.  Om het welbevinden van al haar leerlingen en 

haar onderwijskwaliteit te optimaliseren, verfijnt De Regenboog permanent 

haar zorgbreedte.  Preventie en remediëring zijn er de pijlers van.  Hierbij 

beroept De Regenboog zich ook op externe ondersteuning. 

 7. De Regenboog streeft ernaar de ouders zo goed mogelijk te informeren en te 

betrekken bij haar schoolwerking.  De Regenboog verwacht van de ouders 

hierin wederkerigheid.  Wederzijdse communicatie wordt als hoogst belangrijk 

beschouwd. 

 8. De Regenboog brengt de leerlingen de gedachte bij van het Europese burger-

schap en vraagt aandacht voor het mondiale gebeuren en het multiculturele 

gemeenschapsleven. 

 9. De Regenboog draagt de beginselen uit die vervat zijn in de Universele Verkla-

ring van de Rechten van de Mens en van het Kind. 

 10. Dit pedagogisch project wil geen eindpunt zijn, maar wel een inspirerende bron 

om de schoolwerking voortdurend kritisch te benaderen. 

  

 

1.9 Onderwijsaanbod (leergebieden) -  Leerplannen 

 

 De doelen uit het pedagogisch project worden geconcretiseerd, via het gebruik 

 van de OVSG-leerplannen, in de leergebieden : 

 - lichamelijke opvoeding ; 

 - muzische vorming ; 

 - taal (ook tweede taal) ; 

 - wereldoriëntatie ; 

 - wiskundige initiatie en wiskunde ; 

  en voor het lager onderwijs de leergebiedoverschrijdende thema’s : 

 - leren leren ; 
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 - sociale vaardigheden ; 

 - ICT. 

 Daarnaast omvat het onderwijsaanbod voor het lager onderwijs twee lestijden 

 onderwijs in één van de erkende godsdiensten of in de niet-confessionele zeden-

 leer. 

 

 Pedagogische begeleiding 

 

 De naam van de pedagogisch begeleider kan bekomen worden bij de directeur. 
 

 

 Onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap 

 

 De onderwijsinspectie wil een professionele en autonoom functionerende organi-

satie zijn die binnen haar bevoegdheid de onderwijskwaliteit bewaakt en stimu-

leert. Ze evalueren, signaleren en overleggen op basis van onderzoek en hebben 

daarbij aandacht voor essentiële menselijke en maatschappelijke waarden. De 

overheid is de opdrachtgever. Onderwijsinstellingen, leerlingen en ouders zijn het 

doelpubliek. De inspectie geeft advies bij de opname van instellingen in de erken-

ning, lichten instellingen door en voeren alle andere opdrachten, die toegekend 

zijn bij decreet of besluit van de Vlaamse regering. 

 

 

1.10 Schoolstructuur 

 

 De directie bepaalt autonoom de indeling in groepen. 

 De kleuters worden ingedeeld in groepen op basis van leeftijd. Bij een sterke aan-

groei van het aantal kleuters in de loop van het schooljaar kunnen de kleuters in 

een andere groep worden ingedeeld. De lagereschoolkinderen worden inge-

deeld in groepen op basis van leeftijd. 

 Eventuele uitzonderingen kunnen na overleg met CLB, directie, leerkrachten en 

ouders verder worden bekeken. 

 Het kind behoort tot een groep als het meer dan de helft van de activiteiten volgt 

in die groep.  Voor bepaalde activiteiten kunnen de kinderen in één of meer 

andere groepen worden ingedeeld. 
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Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen 

 

 

2.1 Inschrijving van de leerling 
 

2.1.1 Maximumcapaciteit : 

 

2.1.1.1 Het schoolbestuur heeft het maximum aantal leerlingen dat kan opgevangen 

  worden, als volgt bepaald : 

- De capaciteit voor het niveau kleuteronderwijs : 276 kleuters * 

- De capaciteit voor het niveau lager onderwijs : 395 kinderen 

 

* Een bijkomende capaciteitsbepaling op niveau van het geboortejaar in de 

 kleuterschool : maximum 69 kleuters per geboortejaar. 

 

2.1.1.2 De capaciteit voor anderstalige nieuwkomers wordt bepaald op maximum 8 op 

schoolniveau.  

 

2.1.1.3 Aan de schooldirecteur wordt toelating gegeven om in bepaalde uitzonderlijke 

situaties leerlingen toch in te schrijven als de maximumcapaciteit bereikt is, zonder 

dat dit principe consequent moet toegepast worden bij elke nieuwe aanvraag tot 

inschrijving.  De mogelijke afwijkingscategorieën zijn : 
 - leerlingen die geplaatst zijn door de jeugdrechter of door een comité voor bijzondere 

jeugdzorg ; 

 - leerlingen die terugkeren van uit het buitengewoon onderwijs naar hun vroegere 

school ; 

 - kinderen die verblijven in een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning ; 

 - kinderen van dezelfde leefeenheid, als de ouders deze wensen in te schrijven in het-

zelfde capaciteitsniveau en slechts één van de kinderen kan ingeschreven worden 

omwile van de capaciteit. 

 

2.1.2 De inschrijvingsperiodes zijn als volgt : 

- De voorrangsperiode voor de voorrangsgroep van kinderen behorende tot  

 dezelfde leefeenheid bedraagt 2 weken, vanaf de eerste schooldag van  

 maart van het voorgaande schooljaar. 

- De voorrangsperiode voor de voorrangsgroep van kinderen van personeel   

 bedraagt één dag, de schooldag volgend op de inschrijvingsgroep ″kinderen  

 behorende tot dezelfde leefeenheid″. 

- Vrije inschrijvingsperiode : Na het afsluiten van de voorrangsperiodes start de  

 vrije inschrijvingsperiode.  Tijdens deze periode schrijven leerlingen zich in chro- 

 nologische volgorde in.   

 

2.1.3  Documenten die nodig zijn bij inschrijving 

 De inschrijving gebeurt bij voorkeur aan de hand van de kids-ID. Een ander    

            officieel document is ook toegelaten. 

 Bij de eerste inschrijving in de kleuter- of lagere school ontvangen de ouders : 

- het schoolreglement, de infobrochure en de bijlage ; 

- de kalender van vakanties en vrije dagen. 

  Bij een eerste inschrijving in de lagere school ontvangen de ouders ook nog : 

  - het keuzeformulier godsdienst - zedenleer. 
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2.1.4  Definitieve inschrijving 

 Als aan alle toelatingsvoorwaarden is voldaan, verklaren de ouders bij onder-

tekening van het inschrijvingsregister zich akkoord met het schoolreglement, de 

infobrochure, met inbegrip van het pedagogisch project. 

  Hierdoor is de leerling definitief ingeschreven.  

 

 
2.2 Godsdienstkeuze - zedenleer - vrijstelling 

 

 De regering legt het model van ondertekende verklaring en de procedure tot het 

 bekomen van een vrijstelling vast en bepaalt op welke wijze de lestijden waarvoor 

 men is vrijgesteld moeten worden ingevuld.  

 
 

In de kleuterschool wordt geen godsdienst-zedenleer keuze gemaakt. 

 

Bij de eerste inschrijving van een leerplichtig kind bepalen de ouders bij onder-

tekende verklaring of hun kind een cursus in één van de erkende godsdiensten 

of een cursus in de niet-confessionele zedenleer volgt. 

Voor het volgende schooljaar kunnen ouders van ingeschreven leerplichtige 

leerlingen hun keuze wijzigen.  Indien de ouders deze keuze willen wijzigen, 

vragen ze een formulier aan bij de directeur en bezorgen hem dit vóór 30 juni 

van het aflopende schooljaar. 

Ouders die op basis van hun religieuze of morele overtuiging  bezwaren 

hebben tegen het volgen van één van de aangeboden cursussen godsdienst 

of niet-confessionele zedenleer kunnen op aanvraag bij de directeur een 

vrijstelling bekomen. 

De school waakt erover dat de vrijgestelde leerlingen, de vrijgekomen lestijden 

gebruiken voor de studie van hun eigen religie, filosofie of moraal. 
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2.3 Leerplicht en toelatingsvoorwaarden 
 

 

Kleuteronderwijs 

Kleuters kunnen pas worden ingeschreven 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 een eerste keer naar school 

komen op één van de wettelijk opgelegde instapdata, nl. : 

- de eerste schooldag na de zomervakantie ; 

- de eerste schooldag na de herfstvakantie ; 

- de eerste schooldag na de kerstvakantie ; 

-   de eerste schooldag van februari ;  

- de eerste schooldag na de krokusvakantie ; 

- de eerste schooldag na de paasvakantie ; 

- de eerste schooldag na de hemelvaartvakantie. 

 

In het gewoon onderwijs kan een leerling die zes jaar wordt vóór 1 januari van 

het lopende schooljaar nog één schooljaar in het kleuteronderwijs ingeschre-

ven worden. In dit geval is de leerling onderworpen aan de controle op de 

leerplicht.  Na kennisneming van en toelichting bij het advies van de klassen-

raad en van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) nemen de ouders 

hierover een beslissing. 
 

 

Lager onderwijs 

Zesjarigen die in het voorgaande schooljaar ingeschreven waren in een erken-

de Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en er ten minste 250 halve 

dagen aanwezig geweest zijn, hebben een recht tot toelating tot het gewoon 

onderwijs. 

De klassenraad van de school voor lager onderwijs beslist over de toelating tot 

het gewoon lager onderwijs 

- van de vijfjarigen  

- van de zesjarigen die het jaar ervoor onvoldoende aanwezig waren in het  

  Nederlandstalig erkend kleuteronderwijs. 
 

Zevenjarigen (leerlingen die zeven jaar geworden zijn vóór 1 januari van het 

lopende schooljaar) en ouder hebben recht op toelating tot het gewoon lager 

onderwijs.  De vereiste van voldoende aanwezigheid in het Nederlandstalig 

erkend kleuteronderwijs of toelating door de klassenraad is op hen niet van 

toepassing. 
 

In het gewoon onderwijs volgt een leerling normaal zes jaar, maar minimaal 

vier jaar en maximaal acht jaar, les in het lager onderwijs.  Een leerling die 

vijftien jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan geen lager 

onderwijs meer volgen. 
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2.4 Schoolveranderen 
 

 

Schoolverandering kan steeds in de loop van het schooljaar.  De ‘nieuwe 

school’ verwittigt de ‘oude school’.  Schoolverandering van het gewoon naar 

het buitengewoon basisonderwijs kan onmiddellijk zodra de ouders over een 

inschrijvingsverslag beschikken. 

 

 

 

2.5 Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)  

 

2.5.1 VCLB Leuven 
 

 Onze school werkt samen met :  

VCLB Leuven 
Centrum voor Leerlingenbegeleiding voor Vrij en Gemeentelijk Onderwijs 
Karel Van Lotharingenstraat 5, 3000 Leuven 
Tel:  016/28 24 00  
Fax: 016/28 24 99  
info@vclbleuven.be 
directie@vclbleuven.be 
www.vclbleuven.be 
 

In elke school is een CLB-team gezamenlijk verantwoordelijk voor de begeleiding. 

De CLB-anker is het aanspreekpunt voor leerlingen, ouders, leerkrachten en 

interne zorg.  CLB-ankers zijn op vaste tijdstippen aanwezig op school.  De arts en 

paramedische werker van het CLB staan in voor de medische onderzoeken, vac-

cinaties en vragen over gezondheid. 

De namen en contactgegevens van de CLB-medewerkers die verantwoordelijk 

zijn voor onze school vind je : 

 - op de website van de school ; 

 - op de website van VCLB Leuven (www.vclbleuven.be > praktisch > scholen) ; 

 - in een flyer die de nieuwe leerlingen krijgen bij de start van het schooljaar. 

 

2.5.2 Waarvoor kan je bij het CLB terecht ? 
 

 Hieronder wordt kort beschreven wat CLB-medewerkers voor jou kunnen doen. 

Meer uitgebreide informatie vind je op www.vclbleuven.be. In de loop van het 

schooljaar krijgen ouders en leerlingen concrete informatie over medische onder-

zoeken, eventuele inentingen of andere initiatieven van het CLB.  

 Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen. De 

leerling staat centraal in onze begeleiding. Hij heeft recht op informatie, hulp en 

privacy. Dit geldt ook voor de ouders.  Als de leerling voldoende bekwaam 

geacht wordt, beslist hij ook mee over de stappen in de begeleiding. De 

leeftijdsgrens hiervoor ligt meestal op 12 jaar. Ook ouders en school zijn belangrijke 

partners in de begeleiding. De CLB-medewerkers streven naar een goede 

samenwerking tussen alle partners. 

 

Op vraag van leerlingen, ouders of school bieden CLB-medewerkers hulp. Dat kan 

informatie, advies, diagnostiek of begeleiding zijn op de volgende vier domeinen : 

 - Gedrag, gevoelens en relaties : als een leerling zich niet goed in zijn vel voelt. 

 - Leren en studeren : als het leren op school niet wil vlotten. 

 - Lichamelijke ontwikkeling en gezondheid : als een leerling of zijn ouders vragen  

mailto:info@vclbleuven.be
mailto:leuven@clb-net.be
http://www.vclbleuven.be/
http://www.vclbleuven.be/
http://www.vclbleuven.be/
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   hebben over lichamelijke ontwikkeling, gezonde leefgewoonten of gezond- 

heidsproblemen.     

 - Onderwijsloopbaan : als je op zoek bent naar informatie over studierichtingen of  

   scholen en als kiezen moeilijk is. 

Als dat nodig is, zoekt de CLB-medewerker met de ouders, de leerling en de 

school naar gepaste hulp. 

 

Sommige begeleiding biedt het CLB aan iedereen aan. 

-   In de 2de kleuterklas en het 5de leerjaar is er een uitgebreid medisch onder-  

zoek.  Ter voorbereiding van deze onderzoeken vragen we aan de ouders om 

een vragenlijst in te vullen. 

-  Een gedeeltelijk medisch onderzoek is voorzien in de eerste kleuterklas, het 

eerste leerjaar en in het derde leerjaar in de lagere school.  

-   Alle leerlingen van het buitengewoon onderwijs krijgen een volledig medisch 

onderzoek bij instap en nadien om de twee jaar. 

-  De leerlingen kunnen gratis inentingen krijgen.  Het CLB geeft advies bij be-  

smettelijke ziekten. 

- Wie regelmatig afwezig is op school, krijgt altijd begeleiding van het CLB. 

 

Het CLB heeft een bijzondere opdracht voor leerlingen met specifieke onderwijs-

behoeften.  De CLB-medewerkers brengen in overleg met leerling, ouders en 

school de wenselijke aanpassingen in kaart.  Ze kunnen onder bepaalde voor-

waarden een verslag opstellen dat recht geeft op ondersteuning vanuit het 

buitengewoon onderwijs of een individueel aangepast curriculum in het gewoon 

of buitengewoon onderwijs. 

 

2.5.3 Samenwerking school - CLB 
 

 Het CLB is een partner in de leerlingenbegeleiding op school. School en CLB 

stellen een gezamenlijk beleidsdocument op met afspraken en aandachtspunten. 

Via de schoolraad kunnen ouders en leerlingen zich daarover uitspreken. 

 CLB-medewerkers werken onafhankelijk van de school maar kennen de school 

wel goed.  

 School en CLB kunnen gegevens uitwisselen over leerlingen voor zover die voor de 

begeleiding op school noodzakelijk zijn. Dit gebeurt binnen de grenzen van de 

deontologie en het beroepsgeheim waaraan alle medewerkers zich houden.   

Het CLB noteert relevante gegevens in het CLB-dossier. 

 

2.5.4 Hoe werkt het CLB ? 
 

CLB-medewerkers bieden hulp op vraag van leerlingen, ouders of leerkrachten.  

Zij werken samen met hen aan oplossingen. Ouders beslissen mee over de 

stappen in de begeleiding en worden maximaal betrokken.  Bij oudere leerlingen 

(+ 12 jaar) beslist de leerling over het verloop van de begeleiding.   

 Als de school een vraag tot begeleiding stelt, zal het CLB een begelei-

dingsvoorstel doen. De begeleiding wordt enkel verder gezet als de leerling (+12 

jaar) of zijn ouders (-12 jaar) hiermee instemmen.  

 Ouders en leerlingen zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan de medische 

onderzoeken, preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten 

en de begeleiding bij afwezigheidsproblemen. 

 De CLB-medewerkers van een school staan niet alleen. Binnen het CLB maken zij 

deel uit van een team van collega’s. Zij overleggen regelmatig met elkaar.  

De begeleiding van het CLB is gratis.  
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CLB-medewerkers hebben beroepsgeheim en gaan met respect om met alle in-

formatie. 

 Het medisch onderzoek gebeurt door de arts en paramedisch werker van het 

CLB.  In uitzonderlijke gevallen kan je vragen om het onderzoek te laten gebeuren 

door een andere arts. Hiervoor neem je contact op met de directeur van het CLB. 

 De CLB-medewerkers werken samen met andere diensten en hulpverleners en 

kunnen in overleg met ouders en leerlingen naar hen doorverwijzen.  Voor inten-

sieve vormen van begeleiding binnen de integrale jeugdhulp kan het CLB een 

aanvraagdossier opstellen.  Het CLB kan in specifieke situaties ook helpen met  

aanvragen verhoogde kinderbijslag. 

 Als CLB-medewerkers verontrust zijn omwille van een problematische leefsituatie 

of een vermoeden van kindermishandeling nemen zij in elk geval initiatief tot 

overleg of begeleiding. 

 

2.5.5 Het CLB-dossier 
 

  Wat staat er in een CLB-dossier ? 

Het CLB legt voor elke leerling een dossier aan waarin gegevens over de 

medische onderzoeken en begeleidingsgegevens genoteerd worden. Dit gebeurt 

volgens vastgelegde regels waarin veel aandacht is voor de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer. 

Mag je het CLB-dossier inkijken ? 

 De leerling (+ 12 jaar) of zijn ouders (-12 jaar) kunnen kennis nemen van de 

gegevens in het CLB-dossier.  Dat  gebeurt via een begeleide inzage met de 

betrokken CLB-medewerkers die de informatie in het dossier kunnen duiden. Je 

hebt geen toegang tot gegevens die de privacy van anderen schenden. 

 

 Wat gebeurt er met het CLB-dossier als je van school verandert ? 

 Als de leerling van een school komt die begeleid wordt door een ander CLB, 

wordt het dossier 10 dagen na de start in onze school automatisch bezorgd aan 

VCLB Leuven. Als je dit niet wenst, moeten de  ouders (-12 jaar) of de leerling (+12 

jaar) binnen de 10 dagen schriftelijk verzet aantekenen bij het CLB dat de vorige 

school begeleidt.  Identificatiegegevens, vaccinatiegegevens en gegevens in het 

kader van de verplichte CLB-opdrachten (medische onderzoeken, afwezigheids-

problemen) worden in elk geval overgedragen. 

 

 Wat gebeurt er met het dossier als een leerling het onderwijs verlaat ? 

 Wanneer een leerling het secundair onderwijs definitief verlaat, wordt het dossier 

bewaard op het CLB. Het wordt gedurende 10 jaar gearchiveerd, te rekenen 

vanaf de datum van de laatste vaccinatie of het laatste medisch onderzoek. 

Voor leerlingen die hun loopbaan beëindigden in het buitengewoon onderwijs 

blijft het dossier bewaard tot ze de leeftijd van 30 jaar bereikt hebben. Daarna 

wordt het dossier vernietigd. 

 

2.5.6 Wat te doen bij een besmettelijke ziekte ? 
 

 Het CLB heeft een opdracht in het voorkomen van de verspreiding van 

besmettelijke ziekten. Om besmettingsrisico’s te beperken moet de CLB-arts zo 

vlug mogelijk op de hoogte zijn van besmettelijke aandoeningen. Voor de volgen-

de besmettelijke ziekten moet een melding gebeuren: bof, voedselinfectie, buik-
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tyfus, difterie, escherichia coli infectie, hersenvliesontsteking (meningitis), hepatitis 

A, hepatitis B, impetigo (krentenbaard), kinkhoest, kinderverlamming (polio), maze-

len, roodvonk, (scarlatina), schurft (scabies), schimmelinfectie van de huid, shigel-

lose en tuberculose.  Bij twijfel nemen ouders best telefonisch contact met de CLB-

arts. 

 De melding aan het CLB (016-28 24 00) kan gebeuren door de ouders zelf, door 

de behandelende arts of door de schooldirectie als deze op de hoogte is. Voor 

dringende melding van infectieziekten buiten de kantooruren kan men de dienst 

infectieziektebestrijding contacteren op het nummer 02-512 93 89. 

 De CLB-arts zal via de school leerlingen en ouders informeren over de noodza-

kelijke maatregelen. 

 
2.5.7 Kan elk kind van 12 jaar zelfstandig beslissen ?  
 

Elke leerling heeft recht op begeleiding en privacy. Vanaf 12 jaar kan je in prin-

cipe ook zelfstandig oordelen : 

- of je ingaat op een begeleidingsvoorstel ; 

- of je ouders toegang krijgen tot de gegevens over jou in je dossier ; 

- om de overdracht van je dossier te weigeren.   

Op deze leeftijdsgrens zijn uitzonderingen mogelijk.  

 

 

2.6 Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden 

 

 Bij de eerste inschrijving van het kind melden de ouders aan de directeur of zij al 

 dan niet het ouderlijke gezag over het kind gezamenlijk uitoefenen.  Indien de 

 directeur een vermoeden heeft dat de ouders het ouderlijk gezag niet geza-

menlijk uitoefenen of dat één van de ouders handelt zonder de toestemming van 

de andere ouder kan hij nadere informatie en eventueel een ondertekende ver- 

 klaring vragen waarin de ouders de juiste informatie inzake uitoefening van het 

ouderlijk gezag verschaffen.  De directeur geeft in dergelijke gevallen een over-

zicht van de respectievelijke bevoegdheden aan beide ouders. 

 

Het ouderlijke gezag geldt enkel ten aanzien van minderjarigen die de Belgische 

nationaliteit hebben.  Ontvoogde minderjarigen zijn niet aan het ouderlijke gezag 

onderworpen.  Voor minderjarige leerlingen van vreemde nationaliteit geldt het 

eigen nationaal stelsel van personen en familierecht. 

 

- Samenlevende ouders 

Elke ouder die alleen een handeling stelt die verband houdt met het ouderlijke 

gezag wordt geacht te handelen met instemming van een andere ouder.  Dit 

geldt zowel voor gehuwde samenlevende ouders als voor niet gehuwde samen-

levende ouders.  Heeft de directeur of een personeelslid van de school het ver-

moeden dat die stilzwijgende toestemming ontbreekt dan zal hij zijn medewerking 

weigeren tot er toestemming is van de tweede ouder. 

 

- Niet-samenlevende ouders 

Wanneer de ouders niet samenleven, blijven zij het ouderlijke gezag gezamenlijk 

uitoefenen (co-ouderschapsregeling).  Ook hier geldt het vermoeden van instem-

ming van de afwezige ouder, wanneer de andere ouder alleen een rechts-
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handeling betreffende het kind stelt.  Heeft de directeur of een personeelslid van 

de school het vermoeden dat die stilzwijgende toestemming ontbreekt dan zal hij 

zijn medewerking weigeren tot er toestemming is van de tweede ouder. 

In afwijking van de co-ouderschapsregeling kan de bevoegde rechter het ouder-

lijke gezag uitsluitend opdragen aan één van beide ouders.  Hij kan ook een 

tussenoplossing uitwerken waarbij voor bepaalde beslissingen met betrekking tot 

de opvoeding van het kind de instemming van beide ouders vereist is terwijl voor 

het overige één ouder alleen verantwoordelijk is.  De school zal op voorlegging 

van een dubbel van de rechter de regeling volgen. 

 

Binnen een exclusief ouderlijk gezag behoudt de ouder die niet het ouderlijke 

gezag uitoefent het recht om toezicht uit te oefenen op de opvoeding.  Dit houdt 

in dat hij op de hoogte wordt gehouden van de schoolresultaten en schoolver-

richtingen.  Het geeft evenwel geen beslissingsrecht in verband met de opvoe-

ding. 
 

De regeling voor niet-samenlevende ouders is van toepassing op : 

- feitelijk gescheiden echtparen ; 

- uit de echt gescheiden ouders ; 

- ouders die vroeger samenleefden ; 

- ouders die nooit hebben samengeleefd. 

 

Ontzetting uit het ouderlijke gezag 

Door een rechterlijke beslissing kan een ouder worden ontzet uit het ouderlijke 

gezag.  Deze ouder heeft geen beslissingsrecht in verband met de opvoeding en 

evenmin een recht op informatie.  De school zal de regeling volgen na voor-

legging van een dubbel van het vonnis waaruit de ontzetting  blijkt. 

 

De directeur moet de wetgeving inzake ouderlijk gezag bij alle beslissingen in ver-

band met de opvoeding van de leerlingen naleven o.m. 

- bij de inschrijving van de leerlingen ; 

- bij de keuze van een levensbeschouwelijk vak of de vrijstelling daarvan ; 

- bij orde- en tuchtmaatregelen ; 

- keuzes i.v.m. de schoolloopbaan van het kind (bv. overzitten of niet) ; 

- bij de schoolverrichtingen in het algemeen. 
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Hoofdstuk 3 Algemene bepalingen en organisatorische afspraken 

 

 

3.1 Regelmatige leerling 

 

 Een leerplichtige leerling die ingeschreven is in onze school moet, behoudens 

 gewettigde afwezigheid, aanwezig zijn in de school en deelnemen aan alle 

 onderwijsactiviteiten die voor hem worden georganiseerd en waarvoor hij geen 

 vrijstelling heeft. 

 Zowel voor kleuters als voor leerlingen van de lagere school is een voldoende 

aanwezigheid essentieel voor een succesvolle schoolcarrière. 

 

 

3.2 Afwezigheden - leerplichtcontrole 

 

  zie schoolreglement hoofdstuk 7 artikel 13 

  

 Wie de afwezigheid van een leerplichtig kind niet verantwoordt, is onwettig afwe- 

 zig.  Een ongewettigde afwezigheid brengt de regelmatigheid van de leerling in 

 het gedrang.  Voor elke afwezigheid waarvoor geen schriftelijke verantwoording

 werd verstrekt, wordt een formulier meegegeven aan de ouders om de afwezig-  

heid te verantwoorden. 

 

 

3.3 Te laat komen - vroeger vertrekken 

 

  zie schoolreglement hoofdstuk 7 artikel 14 

 

 Het is niet prettig dat kinderen te laat komen. Het klasgebeuren is dan volop bezig 

 en het is voor hen dan ook moeilijk aan te sluiten bij de les. Wij vragen u dan ook 

 uitdrukkelijk ervoor te zorgen dat de kinderen op tijd in de school zijn. 

 Ook voor de kleuters vragen wij u de begin- en einduren te respecteren. Kleuters 

 vinden het niet leuk in het klasje te komen als de activiteiten reeds begonnen zijn. 

 Indien kinderen toch te laat komen, begeven ze zich zo spoedig mogelijk naar de 

 klas.  Voor kinderen die te laat komen, vragen wij het kind tot in de klas bij de 

 groepsleraar te brengen. 

 

 

3.4 Leerlingenraad 

 

  zie schoolreglement hoofdstuk 11 artikel 30 

 

 

3.5 Afhalen en brengen van de kinderen 

 

 Ouders die hun kinderen zelf naar school brengen, begeleiden de kinderen tot 

 aan de schoolpoort.  Dit is tot aan de poort van de Sint-Amandstraat of tot aan 

 het tussenpoortje van de Kloosterstraat (bij raam kantoor directie).  Ouders kun-

nen enkel in uitzonderlijke gevallen en met toestemming van de directeur, hun 

kind begeleiden tot in het klaslokaal. 
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 Ouders die hun kinderen op school afhalen, komen tot op de speelplaats nadat 

 een leerkracht de poort heeft geopend. 

 De kinderen die worden afgehaald, kunnen nooit zonder begeleiding van de 

 ouders de speelplaats verlaten (en bv. alleen naar de parkeerplaats gaan). 

 Ouders die hun kinderen door andere personen aan school laten afhalen, delen 

 op voorhand schriftelijk aan de directeur mee wie het kind mag afhalen. 

 De schoolingang moet steeds worden vrijgehouden. 

 De leerlingen die niet tijdig kunnen afgehaald worden, worden 

 - 's middags naar de refter gebracht ; 

 - 's avonds naar het toezichtlokaal gebracht. 

  Volgens het politiereglement mogen auto's niet op de stoep of op het zebrapad 

 geparkeerd worden.  De rijen kunnen zo ongehinderd doorgaan.  Parkeer de 

 wagen op een van de nabije parkings (kerk of De Walsplein). 

 Ouders komen uit hun wagen om hun kind zelf aan de schoolpoort af te halen. 

 Wenk uw kind niet van de overkant van de straat.  Het zou wel eens fataal kunnen 

 zijn. 

 

 

3.6 Vrijstelling   

 

 In principe nemen alle leerlingen deel aan de voor hen georganiseerde activitei-

ten.  Indien een kind tijdelijk niet in staat is om bepaalde activiteiten (bv. li- 

chamelijke opvoeding, zwemmen) te volgen is een attest van de ouders of de 

 arts vereist.  Voor leerlingen die tijdelijk bepaalde lessen of onderdelen ervan (bv. 

lichamelijke opvoeding) niet kunnen volgen, is de directeur verantwoordelijk voor 

de organisatie van een pedagogisch verantwoorde opvang voor deze leerlingen. 

 

 Leerlingen die omwille van een handicap bepaalde leergebieden of onderdelen 

 ervan niet kunnen volgen, kunnen daarvoor vrijstelling krijgen.  Ze volgen dan ver-

vangende activiteiten.  In deze gevallen gelden volgende afspraken : 

 - Voor leerlingen kan een vrijstelling worden bekomen voor bepaalde leerge-

bieden of onderdelen ervan die de leerling door zijn  handicap niet kan volgen. 

 - De directeur is verantwoordelijk voor de organisatie van vervangende activitei-

ten waarvan de gelijkwaardigheid door de bevoegde onderwijsinspectie werd 

erkend. 

 

 

3.7 Onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs 

  zie schoolreglement hoofdstuk 10 artikel 27 
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Hoofdstuk 4 Organisatorische afspraken 

 

 

4.1 Openstellen van de school - organisatie van de schooluren  

 

 Lesurenregeling : 

 

  Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag : 

  - ochtend : van 08u.45 tot 11u.55 ; 

  - middag : van 13u.15 tot 15u.40 of 16u.30  
     

  Woensdag : 

  - ochtend : van 08u.45 tot 12u. ; 

  - middag : vrij 
 

 De schoolpoort gaat telkens een kwartier voor de aanvang van de lessen open.  

Het toezicht wordt vanaf 8u.30 op de speelplaats door de leerkrachten verze- 

kerd.  Om veiligheidsredenen vragen we u de kinderen niet te vroeg aan de poor- 

ten te laten staan.  Indien u om een of andere reden te laat komt op school, 

brengt u de kinderen tot aan het klaslokaal. 

 Een lijst met de data van de vakanties en vrije dagen (schoolvakanties, facul-

tatieve vrije dagen en pedagogische studiedagen) wordt bij het begin van het 

schooljaar aan de leerlingen meegegeven. 

 

 

4.2 Toezicht en kinderopvang 

 

4.2.1 Rijen 

 

 Om 15u.45 en om 16u.30 (op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) en om 

12u. (op woensdag) worden onze leerlingen op hun weg naar huis door de 

leerkrachten begeleid langs de meest veilige weg en tot voorbij de gevaarlijke 

kruispunten in de buurt van de school. 

 1. Brouwerijstraat - kruispunt Karterstraat-Minneveldstraat 

 2. L. Maesstraat - kruispunt Leuvensesteenweg-Kapellestraat 

 3. Sint-Amandstraat - kruispunt Dr. V. De Walsplein-Bosstraat 

 

 De ouders zijn verantwoordelijk vanaf het einde van de rijen. 

 Verder verzorgen de leerkrachten de rijen voor de leerlingen die door de ouders 

worden afgehaald.  De fietsers sluiten aan bij de  begeleide rijen. 
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4.2.2 Voor- en naschools toezicht 

 

 De gemeente Kortenberg heeft het voor- en naschoolse toezicht toegekend aan  

 de Landelijke Kinderopvang Stekelbees.  

 Er is toezicht in een lokaal van de school, op schooldagen van 7u. tot 18u.30 

 

 Er is een volledige dag toezicht op de vrije dagen die eigen zijn aan de school, 

zoals de dagen van de pedagogische vergaderingen voor de leerkrachten en de 

lokale vrije dagen. 

Aan de ouders die hun kind vóór 08u.30 naar school brengen, wordt gevraagd 

 hun kind naar het toezicht te brengen en het zeker niet aan de schoolpoort of op 

 de speelplaats af te zetten. 

 Inlichtingen bij Stekelbees Kortenberg :  02/751 43 22 

     LKKortenberg@kvlv.be 

     www.landelijkekinderopvang.be 

 

4.2.3 Facultatieve naschoolse begeleiding 

 

 Vanaf het eerste leerjaar is er van 15u.55 tot 16u.30 mogelijkheid tot studie. 

 In de eerste graad : 

 - studie : maken van huiswerk, begeleiden bij het leren van een les. 

 In de tweede graad : 

 - op maandag, dinsdag en donderdag is er begeleiding bij het maken van het 

   huiswerk of het leren van de lessen. 

 - op maandag en donderdag zijn er gedurende ± 15 min. conversatieoefeningen

   in de Franse taal. 

 In de derde graad : 

 - op maandag, dinsdag en donderdag is er begeleiding bij het maken van het 

   huiswerk of het leren van de lessen. 

 - op maandag, dinsdag en donderdag zijn er gedurende ± 15 min. conversatie-

oefeningen in de Franse taal. 

 

4.2.4 Er is geen studie op : 

 

 - kermismaandagen ; 

 - vrijdag voor een vakantie van minstens 1 week ; 

 - de avond van de individuele oudercontacten. 

 

 

4.3 Schoolverzekering 

 

 De schoolverzekering bij Ethias dekt alleen lichamelijke schade die de kinderen 

op school, tijdens de naschoolse activiteiten of op weg van en naar huis kunnen 

 oplopen en dit tijdens de gewone uren en op de gebruikelijke en/of veiligste weg 

 naar huis.  Wanneer een leerling een ongeval heeft, moet bij de directie een 

 aangifteformulier gevraagd worden.  Dit moet door de behandelende dokter in-

gevuld en ondertekend worden en binnen de twee dagen worden terugbezorgd. 

 De ouders betalen de medische kosten rechtstreeks aan de dokter.  Het dokters- 

mailto:LKKortenberg@kvlv.be
http://www.landelijkekinderopvang.be/
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briefje wordt bij het ziekenfonds ingediend.  Het remgeld (wat u nog zelf moet 

betalen) wordt door de verzekeringsmaatschappij terugbetaald. 

 De schade die berokkend zou zijn aan derden, wordt niet door de schoolverzeke-

ring gedekt.  Ook schade aan kledij, materiaal, horloges, fietsen en verdwenen 

voorwerpen zijn niet in de schoolpolis opgenomen. 

 Er is wel een tussenkomst bij brilschade. 

 De polis ligt ter inzage in het secretariaat. 

 

 

4.4 Kosten op school 

 

4.4.1 Gratis 

 

 De school stelt volgende materialen gratis ter beschikking, per kind, per klas of per  

 groep klassen : 

 - bewegingsmateriaal ; 

 - constructiemateriaal ; 

 - handboeken, schriften, werkboeken en -blaadjes, fotokopieën, software ; 

 - ICT-materiaal ; 

 - informatiebronnen ; 

 - kinderliteratuur ; 

 - knutselmateriaal ; 

 - leer- en ontwikkelingsmateriaal ; 

 - meetmateriaal ; 

 - multimediamateriaal ; 

 - muziekinstrumenten ; 

 - planningsmateriaal ; 

 - schrijfgerief ; 

 - tekengerief ; 

 - atlas ; 

 - globe ; 

 - kaarten ; 

 - kompas ; 

 - passer ; 

 - tweetalige alfabetische woordenlijst ; 

 - zakrekenmachine. 

 

4.4.2 De scherpe maximumfactuur 

 

 Het schoolbestuur kan een bijdrage vragen voor onderwijsgebonden kosten, ge-

maakt tijdens de normale aanwezigheid van de leerlingen, wanneer deze niet 

noodzakelijk zijn om een eindterm te realiseren of een ontwikkelingsdoel na te 

streven, maar tot doel hebben deze te verlevendigen. 

 Volgende bijdragen kunnen van de leerlingen worden gevraagd binnen de gren-

zen van de bijdrageregeling beschreven in het schoolreglement (hoofdstuk 4, 

artikel 7, paragraaf 2) : 

 - de toegangsprijs voor het zwembad, met uitzondering van de leerlingengroep 
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waarvoor de toegangsprijs door de Vlaamse Gemeenschap wordt gedragen ; 

 - de toegangsprijs bij pedagogisch-didactische uitstappen ; 

 - de deelnamekosten bij eendaagse extra-murosactiviteiten ; 

 - de vervoerskosten bij pedagogisch-didactische uitstappen, eendaagse extra 

murosactiviteiten en zwemmen, met uitzondering van de leerlingengroep waar-

voor de vervoerkosten door de Vlaamse Gemeenschap worden gedragen ; 

 - de aankoopprijs van turn- en zwemkledij ; 

 - de kosten voor occasionele activiteiten, projecten en feestactiviteiten ;  

 - … 
 

 Maximumbijdrage per schooljaar : 

 - voor alle kleuters : 45 euro 

 - voor leerlingen lager onderwijs : 85 euro 

 De bedragen zijn onderworpen aan de indexregeling.  

 

4.4.3 De minder scherpe maximumfactuur 

 

 Voor meerdaagse extra-murosactiviteiten kan enkel in de lagere school een 

bijdrage gevraagd worden.   

 Deze bijdrage mag maximaal 425 euro bedragen voor de volledige schoolloop-

baan lager onderwijs. 

 Dit bedrag is onderworpen aan de indexregeling. 

 

4.4.4 De bijdrageregeling 

 

 Deze persoonlijke uitgaven zijn facultatief en vallen ten laste van de gebruiker.  

De kosten van deze service worden bekendgemaakt in de bijlage bij de start van 

het schooljaar.  Het kan gaan om uitgaven voor : 

 - leerlingenvervoer ; 

 - vervoer en deelname aan buitenschoolse activiteiten (o.a. Stichting Vlaamse  

    Schoolsport) ; 

  - voor- en naschoolse opvang ; 

 - middagtoezicht ; 

 - maaltijden en drank ; 

 - abonnementen voor tijdschriften ; 

 - nieuwjaarsbrieven ; 

 - klasfoto’s ; 

 - steunacties ; 

 - andere 

 

4.4.5 De basisuitrusting 

  

 Kinderen die naar school gaan, hebben een bepaalde basisuitrusting nodig : een 

boekentas, kaften, een pennenzak, … 

 De bedoeling is dat ouders deze producten naar eigen inzicht op de vrije markt 

kunnen aankopen, zodat ze ook de prijsmarge zelf in de hand hebben. 
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4.4.6 Betalingen 

 

 De leerlingen die 's middags in de school blijven eten, hebben volgende mogelijk- 

 heden :  

 - zij kunnen een warme maaltijd verkrijgen - bij afwezigheid dient het secretariaat 

 vóór 8u.30 telefonisch verwittigd te worden (02/759 60 69) om zo de terugbetaling 

te kunnen verzekeren ; 

 - zij kunnen een lunchpakket meebrengen en daarbij soep of water drinken.  Het 

meebrengen van eigen drank naar keuze (geen frisdrank en liefst in herbruikbare 

drankfles) is toegelaten.   

 De prijzen worden bij het begin van het schooljaar meegedeeld. 

 De betalingen gebeuren maandelijks.  De school overhandigt de ouders een 

factuur met het te betalen bedrag.  Ouders kunnen ervoor kiezen deze factuur 

elektronisch of op papier te ontvangen.   

 Betalingen gebeuren  per overschrijving.  Betaling via domiciliëring is ook mogelijk. 

 Wij vragen de ouders uitdrukkelijk stipt te zijn met deze betalingen.  De school 

moet immers ook de facturen correct betalen.   

 Indien de financiële afspraken omtrent betaling niet nageleefd worden, vraagt 

de school dat de kinderen een eigen lunch zouden meebrengen.  Er kunnen dan 

ook geen bestellingen meer worden gedaan. 

 

4.4.7 Schooltoelagen 

 

 De overheid kent een schooltoelage toe voor kleuters en kinderen van de lagere 

school.  De toekenning gebeurt op basis van een gezinsdossier.  Het inkomen van 

een gezin bepaalt wie in aanmerking komt.  Verder moet het kind in voldoende 

mate op school geweest zijn : 

  Kleuterschool : 

 Vereiste aanwezigheid op school om de schooltoelage te krijgen. 

 Minder dan drie jaar : 100 halve dagen ; 

 3 jaar op 31/12 : 150 halve dagen ; 

 4 jaar op 31/12 : 185 halve dagen ; 

 5 jaar op 31/12 : 220 halve dagen ; 

 6 jaar op 31/12 : max. 29 halve dagen ongewettigd afwezig 

  Lagere school : 

 Maximum 29 halve dagen ongewettigd afwezig.  Twee jaar op rij heeft verlies 

van de schooltoelage tot gevolg (tot de leerling twee jaar na elkaar voldoen-

de aanwezig is). 

 Aanvragen via www.schooltoelagen.be 

 Meer vragen : communicatie.studietoelagen@vlaanderen.be 

  

 De school kan de ouders ondersteunen bij het aanvragen van de studietoelagen. 

 

 

 

 

http://www.schooltoelagen.be/
mailto:communicatie.studietoelagen@vlaanderen.be
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4.5 Extra-murosactiviteiten 

 

 De extra-murosactiviteiten zullen tijdig worden meegedeeld. 

 

 

Extra-murosactiviteiten zijn de activiteiten georganiseerd voor een groep 

leerlingen die plaatsvinden buiten de schoolmuren, waarbij de leerlingen deze 

lessen of activiteiten dienen te volgen. 

De extra-murosactiviteiten vormen een deel van het schoolgebeuren van de 

kinderen.  Deze activiteiten worden ingepast in het leerprogramma van de 

school.  Opdat elk kind kan deelnemen aan deze activiteiten voorzien we voor 

kinderen die, omwille van religieuze, culturele of andere overtuiging andere 

voedingsgewoonten hebben, aangepaste voeding.  We rekenen er dan ook 

op dat alle ouders schriftelijke toestemming geven hun kind te laten deelnemen 

aan deze activiteiten. 

Indien de ouders geen toestemming geven, moeten de niet-deelnemende 

leerlingen verantwoord worden opgevangen in de school, ze moeten m.a.w. 

kunnen deelnemen aan een speciaal voor hen georganiseerde reeks van 

activiteiten, die zo dicht mogelijk aansluiten bij de pedagogisch-didactische 

aanpak die buiten de school aan de andere leerlingen wordt aangeboden.  
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Hoofdstuk 5 Ouders en school 
 

 

5.1 Oudercontact 

 

 Het rechtstreekse contact tussen school en ouders verloopt via de schoolagenda 

in de lagere school en via het heen-en-weermapje in het kleuteronderwijs. 

 Geplande oudercontacten : 

 - informatieavonden (bv. overgang 3de kleuterklas - eerste leerjaar, algemene 

  infoavonden per klas, ...) ; 

 - individuele oudercontacten.  
  

 

 Occasionele contacten :  

 Ook buiten de vastgelegde contactavonden kunnen de ouders met de leraren 

spreken.  Dit gebeurt dan best een kwartier voor de aanvang van de lessen, 

dadelijk na de schooluren of na afspraak. 

 De oudercontacten gebeuren in het Nederlands. 

 

 

5.2 Initiatieven in functie van zorgverbreding 

 

 Voor sommige kinderen verloopt het onderwijsgebeuren in meer of mindere mate 

 problematisch.  Onze zorgbreedte heeft te maken met de aandacht die wij als 

 school aan de kinderen geven en met de wijze waarop wij omgaan met 

 verschillen tussen kinderen.  Wij willen bij zoveel mogelijk kinderen een zo breed 

 mogelijke basisvorming realiseren.  Daarvoor hebben we een zorgplan ontwikkeld 

 dat waakt over het welzijn van ieder kind. 

 De Regenboog wil alle leerlingen gelijke ontwikkelingskansen bieden overeen-

komstig hun mogelijkheden.  Om het welbevinden van al haar leerlingen en haar 

onderwijskwaliteit te optimaliseren, verfijnt De Regenboog permanent haar zorg-

breedte.  Preventie en remediëring zijn er de pijlers van.  Hierbij beroept de Regen-

boog zich ook op externe ondersteuning. 

 

 Door het integreren van allerlei werkvormen als hoeken- en contractwerk trachten 

 de leerkrachten de betrokkenheid en zelfactiviteit van de kinderen te verhogen.  

 Deze werkvormen laten ook toe op een natuurlijke wijze in te spelen op de 

 verschillen in ontwikkelingsbehoeften tussen de kinderen. 

 

 Om de evoluties in deze ontwikkelingen te bewaken en optimaal te begeleiden, 

 wordt zowel in kleuter- als lagere school een leerlingvolgsysteem gebruikt.  Dit 

 methode-onafhankelijk instrument, aangevuld met andere resultaten en observa-

ties van groepsleraar, zorgcoördinator en zorgleerkracht vormt het uitgangspunt 

voor Multi-Disciplinair-Overleg (MDO) en van gerichte interventies (individueel of in 

groepjes) binnen of buiten de klas. 

 

 Aan een MDO nemen in principe directeur en/of zorgcoördinator, groepsleraar, 

 zorgleraar en CLB-medewerker deel.  Afhankelijk van het gespreksonderwerp kan 

 deze groep uitgebreid worden met ouders en externe deskundigen.  Uitgebreide 
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klassikale MDO′s hebben plaats eind september - begin oktober en in januari - 

februari.  Midden mei zijn er selectieve MDO’s.  Bijzondere MDO’s hebben een 

specifieke aanleiding zoals CLB-onderzoek, GON-evaluatie, een ouderverzoek, 

enz. 

 

 Bij het begin van het schooljaar hebben overgangsgesprekken plaats tussen de  

 groepsleraars. 

 

 Het zorgbeleid van De Regenboog wordt uitgevoerd op drie niveaus : 

 - de coördinatie van de zorginitiatieven ; 

 - het ondersteunen van het handelen van de leerkrachten ; 

 - het begeleiden van de leerlingen. 

  

 

5.3 Schoolagenda 

 

  zie schoolreglement hoofdstuk 6 artikel 10 

 

 In de lagere school worden in de schoolagenda dagelijks de taken en de lessen 

 genoteerd.  Zo weten de ouders wat er van de kinderen verwacht wordt.  De 

 schoolagenda is eveneens een communicatiekanaal naar de ouders.  

 Mededelingen van diverse aard worden erin genoteerd en dienen ondertekend 

 te worden.  Eenmaal per week controleert de klastitularis de agenda en hij dient 

 wekelijks voor kennisneming te worden ondertekend door de ouders. 

 In de kleuterschool wordt aan de kinderen een heen-en-weermap meegegeven. 

 Daarin worden allerlei korte mededelingen genoteerd.  Ook de ouders kunnen 

 hierin een boodschap voor de leerkracht steken.   

 

 

5.4 Huistaken 

 

  zie schoolreglement hoofdstuk 6 artikel 9 

 

 Een huistaak is elke opdracht na schooltijd uit te voeren, o.m. mondelinge en 

 schriftelijke opdrachten.  Schriftelijke huistaken worden keurig gemaakt en op de 

 afgesproken dag (gewoonlijk de volgende ochtend) afgegeven. 

 De opdrachten voor de huistaken worden genoteerd in de schoolagenda. 

 Indien een leerling zijn huiswerk vergeet, kan de groepsleraar de nodige 

 maatregelen nemen.  De ouders dienen de reden waarom het huiswerk niet 

 gemaakt werd in de schoolagenda te vermelden.  De huistaak wordt de dag 

 nadien afgegeven.  (Huiswerkplan als bijlage) 

 

 

5.5 Rapport 

 

  zie schoolreglement hoofdstuk 6 artikel 11 

 

 De kinderen krijgen op regelmatige tijdstippen een rapport.  In december en juni 

 zijn er voor de leerlingen van de derde graad proefwerken.  De data van de 

 rapporten worden bij het begin van het schooljaar aan de leerlingen 
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 meegegeven. 

 De groepsleraar en de ouders ondertekenen het rapport.  Er is ook mogelijkheid 

 tot een gesprek met de leerkracht over het rapport (rapportdata en oudercon-

tacten als bijlage). 

 

 

5.6 Getuigschrift basisonderwijs 

 

  zie schoolreglement hoofdstuk 9 artikels 22 t.e.m. 26 

 

 De samenstelling van de klassenraad is de volgende : de directeur, de leerkrach-

ten van het vijfde en zesde leerjaar en de zorgcoördinator.  De klassenraad kan 

uitgebreid worden met de LO-leraren en met zorgleraren. 

 Een leerling is geslaagd wanneer hij/zij 50 % van de punten behaalt (som van alle 

 toetsen en proefwerken in het zesde leerjaar). 

 

 

5.7 Problemen op school  

 

 Leerlingen, ouders en leraren houden zich aan de leefregels en afspraken die in 

 dit schoolreglement en de afsprakennota opgesomd zijn en aanvaarden de 

 consequenties bij het niet-naleven ervan. 

 

5.7.1 Onenigheid tussen leraren en ouders 

 

 Bij onenigheid tussen leraren en ouders nemen de ouders in de eerste plaats 

 contact op met de betrokken leraar om, in gemeenschappelijk overleg, te trach-

 ten tot een vergelijk te komen. 

 Wanneer dit overleg geen resultaat oplevert, kan men een afspraak maken met 

 de directeur zodat deze kan trachten een overeenkomst tussen beide partijen tot 

 stand te brengen. 

 Indien deze beide vormen van overleg mislukken, kunnen de ouders zich wenden 

 tot het schoolbestuur, via de schepen van onderwijs. 

 

5.7.2 Onenigheid met leerlingen 

 

 Soms worden gemaakte leefregels en afspraken niet nageleefd en/of kunnen 

 zowel de leraar als het kind zich eens vergissen.  

 Als een leerling de goede werking van de school hindert of het klasgebeuren 

 stoort, kunnen volgende maatregelen worden getroffen : 

 -  een ordemaatregel ; 

 -  een individueel begeleidingsplan met meer bindende gedragsregels wordt uit-

geschreven ; 

 -  een tuchtmaatregel. 

 

 Deze maatregelen en bijhorende procedures zijn verder gespecificeerd in hoofd-

 stuk 8 van het schoolreglement. 
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5.8 Ouders en leefregels 

 

 We vragen de ouders om de leefregels die voor de kinderen gelden (zie hoofd-

stuk 6) ook zelf te respecteren en hun kind te stimuleren om de leefregels van de 

school  na te leven. 

 Van de ouders wordt verwacht dat zij de volgende afspraken naleven. 

 

5.8.1 Taalgebruik 

 

 Op school en in de nabijheid van de leerlingen spreken alle schoolparticipanten 

Nederlands met elkaar.  Enkel ten opzichte van leerlingen die een andere 

moedertaal spreken en het Algemeen Nederlands nog niet voldoende beheer-

sen, kan uitzonderlijk een andere taal worden gebruikt. 

 

5.8.2 Uiterlijk voorkomen 

 

 Kledij, schoeisel en haartooi van de leerlingen zijn verzorgd, eenvoudig, veilig en 

 hygiënisch.  Er wordt afstand genomen van modische bewegingen die zich ook 

 uitwendig manifesteren en daardoor een middel zijn om zich te distantiëren van 

 de medeleerlingen. 

  

5.8.3 Turn- en zwemkledij 

 

 Voor de gymles dragen de leerlingen steeds hun gympak en gymschoenen.  Het 

 gympak kan in de school aangekocht worden.   Alles wordt in een zakje, voorzien 

van naam, opgeborgen.   

 Gymschoenen, bedoeld voor de gymles in de zaal, worden niet buiten de zaal 

 gedragen. 

 Voor de zwemles dragen de leerlingen een zwembroek of badpak. 

 De kinderen respecteren hierbij de reglementeringen van het zwembad. 

 

5.8.4 Schoolmateriaal 

  

 Alle leerboeken, schriften en schoolgerief (zie lijst 4.5.1) worden gratis ter beschik-

king van de leerlingen gesteld.  Wij dragen er dan ook de grootste zorg voor.  Bij 

verlies of opzettelijke beschadiging van schoolmateriaal moeten de ouders de 

 tegenwaarde vergoeden. 

 

5.8.5 Verloren voorwerpen 

 

 De school is niet aansprakelijk voor diefstal of het verlies van persoonlijk materiaal 

 van de kinderen (kledij, schoolgerei, fiets, juwelen,...).  

 Indien een kind iets verloren heeft, kunnen de ouders steeds terecht bij de direc-

teur om na te gaan of het materiaal zich bij de verloren voorwerpen bevindt. 

 Er wordt gevraagd alle materiaal, zo mogelijk, van naam te voorzien. 

 

5.8.6 Verkeer en veiligheid 

 

 De ouders bespreken met hun kinderen de veiligste schoolroute van thuis naar 

 school en van school naar thuis. 

 De ouders zorgen ervoor dat kinderen die met de fiets naar school komen, over 
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 een fiets beschikken die verkeerstechnisch in orde en veilig uitgerust is.  

 Het is belangrijk dat ouders het goede voorbeeld geven en hun kinderen onder-

steunen om de verkeersregels na te leven. 

 Een fietshelm en een fluohesje zijn aan te raden ! 

 

5.8.7 Verjaardagen 

 

 Elk kind vindt het fijn zijn klasgenootjes te mogen trakteren op zijn/haar verjaardag. 

  Deze traktatie hoeft niet groot te zijn.  Een gezonde knabbel of een kleinigheidje 

 volstaat.  Snoep is niet toegelaten ! 
 

5.8.8 Medicatie 
 

5.8.8.1 Zieke kinderen horen niet thuis op school. 

 

5.8.8.2 De school (alle personeelsleden, middagtoezichters, … op school die verant-

woordelijk zijn voor de kinderen) dient uit eigen beweging geen medicatie toe.  Bij 

ziekte zal ze in de eerste plaats een ouder of een door u opgegeven contactper-

soon trachten te bereiken.  Indien dit niet lukt en afhankelijk van de hoogdrin-

gendheid, zal de school de eigen huisarts, een andere arts of eventueel zelfs de 

hulpdiensten contacteren. 

 

5.8.8.3 De ouders kunnen de school verzoeken om medicatie toe te dienen.  De school 

kan weigeren om medicatie toe te dienen, tenzij : 

 a) die is voorgeschreven door een arts én 

 b) die omwille van medische redenen tijdens de schooluren dient te worden toe-

gediend. 

 Zij doen dit schriftelijk met vermelding van : 

 - de naam van het kind 

 - de datum  

 - de naam van het geneesmiddel 

 - de dosering 

 - de wijze van bewaring 

 - de wijze van toediening 

 - de frequentie 

 - de duur van de behandeling 

 c) In overleg met de CLB-arts kan het personeelslid van de school alsnog weige-

ren medicatie toe te dienen.  In onderling overleg tussen de school, het CLB en 

de ouders wordt naar een passende oplossing gezocht. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 30 

Hoofdstuk 6 Leerling en school 
 

 

6.1 Leefregels voor leerlingen 

 

6.1.1 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 bezit van anderen. 

 Ik pest niemand en zet ook anderen niet aan tot pesten. 

 Ik schrijf netjes en verzorg mijn schriften. 

 Ik geef thuis onmiddellijk alle brieven en nota’s van de school af. 

 In de eetzaal ben ik rustig en heb ik goede tafelmanieren. 

 Ik luister steeds naar de aanwijzingen van de leraar of de begeleider. 

 Ik respecteer het materiaal van mijn medeleerlingen. 

 

6.1.2 Ik, gezondheid en hygiëne 

 

 Mijn kledij, schoeisel en haartooi zijn verzorgd en hygiënisch. 

 Na bezoek aan het toilet spoel ik door en was ik mijn handen. 

 Ik houd de toiletten netjes. 

 In de turnles draag ik de voorgeschreven turnkledij. 

 Ik neem mijn turnkledij regelmatig mee naar huis om te wassen. 

 Ik breng alleen gezonde versnaperingen mee (bv. een appel). 

 Kauwgum : verboden ! 

 Als ik dorst heb, vraag ik water aan de groepsleraar. 

  

6.1.3 Ik en zorg voor het milieu 

 

 Ik zorg mee voor een nette school. 

 Ik sorteer het afval en gooi het in de juiste vuilnisbak. 

 Ik draag zorg voor het groen op de speelplaats. 

 Ik gebruik een brooddoos i.p.v. aluminiumfolie. 

 Ik breng mijn tussendoortje mee in een doosje en laat de verpakking thuis. 

            Ik gebruik liefst een herbruikbare drankfles. 

 

6.1.4 Ik en mijn taalgebruik 

 

 Op school spreek ik steeds Nederlands. 

 Volwassenen spreek ik aan met meneer of mevrouw. 

 De leraren noem ik “meester” of “juffrouw” en de directeur spreek ik aan met 

 "mijnheer". 

 

6.1.5 Ik en schooltaken 

 

 Ik maak mijn huiswerk en leer mijn lessen.  Ook de verbeteringen worden zorgvul-

dig gemaakt.  Wanneer ik dat niet heb kunnen doen, verwittig ik de leraar.  Dit  
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kan op volgende wijze : 

 - door een nota van mijn ouders in mijn agenda ; 

 - door een briefje van mijn ouders. 

 Ik vul elke dag mijn agenda in en laat hem wekelijks tekenen door één van mijn 

 ouders. Ik controleer met mijn agenda of alles in de schooltas zit.  Schriften en 

 boeken vergeet ik niet meer op school.  De schoolpoort gaat om 17 uur dicht. 

 Het ondertekenen van rapporten en toetsen laat ik aan mijn ouders over. 

 Wanneer ik om gezondheidsredenen niet mag zwemmen of turnen, breng ik een 

 attest mee naar school. 

 

6.1.6 Ik en mijn materiaal 

 

 Ik draag zorg voor mijn kledij en mijn schoolgerief. 

 Ik kaft mijn schriften en boeken. 

 In mijn boekentas zit alles netjes bij elkaar en steekt enkel het nodige. 

 Ik zorg ervoor dat ik altijd het nodige schoolgerei mee heb, ook voor het zwem-

men en de turnles. 

 Mijn boekentas staat netjes op de aangeduide plaats. 

 Mijn fiets staat netjes in de fietsenstalling of, bij gebrek aan plaats, zo dicht moge-

lijk achter de rekken en dit goed geordend. 

 Ik bezorg verloren voorwerpen aan de leerkracht. 

 Ik mag geen gsm en geen eigen digitaal communicatiemateriaal gebruiken 

tijdens de schooluren.  Ik mag mijn gsm en eigen digitaal communicatiemateriaal 

enkel na de schooluren gebruiken op een moment dat ik de school verlaten heb. 

Ik ben zelf verantwoordelijk voor eventueel verlies van mijn digitaal materiaal.  Als 

ik mijn ouders tijdens de schooluren telefonisch wil bereiken, gebeurt dit via een 

leerkracht en de schooltelefoon. 
 

6.1.7 Ik en spelen 

 

 Ik speel sportief en sluit niemand uit. 

 Ik breng geen speelgoed mee naar school dat gevaarlijk is en/of geweld uitlokt. 

 Ik breng geen verzamelkaarten of verzamelobjecten mee naar school. 

 Ik ruil of verkoop niets. 

 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 het eerste belsignaal stop ik het spel en ga rustig in de rij staan. 

 Als het regent, speelt iedereen in de overdekte ruimte. 

 Bij slecht (nat) weer wordt er niet met ballen gespeeld. 

 Er worden geen ballen van het dak gehaald.  Dit doet de technische dienst. 
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6.2 Veiligheid en verkeer 

 

6.2.1 Ik en toezicht 

 

 Ik kom ‘s morgens niet vroeger dan 8.30 uur en ‘s middags niet vroeger dan 13 uur 

 op de speelplaats.  Ben ik vroeger dan 8.30 uur, dan ga ik naar de opvang. 

 Ik verlaat de eetzaal, de klas of de speelplaats niet zonder de toestemming van 

de toezichtster of leerkracht. 

 ‘s Middags of ‘s avonds ga ik in de passende rij staan of wacht ik op de speel- 

plaats tot mijn ouders me komen afhalen. Ben ik 15 minuten na de laatste lestijd 

nog op de speelplaats dan ga ik samen met de leerkracht naar de opvang. 

 In de rij staan we per twee.  De fietsers staan met de fiets aan de hand achteraan 

in de rij.  Zij volgen die rij. 

 

6.2.2 Ik en het verkeer 

 

 Ik neem steeds de veiligste schoolroute. 

 Ik respecteer de verkeersreglementen. 

 Ik ben uiterst voorzichtig op de openbare weg. 

 Ik zorg ervoor dat mijn fiets technisch in orde is. 

 Wanneer ik de schoolbus gebruik : 

 - ga ik tijdig in de busrij staan ; 

 - ga ik direct na het opstappen zitten ; 

 - pas nadat de bus stilstaat, sta ik op om uit te stappen ; 

 - bij het uitstappen wacht ik tot de bus weg is om de straat over te steken. 

 

6.2.3 Ik en veiligheid 

 

 Ik speel niet in de klassen, de gangen en de toiletruimte. 

 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 zonder toelating niet naar plaatsen waarvan aangeduid is dat ik er niet mag 

 zijn. 

 Ik raak geen elektrische toestellen aan zonder toestemming. 

 Ik raak geen onderhoudsproducten aan. 

 Als ik geneesmiddelen moet innemen, overhandig ik die ‘s morgens aan de leraar 

 met mijn naam erop en de juiste in te nemen dosis. 

 Ik speel niet tussen de fietsenrekken. 

 

6.2.4 Wat te doen bij 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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6.2.5 Wat te doen bij brand ? 

 

 Bij brand zorg ik onmiddellijk voor een melding bij de leerkracht of een andere 

 volwassene. 

 Bij brandalarm verlaat ik onmiddellijk het lokaal via de uitgangen die we bij de 

 oefening gebruikten, zonder lopen. Ik volg de instructies van de leraren : 

 - ik laat al mijn materiaal achter ; 

 - ik sluit alle ramen en deuren ; 

 - ik verlaat de lokalen via de uitgangen die we bij de oefening gebruikten ; 

 - ik verzamel op de aangeduide en ingeoefende plaatsen. 

 

 

6.3 Ik en het schoolreglement 

 

6.3.1 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. 

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 tuchtproce-

dure starten. 

  

6.3.2 Wat als de leraar zich vergist ? 

 

 Ik vraag beleefd aan de leraar of het mogelijk is dat hij zich vergist heeft. Ik 

 bespreek het voorval met de leraar, liefst onmiddellijk of tijdens de daaropvol-

gende speeltijd.  Indien de leraar er niet met mij over wil praten, vraag ik aan de 

directeur naar mijn zienswijze te luisteren.  Hij zal dan na een gesprek met mij en 

de leraar een besluit treffen. 
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BIJLAGE : HUISWERKPLAN 

 

 

 
 

VISIE 

 

 
 

 

De Regenboog is een school die huiswerk belangrijk vindt. 

Ons huiswerk heeft 4 doelstellingen : 

1. Via het maken van huiswerk leren we onze kinderen beetje bij beetje zelfstandig te 

 werken. 

2. We willen aan ouders laten zien wat onze kinderen doen in de klas.  Onze kinderen 

 brengen op die manier een stukje school mee naar huis. 

3. Huiswerk is vaak een extra inoefening van de geziene leerinhoud. 

 Deze bijkomende inoefening wil de leerlingen vaardiger maken in het verwerven 

 van de leerinhoud. 

4. Huiswerk geeft kinderen de mogelijkheid om opdrachten van de klas verder af te 

 werken thuis.  

 

 
 

VERWACHTINGEN NAAR OUDERS 

 

 
 

 

We hechten eraan de ouders duidelijk te informeren over wat wel en wat niet van hen 

verwacht wordt ten aanzien van huiswerk. 

 

Dit verwachten we wel 

 

* We verwachten dat de ouders in de eerste plaats proberen om goede omstandig-

heden aan te bieden, waarin het kind aan het huiswerk kan werken : rust, licht, geen 

afleiders, …  Voor elk gezin betekent dit samen op zoek gaan naar wat mogelijk is. 

* We verwachten dat de ouders, indien dat nodig mocht blijken, hun kind aansporen 

om te  beginnen met het maken van het huiswerk.  Een eerste stap is het eventueel 

samen overlopen van de agenda. 

* We verwachten dat de ouders interesse betonen voor de gegeven opdracht; dat zij 

laten merken hoe belangrijk ze het vinden dat het kind zich inzet voor de gegeven 

opdracht. 

* Hoe ouder kinderen worden, hoe meer zelfstandigheid ze verwerven in het maken 

van huiswerk.  Opvoeders moeten hen de autonomie geven die ze verdienen en 

aankunnen.  Wij vragen de ouders te controleren of het huiswerk gemaakt is.  Kinde-

ren van een eerste leerjaar vragen uiteraard om meer begeleiding dan kinderen van 

het zesde leerjaar.  De bedoeling is te groeien naar het volledig opnemen van de 

eigen verantwoordelijkheid bij het plannen en uitvoeren van taken. 

 Ook als leerkrachtenteam besteden we extra aandacht aan het zelfstandig werken. 

* We verwachten van de ouders dat zij de school contacteren indien er zich ernstige 

moeilijkheden voordoen bij het maken van huiswerk.  Deze reacties kunnen in de 

schoolagenda van het kind worden genoteerd. 
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Dit verwachten we niet 

 

* We verwachten van ouders niet dat ze het huiswerk verbeteren ; zo kan de leer-

kracht de fouten van de kinderen juist analyseren. 

* We verwachten van de ouders niet dat ze het huiswerk van hun kind in hun plaats 

doen.  Ouders worden te vaak beschouwd als “gebruiksvoorwerpen”.  De kinderen 

moeten in de eerste plaats zelf een oplossingsstrategie bedenken.  Ouders kunnen 

pas in laatste instantie aangesproken worden als hulpbron. 

* We verwachten niet dat de ouders nog extra huiswerk opgeven.  Een kind heeft ook 

recht op vrije tijd. 

 

 
 

WANNEER ?  HOELANG ? 

 

 
 

 

Wanneer geven we huiswerk ?  Hoelang werkt een kind gemiddeld aan het huiswerk ? 

Onderstaande tabel duidt aan hoeveel tijd het “gemiddelde kind” besteedt aan huis-

werk maken en lessen leren. 

 

huiswerk maandag dinsdag donderdag 

eerste leerjaar 

tweede leerjaar 

derde leerjaar 

vierde leerjaar 

vijfde leerjaar 

zesde leerjaar 

20’ 

25’ 

30’ 

40’ 

50’ 

60’ 

20’ 

25’ 

30’ 

40’ 

50’ 

60’ 

20’ 

25’ 

30’ 

40’ 

50’ 

60’ 
 

Dit zijn uiteraard richttijden ; afwijkingen zijn mogelijk gezien het verschil in leerinhouden,  

in tempo, in het herhalen van grotere hoeveelheden, … 

De leerkracht bepaalt wanneer afwijkingen noodzakelijk zijn. 

Grote leerpakketten worden tijdig aangekondigd. 

 

Wanneer geven we geen huiswerk ? 

* Op woensdag en vrijdag, tenzij uitzonderlijk bij bepaalde projecten. 

* Kermismaandag. 

* De avond voor een verlofdag. 

* De avond voor buitenschoolse activiteiten zoals sportdag, schoolreis. 

* De avond van de individuele oudercontacten omdat er dan geen studie is. 
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VERWACHTINGEN NAAR KINDEREN 

 

 
 

 

Wat gebeurt er als het huiswerk niet of niet degelijk (onafgewerkt, slordig,…) gemaakt is ? 

We volgen dit stappenplan : 

1. Het kind verwoordt de reden van het niet of niet degelijk maken van het huiswerk. 

2. Na afspraak met de leerkracht wordt het huiswerk gemaakt of opnieuw gemaakt, 

eventueel gevolgd door een sanctie. 

3. Bij meerdere onregelmatigheden worden de ouders op de hoogte gebracht en 

 volgt er een sanctie. 

4. Op het rapport wordt met de lettercode (A, B, C, D, E) aangegeven hoe stipt of 

 zorgzaam  het kind was betreffende het huiswerk. 

 

 
 

WELK HUISWERK KRIJGEN ONZE KINDEREN ? 

 

 
 

 

* De inhoud van het huiswerk wordt bepaald in overeenstemming met de visie (zie 

 hoger). 

* We maken een onderscheid tussen taken (hier moet iets gemaakt, afgewerkt of 

 gelezen worden) en lessen (hier moet iets geleerd worden). 

* Kinderen uit eenzelfde klas kunnen een verschillend huiswerk krijgen.  We streven 

 naar een gelijkwaardige inspanning van elk kind, binnen zijn mogelijkheden. 

 

 
 

HUISWERKKLAS 

 

 
 

 

* De Regenboog biedt de mogelijkheid het huiswerk (gedeeltelijk) te maken tijdens 

 de  facultatieve studietijd ; nl. van 15u.55 tot 16u.30 o.l.v. een leerkracht. 

* In het derde en vierde leerjaar wordt op maandag en donderdag ± 15 min. Franse 

 les gegeven tijdens die studietijd.  In het vijfde en zesde leerjaar wordt er op maan-

 dag, dinsdag en donderdag ± 15 min. Franse les gegeven tijdens die studietijd. 

 Het kan dus dat kinderen nog een gedeelte van hun taken of lessen thuis zullen moe- 

 ten verwerken. 


