
 1 

VZW ”GVB Boezinge” 

Hoofdafdeling: 

Vrije Basisschool Boezinge 

Boezingestraat 2A,8904 Boezinge 

Tel.: 057 42 33 51 

E-mail:  secretariaat@gvbboezinge.be 

               directie@gvbboezinge.be 

VZW ”GVB Boezinge” 

Vestigingsplaats: 

De Kinderster 

Zuidschotestraat 13, 

8904 Zuidschote 

Tel.: 057 42 30 90 

E-mail:  kleuter.zuidschote@sirh.be 

                 directie@gvbboezinge.be 

Scholengemeenschap IEPER RAND - HEUVELLAND:  Boezinge - Zuidschote; Dikkebus;  

Elverdinge - Brielen; Hollebeke - Voormezele; Vlamertinge; Loker - Kemmel - De Klijte; 

Nieuwkerke; Wijtschate 



 2 

Leven is “leven met anderen” ! 

“Leven met anderen” is leven met hen, 

met wie ik alles moet delen, 

die ik moet aanvaarden, 

die ik geen pijn mag doen, 

die ik moet liefhebben. 

 

Zonder de anderen is leven, liefhebben en gelukkig zijn een utopie. 

We zijn door ontelbare banden 

met elkaar verbonden. 

Ik kom pas tot ontplooiing,  

dank zij de anderen. 

Ik heb anderen nodig... 

niet alleen omdat zij zoveel voor mij doen 

maar ook omdat ik zoveel voor die anderen kan betekenen. 

 

Ik heb oren en ogen 

om de anderen te ontdekken 

voeten om naar hen toe te gaan, 

handen om te geven en te helpen  

en een hart om lief te hebben. 

 

Ik mag geen “eiland” zijn 

in een zee van mensen ! 

 

 

Uit “Bloemen van geluk moet je zelf planten” Ph. Bosmans  
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Geachte ouders, 

 

We heten u van harte welkom in onze basisschool van Boezinge en zijn blij en dankbaar 
dat u uw kind toevertrouwt aan onze school.  De directie en leerkrachten zullen zich met 
al hun talenten inzetten om uw kind te begeleiden met hoofd, hart en handen. 

Wij hopen dat wij met u goed zullen kunnen samenwerken en dat u uw kind zult begelei-
den om de doelstellingen, geformuleerd in ons schooleigen christelijk opvoedingsproject, 
te realiseren.  School en gezin vormen immers samen de basispijlers die het ontwikke-
lings- en opvoedingsproces van uw kinderen vorm moeten geven. 

Als kindvriendelijke, open school willen wij uw kinderen degelijk onderwijs geven, want 
wij geloven dat kinderen “wortels” nodig hebben om te kunnen vliegen... 

Dit schoolreglement wil een leidraad zijn bij ons opvoedkundig bezig zijn met uw kin-
deren, waarvan u de eerste verantwoordelijke blijft voor de opvoeding en het onderwijs.  
Wij bieden in deze brochure een aantal concrete handreikingen aan bij het pedagogisch 
begeleiden van onze kinderen en hopen dat u hen aanmoedigt de gemaakte afspraken na 
te leven.  Bij vragen of problemen staan wij klaar om steeds samen naar een zinvolle op-
lossing te zoeken.  Bovendien bieden wij u belangrijke informatie in verband met de orga-
nisatie van ons schoolleven. 

 

Hopende op wederzijdse steun en waardering bij ons gezamenlijk opvoedingswerk, thuis 
en in de school, groeten wij u, 

 

namens het schoolteam, 

 

Jan Dedrie – Tommeleyn Giovani 

Directie.  
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Dag meisjes en jongens, 

 

Graag heten wij jullie van harte welkom in onze basisschool. 

Bij de start van dit nieuwe schooljaar hebben jullie zeer zeker een aantal wensen, een 
aantal persoonlijke verwachtingen, ja, een aantal dromen in verband met jullie nieuwe 
klasgenoten, leerkrachten, directeur,... jullie school. 

Wij willen ‘samen’ schoolmaken in een sfeer van vriendschap, vertrouwen en dienstbaar-
heid en samen leven in een geest van eerbied en waardering voor elk-ander.  

 Elk kind in onze school zou elke dag moeten ervaren : 

 

Ik voel mij hier echt thuis. 

Ik ben hier iemand. 

Ik kan hier veel leren. 

Ik kan hier veel doen. 

Men verwacht hier veel van mij. 

Men houdt hier echt van mij. 

 

Om dit samen te kunnen waarmaken biedt dit schoolreglement heel wat informatie aan 
en willen wij met jullie concrete afspraken maken in verband met de organisatie van het 
dagelijkse schoolleven.   

Wij wensen jullie dan ook een boeiend, aangenaam en leerrijk schooljaar toe. 

 

 

 

Jullie leerkrachten  



 5 Deel 1. 
 

Opvoedingsproject. 

1. VISIE VAN ONZE SCHOOL. 
1.1 Onze school is een geloofsgemeenschap. 

Ons team laat zich inspireren door een christelijke levensvisie: een authentieke christelijke le-
vensstijl, een interlevensbeschouwelijk aanbod op school- en klasniveau. 

Als katholieke basisschool en als christelijke opvoeders kiezen wij voor de fundamentele op-
dracht onze kinderen te begeleiden vanuit een uitgesproken evangelische geest.   De inspiratie-
bron van ons opvoedingsproject is Jezus Christus.  In onze school willen wij onze kinderen een 
christelijke visie op God, mens en wereld aanreiken. 

 

In onze kleuterklassen gebeurt dit met een goed voorbereid en verzorgd godsdienst onder-
houdje waarbij het belangrijk is dat de kleuters voelen dat ze graag gezien worden. We bidden 
met kleuters, houden een verdiepend gesprek na een intense beleving, vertellen verhalen met 
een duidelijke levensbeschouwelijke inhoud, werken met bijbelverhalen, gebruiken religieuze 
symbolen en maken kleuters ontvankelijk voor de diepere dimensie. 

In de lagere klassen zorgen de leerkrachten voor levensechte godsdienstlessen.  We hebben 
aandacht voor “de verhalen van Jezus”, voor “het leren bidden”, maar ook vinden we het be-
langrijk dat we de christelijke waarden, die in onze maatschappij op een eigentijdse manier be-
leefd worden (respect, delen, vergeven, beleefdheid, waarderen) naar de kinderen toe te dui-
den. 

Wij menen dat godsdienst maar echt wordt in het leven van onze kinderen als ze verankerd ligt 
in hartelijk samen-leven en samen-werken in de klas, op school en thuis: aandacht geven aan 
alle kinderen, zeker aan de zwaksten; samen bidden die inzet voor anderen oproept, waarbij het 
vieren een eerste plaats krijgt. 

Regelmatig nemen onze leerlingen deel aan gebeds- en sacramentele vieringen die binnen 
schoolverband worden gehouden.  

De liturgische vieringen bij de start van het schooljaar, in de kersttijd, in de paastijd en op het 
eind van het schooljaar zijn waardige gebeurtenissen met de hele school. 

De kinderen van het eerste leerjaar bereiden hun Eerste Communie voor samen met de cate-
chisten van de parochie.   

Onze leerlingen van het zesde leerjaar worden voorbereid op hun Vormsel door de catechisten 
van hun  eigen parochie.  De school speelt in op dit feestelijk- kerkelijk engagement.   

Een christelijke visie op God, mens en wereld vraagt uiteindelijk een inzet, een engagement.  
Onze kinderen zullen wij aansporen om zich in te zetten voor hun medemensen en voor een be-
tere wereld. Zo worden de kerkelijke projecten (missie, vasten, advent, …) voorgesteld aan de 
kinderen en concreet uitgewerkt in de klas.  Levensechte getuigenissen in het kader van mondi-
ale vorming komen ook aan bod .  
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Als school nemen we ook deel aan verschillende sociale projecten zoals, Kom Op Tegen Kanker, 
Broederlijk Delen, Music for Life, Sunshine4 kids, ……  Op die manier worden de leerlingen opge-
roepen om daadwerkelijk iets te doen voor een ander.  

We vragen de ouders dat zij loyaal zijn t.o.v. het geheel van de geloofsopvoeding.  Een anti-
houding vinden we misplaatst. 

 

Het schoolteam geeft dit gestalte door: 

- het kind centraal te plaatsen 

- voorleefgedrag van de leerkracht 

- aandacht voor alle kinderen 

- open te staan voor de wereld en betrokkenheid bij het kerkgebeuren 

- te leven vanuit een gevoeligheid voor de dieptedimensie van dingen en mensen 

- meeleven en eerbied, verdriet tonen bij sterfte van kinderen of bij sterfte van ouders en groot-
ouders 

- vreugde tonen bij geboortes van broertjes en zusjes 

- bij de kinderen bewondering en verwondering op te wekken en de christelijke waarden wakker 
te maken. 

1.2 Opvoedend onderwijs: onze school is een leergemeenschap. 

 

In onze school willen wij werken aan een degelijke harmonische vorming. 

Dit betekent dat wij onze kinderen leren om informatie te verwerven en intellectuele vaardighe-
den te ontwikkelen.  Een intellectuele vorming die onze leerlingen op weg helpt om hun wereld 
steeds grondiger te ontdekken.  Onze school moet ook een plaats zijn waar onze kinderen leren 
leren, in hun inspanningen volharden en voldoening vinden in hun werk.  We willen de kinderen 
opvoeden tot sociaal ingestelde wereldburgers, met een ruime blik op de pluriforme samenle-
ving.  Onze school waarborgt deskundigheid. Vanuit ervaring weten wij  dat dergelijk onderwijs- 
en opvoedingsproject succes garandeert voor verder studies.   

Met ons leerlingvolgsysteem willen wij onze kinderen in hun ontwikkeling nauwgezet volgen en 
dit vanaf het kleuter t.e.m. het 6de leerjaar., waardoor wij de kwaliteit van ons didactisch han-
delen willen bewaken en kinderen met ontwikkelingsproblemen remediërend begeleiden op 
klas- of individueelniveau.  Binnen het kader van het M-decreet heeft  in onze school elk kind 
recht op vorming, aangepast aan zijn mogelijkheden, zodat de maximale ontplooiingskansen van 
elk kind kunnen gewaarborgd worden.  Rekeninghoudend met de indicatoren die volgens het M
-decreet bepalen of een (individuele) aanpassing al of niet redelijk of onredelijk is. 

 

In onze school geven we kennis door en trachten we iedereen te stimuleren om zich op alle ter-
reinen te ontplooien.  We hechten veel waarde aan de totale persoonlijkheidsontwikkeling van 
elk kind.  Het werken met het ‘hoofd’ is één van de doelen van een schoolgemeenschap.  Ook 
stimuleren wij het werken met ‘hart’ en ‘handen’.  Niet alleen kennis, maar ook sociale en crea-
tieve ontwikkeling van de leerlingen staat in onze school centraal.  Onderwijzen beoogt het ken-
nen, het kunnen en het zijn.  Ons onderwijzen zal daardoor automatisch hand in hand gaan met 
opvoeden. 
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Daarom besteedt het schoolteam aandacht aan: 

* de cognitieve ontwikkeling via: 

-leerlingen kennis laten maken met nieuwe technologieën: we geloven in de meerwaarde die de 
computer kan geven, daarom voorzien we in alle klassen om het medium optimaal te integreren 
in onze aanpak. 
-meedoen aan cultuurbevordering 

-inspelen op actuele gebeurtenissen om zo een brede interesse te ontwikkelen bij de kinderen 

-Kwaliteitsonderwijs: betere kansen geven door te werken naar eigen kunnen en dit door middel 
van binnenklasdifferentiatie 

-een passende bijdrage te leveren om de kinderen te begeleiden in hun groei naar zelfstandig-
heid: dit o.a. door hoek- en contractwerk, huistaken leren plannen. 

-de kleuters stimuleren we tot zelfredzaamheid door terugkerende activiteiten en we leren hen 
kiezen uit een ruimaanbod. 

-het leren leren wordt stapsgewijs opgebouwd. 

-het streven naar een verantwoorde uitbouw en verbetering van het materiaal 

-keuze van handboeken aangepast aan de leerplannen 

-degelijke didactische leermethodes 

-toekomstgericht basisonderwijs: via nascholing komen tot vernieuwde kennis, inzichten, vaardig-
heden 

-aandacht te hebben voor zorgbreedte: lestijden voorzien voor zorgbreed werken, uitbouwen van 
een leerlingvolgsysteem, samenwerkings-en overlegmomenten, niveaulezen en tutor-lezen uit-
bouwen, ... 

-We hebben aandacht voor “brede-evaluatie”.  We wensen een beeld te vormen van de ontwik-
keling, de groei en de leerprocessen van het totale kind. Via onze evaluaties willen we ook de kin-
deren bewust maken van hun eigen kennen, kunnen en zijn(zelfreflectie).  Als derde pijler vragen 
we ook aan de ouders om hierover een uitspraak te doen. 

 

Onze school wil elk kind tot zijn recht laten komen.  Wij blijven ontvankelijk voor het wonder dat 
elk kind is en wij geloven in de groei.  Daarom vinden wij het observeren van elk kind  een belang-
rijke basis vormt tot het opzetten van aangepaste activiteiten. 

Extra aandacht voor kinderen met leerproblemen.  Dit trachten wij te realiseren door problemen 
tijdig op te sporen.  Hierbij maakt de klastitularis gebruik van zijn/haar kennis en ervaringen, aan-
gevuld met de resultaten van gerichte observaties of testen.  De hulp wordt eerst door de leer-
kracht gegeven in samenspraak met de zorgbegeleider.  Bij meer complexe situaties wordt er be-
roep gedaan op CLB. 
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Toelichtingen bij onze pedagogische aanpak 
 
In de hele school hebben we aandacht voor alle kinderen met hun eigen mogelijkheden en be-
perkingen: 

Kinderen met sociaal-emotionele problemen 

Kinderen met gezondheidsproblemen 

Kinderen met gedragsmoeilijkheden 

Kinderen met leermoeilijkheden 

Hoogbegaafde kinderen 

Onze school gebruikt in de kleuterschool een modern kindvolgsysteem. 
In de lagere school hebben wij al jaren een goed werkend leerlingvolgsysteem. 
In oktober worden voor alle klassen leestesten, wiskunde- en spellingtesten afgenomen door de 
klasleerkracht en de zorgleerkracht. 
Midden schooljaar zijn er opnieuw testen voor het 1ste t.e.m. het 4de leerjaar. Deze testen tel-
len niet mee voor het rapport; de leerlingen hoeven er ook niet voor te studeren thuis. Die tes-
ten geven de evolutie van elk kind t.o.v. een grote groep leeftijdsgenoten. 

 Het zijn genormeerde testen die door vele scholen gebruikt worden en ze zijn niet methode-
afhankelijk: ze geven dus een objectief beeld! Na de (opgelegde) testperiode volgt dan multidis-
ciplinair overleg (MDO). Bij problemen zoeken klasleerkracht, zorgleerkracht, directie, CLB-
medewerker eventueel samen met de ouders naar gepaste oplossingen. 

* de dynamisch-affectieve ontwikkeling via: 

-rekening te houden met de achtergrond van elk kind 

-een thuis zijn voor het kind in de klas zodat het graag naar school komt 

-openheid met ouders en lkr. i.v.m. de evolutie van het kind 

-een optimale samenwerking is slechts mogelijk indien er voldoende contactmogelijkheden be-
staan tussen ouders en lkr.  Deze contacten komen aan bod bij huisbezoek op vraag van de ou-
ders, kennismaking-ouderscontact in oktober, individuele rapportbespreking, opendeurdag, vra-
genmomenten voor en na de klas en ook bij het voorleggen en ondertekenen van taken. 

-opbouwende informatie te geven over gedragingen en prestaties 

-een stimulerende aanpak 

-aanleren van goede houdingen en het bijbrengen van levenswaarden: eerbied en respect voor 
het materiaal, het leefmilieu en de medemens 

-een rustige, aantrekkelijke en gemoedelijke sfeer en omgeving in en om de klas 

-een natuurlijke omgeving: landelijke school met respect voor de natuur 

-aandacht voor tucht, orde en beleefdheid: op basis van overleg en bespreekbaarheid 

-de charme van een dorpsschool die veiligheid en geborgenheid biedt 
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* de psychomotorische ontwikkeling via: 

-het ontplooien van het lichamelijke(bewegend leren), verbale(gedichten, poëzie, toneel), beel-
dende(handvaardig, textielvaardig, tekenvaardig) en muzikale (zang en dans)  In afdeling Zuid-
schote krijgt de muzische vorming gestalte in het jaarlijks opvoeren van een toneelvoorstelling.  
Kleuterklassen richten een grootouders –en paasfeest in.   

-fietsvaardigheid – behendigheidsoef. bij de fiets 

-op de speelplaats voorzien wij speelvelden en verschillende thematische speelkoffers 

-bewegingsopvoeding 

-interscolaire schoolsport activiteiten  

-aangepaste speelruimte op de speelplaats 

-fietsvaardigheid & fietsbehendigheid 

* Voor de kleuters werken we met het ontwikkelingsplan voor de katholieke kleuterschool. We 
zorgen voor een degelijk samenhangend onderwijsaanbod door het aanbod van de activiteiten 
te koppelen aan de leerplannen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen: werken met B.C., de tota-
le persoon ontwikkelen, ontwikkeling ondersteunend werken vanuit de eigenheid van elk kind 
en continuïteit in aanbod. 

*  In de lagere klassen werken we voor de verschillende leergebieden met leermethodes.  Deze 
methodes zijn geënt op de leerplannen van het Katholieke Onderwijs Vlaanderen. 

*  De leerplannen van het Katholieke Onderwijs Vlaanderen zijn dus de leidraad voor het nastre-
ven van onze doelen, onze onderwijskwaliteit.  Deze leerplannen zijn geënt op de ontwikkelings-
doelen en eindtermen die decretaal bepaalt zijn door de Vlaamse overheid. 

* We zorgen voor een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak: 
vertrekken vanuit een positieve ingesteldheid, de samenhorigheid beklemtonen, begeleiden 
vanuit een ontmoetende leerkrachtstijl, werken vanuit betekenisvolle contexten, zelfwerkzaam-
heid en betrokkenheid stimuleren, werken vanuit een duidelijke structuur, situaties op een zelf-
standige en verantwoordelijke wijze leren aanpakken, zelfreflectief leren zijn. 

* We zorgen voor de ontplooiing van elk kind vanuit brede zorg. De ontplooiing van elk kind tot 
een rijke persoon is een hoofdbekommernis. We realiseren de begeleiding en de aanpak vanuit 
een brede zorg voor het unieke van elk kind. Dit doen we door de kinderen te observeren, op te 
volgen en (indien nodig) bij te sturen. 

 

1.3 Samen school maken: onze school is een leefgemeenschap.. 

 

Wij willen ons inzetten voor een school die kinderen op een keurige en fijne wijze leert omgaan 
met mekaar en met mensen die zij ontmoeten, met respect en met een luisterend hart voor el-
kaars eigenheid en innerlijkheid, met trouw aan de afspraken en het gegeven woord en met ge-
voel voor gelijkwaardigheid om iedereen zoveel mogelijk aan bod te laten komen. 
In een hartelijke, persoonlijke relatie met onze kinderen bouwen wij aan een klas- en schoolkli-
maat waarin onze jongens en meisjes maximale ontplooiingskansen krijgen.  De school is een 
schakel in het vormingsaanbod rond het kind.  De school probeert kinderen te vormen naar zelf-
standigheid en verantwoordelijk handelen.  In de omgang met anderen wordt geweld niet geto-
lereerd.  
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Wij vinden het belangrijk dat ouders en school in dergelijke initiatieven de krachten bundelen.  
Onze klassen richten wij zo in dat het echte leef- en werkruimten zijn voor onze kinderen, reke-
ning houdend met hun ontwikkelingsniveau.  Het welbevinden en de betrokkenheid is onze 
grootste zorg.  Bovendien willen wij ‘samen’ met onze kinderen ‘school maken’ in een sfeer van 
vriendschap, vertrouwen en dienstbaarheid en samen leven in een geest van eerbied en waar-
dering voor elk-ander. 

Wij besteden aandacht en tijd voor het verwezenlijken van positief menselijke relaties tussen 
alle participanten van onze school: schoolbestuur, personeel, ouders, kinderen, CLB, ouderraad, 
...zowel binnen als buiten de school.  Deze samenwerking is gebaseerd op vertrouwen en open-
heid.  De wederzijdse inzet en waardering bepalen in grote mate de goede sfeer op school.   

Onze school, onze klas is geen eiland: wij werken zoveel mogelijk samen, ook met andere scho-
len. 

Onze school maakt deel uit van onze parochiegemeenschap.  Deze verbondenheid met de om-
geving maakt des te meer dat we ons hier kunnen thuisvoelen.  Wij willen opvoeden tot sociale 
ingesteldheid en ruimdenkendheid in een pluriforme samenleving.  Wij hebben eerbied voor de 
godsdienstige gezindheid van anderen zonder evenwel onze eigenheid prijs te geven. 

Goed onderwijs willen we realiseren in een sfeer van open overleg tussen alle participanten, het 
team, de ouders, het schoolbestuur en allerlei externe instanties. 

We willen onze dienstverlening organiseren met zin voor verantwoordelijkheid en in een geest 
van verbondenheid. 

Dit veronderstelt individuele professionaliteit en professionaliteit in het teamwerk. 

 

Als school zijn wij er ons van bewust dat ons opvoedingsproject pas kan slagen wanneer dit door 
velen uitgedragen wordt.  Verbondenheid en participatie zijn de sleutel tot slagen.  Daarom in-
vesteren wij als school heel sterk in het participeren van gezinnen.  Gezinnen met baby’s, peu-
ters worden uitgenodigd voor een infomoment.  Hier lichten we het hedendaags onderwijs toe 
en informeren we over  de werking van onze school.  Ouders die niet aanwezig kunnen zijn op 
dit moment worden individueel aangesproken.  Daarnaast hebben we ook onze jaarlijkse ouder-
avond waar we tijd maken om de werking in de klas voor te stellen en om een praatje te doen 
met de ouders.  We voorzien ook formele oudercontacten waarop we in gesprek gaan met ou-
ders (en kind) over de leer – en ontwikkelprocessen van het kind.  Deze oudercontacten worden 
voor alle kinderen van onze school georganiseerd.  Opvolgingsgesprekken, overleg met ouders 
(en kind) bij specifieke noden behoren ook tot onze schoolse werking.  We maken ook graag tijd 
vrij voor een losse babbel aan de schoolpoort of klasdeur. 
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Boezinge: een fijne dorpschool. 

 

Zuidschote: een kleine gezellige kleuterschool 

 

Gelegen in een groene landelijke oase naast de wateren van het Ieperleekanaal. 

 

Groen, het kleur van de natuur. 

 

We willen de basis leggen zodat de kinderen onbevooroordeeld, evenwichtig en optimis-
tisch, vol vertrouwen voor vrede en harmonie in het leven kunnen stappen. 

 

WIT:  Staat voor het pure, spanningsvrije, voor onschuld, zuiverheid, helderheid. 

 

De witte kleur staat voor geloof, het barmhartige met een schone lei beginnen. 

 

Tot slot de pijl: 

 

We willen de kinderen richting geven, sturen. 

 

Hen optillen naar een hoger niveau rekeninghoudend met eigenheid van het kind. 

 

Rekeninghoudend met de eigenheid van ieder kind houdt in dat we ons als school plooien 
in heel wat bochten 

 

 

We kunnen niet van elk kind een ster  maken maar we proberen ieder kind te laten 
schitteren in onze school! 
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Deel 2. 

Onderwijswetgeving. 

* Voor dit deel verwijzen we naar de website www,gvbboezinge.be. 

Onder algemene informatie vindt u de infobundel onderwijswetgeving  

Deel 3. 

Schoolreglement. 

1.  Contact met de school  

Schoolbestuur: 

Maatschappelijke zetel :  

Voorzitter: de heer Luc Thorrez 

VZW “Gesubs. Vrije Basisschool Boezinge” 

Boezingestraat 2A 

8904      Boezinge  
Het schoolbestuur organiseert het onderwijs in onze school.  Ze vormt de beleidsploeg en 
draagt de eindverantwoordelijkheid van het ganse schoolgebeuren. 

De directeur, aangesteld voor de dagdagelijkse leiding van de school, adviseert het schoolbe-
stuur op verschillende domeinen. 

Het geboden onderwijs is conform de wetgeving en voldoet aan de gestelde doelstellingen van 
het ministerie van onderwijs.  Het wordt dan ook door het ministerie van de Vlaamse Gemeen-
schap gesubsidieerd. 

Drie jaar kleuteronderwijs en zes jaar lager onderwijs vormen samen het basisonderwijs. 

 

Schoolstructuur: 

Adres:Boezingestraat 2A  

8904 Boezinge 

Telefoon: 057 42 33 51 

e-mail: directie@gvbboezinge.be 

Adres vestigingsplaats: 

zuidschotestraat 13 -8904 Boezinge 

Telefoon vestigingsplaats: 057 42 30 90 

e-mail: kleuter.zuidschote@sirh.be 

 

Scholengemeenschap: 

Scholengemeenschap Ieper-Rand-Heuvelland 

Bolle Meersstraat 12 

8906 Elverdinge  
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Directie: 

Naam:  Jan Dedrie – Giovani Tommeleyn 

Telefoon: 057 42 33 51 

e-mail:directie@gvbboezinge.be 

 

Secretariaat: 

Naam: Desodt Katrien - Lena Ruckebusch 

Telefoon:057 42 33 51 

e-mail: secretariaat@gvbboezinge.be 

 

Beleidsmedewerker: 

Giovani Tommeleyn : 057/42 33 51 

 

Zorgcoördinator Lager: 

Naam:Katrien Poissonnier & Trees Vandevelde 

Telefoon: 057 42 33 51 

e-mail: zorg @gvbboezinge.be 

 

Zorgcoördinator Kleuter: 

Naam: Tine Gysel 

Telefoon: 057 42 33 51 

e-mail: zorg @gvbboezinge.be 

 

Website:  www.gvbboezinge.be 

 
Personeel: zie infobrochure of op de schoolwebsite bij Wie is wie? 
 
 
Nuttige adressen: 

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen  

Guimardstraat 1 

1040 Brussel 

02 507 08 72 

klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen 

 

mailto:secretariaat@gvbboezinge.be
http://www.gvbboezinge.be
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Commissie inzake Leerlingenrechten 

Vlaamse Overheid 

Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi 

Secretariaat commissie inzake Leerlingenrechten 

t.a.v. Ingrid Hugelier (Basisonderwijs) 

H. Consciencegebouw  

Koning Albert-II laan 15,  

1210 Brussel 

02 553 93 83 

commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be 

 

Commissie Zorgvuldig Bestuur  

Vlaamse Overheid 

Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi 

t.a.v Marleen Broucke 

Koning Albert II-laan 15 

1210 Brussel 

02 553 65 56 

zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be 

2.  Organisatie van de school 

Onze school is open van:   

                                     ’s morgens om 8u15 

                                     ’s middags om 12u45 

Lesuren:  

                                     ’s morgens 8u25 – 11u40 
                                     ’s middags 13u10-15u55                                      

Te laat komen - school vroegtijdig verlaten. 
 

Wij staan er op dat alle leerlingen stipt op tijd komen.   
Te laatkomers storen de les en missen een deel van de les! 

In speciale omstandigheden kan uw kind de school verlaten mits : 

-toestemming van de directeur 

-uw kind wordt afgehaald door een ouder 

We vragen om steeds de school te verwittigen bij afwezigheid van uw kind!  Ouders worden 
verwittigd bij elke niet-gewettigde afwezigheid! 

Op woensdag  eindigen de lessen om 11u15. 

 Op vrijdag eindigen de lessen om 15u. 
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Voor- en naschoolse opvang:  
  

Op onze school is er een buitenschoolse opvang.  Een plaats waar kin-
deren voor en na school kunnen vertoeven. Twee kinderverzorgsters 
staan dagelijks in voor de begeleiding van de kinderen.   

De kinderen die dit wensen kunnen in deze opvang hun huistaak maken.  De begeleiders van de 
buitenschoolse doen niet aan studiehulp.  Als school doen wij een warme oproep om de huis-
taak thuis te laten maken.  Dit omdat u als ouder dan ‘even over de schouder’ kan meekijken. 

 Uren:7u – 8u15 en van 16u10-18u    
 Elke woensdag: 11u30 – 14u30  

Tarief:  € 0,65 per begonnen kwartier. 

Laattijdig afhalen van kinderen kan niet.  Indien dit toch voorvalt:  
  € 5 per begonnen kwartier. 

 
 Verantwoordelijke(n): Katleen Vandaele – Christine Vantieghem 

INGANG:  poort langs de Diksmuidseweg.   
                                                Deze is  enkel open tijdens de uren van de opvang.  

                                                Van 7u – 8u15 en 16u10 – 18u.   
                                                Tijdens de dag (lesuren) is deze poort gesloten.  

Vakanties:  

Herfstvakantie: 29/10 - 2/11 

Kerstvakantie: 24/12-4/01 

Krokusvakantie: 4/03-8/03 

Paasvakantie: 8/04-22/04 

Zomervakantie: 1/07-31/08 

Vrije dagen: 

• 1/10 Boezinge-Zuidschote 

• 8/02 Boezinge - Zuidschote 

Pedagogische studiedagen:  

24/10/2018 

20/02/2019 

24/04/2019 

 

 

Huiswerk: 

Eerste en tweede leerjaar: maandag en donderdag.  Derde tem zesde leerjaar: 
maandag, dinsdag en donderdag.  Als school zijn wij voorstander dat de kinderen 
huin huistaak thuis maken onder “het goedziend oog” oog van de ouder(s). 

Agenda:  

                           Vanaf 4e leerjaar wordt op onze school de agenda gebruikt.   
                           Klas 1,2,3 werken met een huistaak map.  
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Leerlingevaluatie (rapport): 

De ‘grote’ toetsen worden georganiseerd op het einde van eerste en derde trimester.  
Deze resultaten verschijnen op Kerst - of Zomerevaluatie.  Daarnaast krijgen de kin-
deren net voor ieder verlof een evaluatie mee waar leerkrachten, kinderen en ouders 
de kans krijgen om hun bevindingen over de leerprocessen die de kinderen hebben 
doorgemaakt te noteren.   
De directeur beslist in overleg met de klassenraad over het zittenblijven van een leerling en over 
de samenstelling van de klasgroepen. 

 Sport op school: 

                           Lichamelijke opvoeding 

Voor de turnles dragen de kinderen een turntruitje met het logo van de school, goede turnpan-
toffels en korte sportbroek.  Deze kledij wordt enkel gebruikt om te turnen en aangetrokken in de 
turnzaal.  Leerlingen die niet mogen turnen of zwemmen moeten altijd een bewijs van de ouders 
of dokter hebben.  Het turngerief mag aan de kapstok blijven hangen, maar moet regelmatig  ge-
wassen worden.  Om veiligheidsredenen is onze school geen voorstander van oorringen. 

 

                         Zwemmen 

Er wordt per schooljaar in een periode van 3 maand gezwommen.  De kosten voor het zwemmen 
wordt verrekend in de maximumfactuur.  Er is één jaar gratis zwemonderricht.  Bij het niet deel-
nemen aan de zwemles  wordt vanaf de derde opeenvolgende keer de ingang van het zwembad  

terugbetaald.  Het zwemgerief moet elke week meegenomen worden. 

3. Leerlingbegeleiding 

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

te voorzien.  De leerlingenbegeleiding bevordert de totale ontwikkeling van alle leerlingen, ver-

hoogt hun welbevinden, voorkomt vroegtijdig schoolverlaten en creëert meer gelijke onderwijs-

kansen. De Leerlingenbegeleiding op onze school situeert zich op vier begeleidingsdomeinen: de 

onderwijsloopbaan, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezond-

heidszorg.  

*)  Onderwijsloopbaanbegeleiding  

“Het begeleiden van de onderwijsloopbaan heeft tot doel de leerling te ondersteunen om vol-

doende zelfkennis te ontwikkelen, om inzicht te verwerven in de structuur van en de mogelijkhe-

den binnen onderwijs, opleiding en arbeidsmarkt en om adequate keuzes te leren maken op 

school en daarbuiten.”  

Als school vinden we het belangrijk dat de kinderen inzicht verwerven in zijn/haar interesses, 

zelfbeeld, motivatie, studievaardigheden en (onderwijsloopbaan) competenties en zich realiseert 

wat de consequenties zijn van zijn keuzes.  

Dit geven we gestalte door van jongs af aan sterk in te zetten op de zelfstandigheid (en zelfred-

zaamheid) van de kinderen. Door hen zelf keuzes te laten maken, stil te laten staan bij hun be-

haalde resultaten, hen te laten reflecteren wat goed is en waar nog groeikansen zijn …. 
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*)  Leren en studeren  

“Het begeleiden van de kinderen bij  leren en studeren heeft tot doel het leren van de leerling te 

optimaliseren en het leerproces te bevorderen door leer- en studeervaardigheden te ondersteu-

nen en te ontwikkelen.”  

Dit geven we vorm door onder meer te werken met een agendamap in leerjaar 1-3 en met een 

agenda vanaf leerjaar 4,  door te werken met huiswerk en studeertips, door binnenklasdifferenti-

atie maar ook differentiatie over de klassen heen.  Om de overstap naar het secundaire onderwijs  

zo vlot mogelijk te laten verlopen proberen we verschillende scholen te bezoeken, de kinderen 

wegwijs maken in de structuur van het secundaire onderwijs…. 

 

Psychisch en sociaal functioneren  

“Kinderen begeleiden in hun  psychisch en sociaal functioneren heeft tot doel het welbevinden 

van de leerling te bewaken, te beschermen en te bevorderen waardoor de leerling op een sponta-

ne en vitale manier tot leren kan komen en zich kan ontwikkelen tot een veerkrachtige volwasse-

ne.”   

We streven ernaar dat de kinderen zichzelf kunnen zijn en op een spontane en vitale manier han-

delen om tot leren te kunnen komen. Daarbij geloven zij in hun eigen ontwikkelkracht en zijn zij 

op een passende manier weerbaar.  

Als school kiezen wij ervoor om niet te werken met een eindtotaal op het rapport.  We staan stil 

bij de evolutie van het kind zelf.  Kijken wat goed is en waar nog groeikansen zijn.  Iedere evalua-

tie (rapport) bevat zowel evaluaties van hoofd—hart—handen. 

*)  Preventieve gezondheidszorg 

 “Kinderen begeleiden in  preventieve gezondheidszorg heeft tot doel de gezondheid, groei en 

ontwikkeling van leerlingen te bevorderen en te beschermen, het groei- en ontwikkelingsproces 

op te volgen en tijdig risicofactoren, signalen, symptomen van gezondheids- en ontwikkelproble-

men te detecteren.” 

We stimuleren de kinderen om gezond te eten.  Kinderen brengen  gezonde tussendoortjes mee 

(geen snoep, gesuikerde dranken, ..)  Woensdag is fruitdag.  We nemen frequent deel aan school-

sport activiteiten.  We hanteren bewegingstussendoortjes in de klas.   

In samenwerking met het CLB voorziet de school in systematische contactmomenten voor opvol-

ging en onderzoel (medisch) voor o.a. vaccinaties.  Indien noodzakelijk zal de school in samenwer-

king met het CLB maatregelen nemen om de verspreiding van besmettelijke ziekten tegen te 

gaan. 
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Centrum Leerlingbegeleiding: 

Voor je rechten en plichten bij het CLB bekijk de infobrochure 
onderwijsregelgeving punt 2. 
Je bent verplicht om mee te werken aan medische onder-
zoeken , bij problematische afwezigheden van het kind zal de 
school het CLB hiervan op de hoogte brengen.(zie ook engagementsverklaring). Je kan recht-
streeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet. 
 

Adresgegevens : CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) :  
 
Vrij CLB Ieper (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) 
Bukkersstraat 38   8900 IEPER 
 

directie: Hans Vandenbroucke 
tel. 057 21 60 48 
 
Contactgegevens begeleider CLB: zie website CLB 
 

www.clb-ieper.be                                        info@clb-ieper.be  
 
openingsuren: elke werkdag van 8u30 tot 12u en van 13u30u tot 16.30u (maandag tot 17.30u) en 
op afspraak. 

De namen, telefoonnummers en emailadressen van de medewerkers vindt u op de folder, op de 
website of in de schoolagenda. 

Leerlingbegeleiding: 

In het CLB werken artsen, psychologen, pedagogen, psychologisch assistenten, verpleegkundi-
gen en maatschappelijk werkers.  

• Het CLB begeleidt de leerlingen op volgende vier domeinen: de preventieve gezondheids-
zorg, het leren en studeren, de schoolloopbaan en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit 
betekent dat de CLB-medewerkers open staan voor alle vragen van leerlingen, ouders, leer-
krachten en directie. Dit kunnen bijvoorbeeld vragen zijn rond studiekeuze, leermoeilijkhe-
den, ontwikkelingsachterstand, medische problemen, gedragsproblemen, pestproblematiek. 

De CLB-medewerkers staan ter beschikking om op al deze vragen in te gaan door middel 
van onderzoek, gesprek, begeleiding van leerlingen op school of op het CLB. 

• Het CLB doet ook een aanbod waarop leerlingen, ouders en school vrijblijvend kunnen in-
gaan. 

Er wordt o.a. informatie verstrekt over de onderwijsstructuur, over scholen, opleidingen en 
studiekeuzefactoren. 

Het CLB houdt toezicht op de vaccinatietoestand van de leerling en biedt vaccinaties aan 
die in het vaccinatieschema zijn opgenomen. Ouders en leerlingen worden hierover geïn-
formeerd. 

http://www.clb-ieper.be
mailto:info@clb-ieper.be
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Ouders en leerlingen zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan medische onder-
zoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten. Meer in-
houdelijke en praktische informatie over de medische consulten en vaccinaties kan u te-
rugvinden op de CLB-website en wordt ook schriftelijk bezorgd. 

De ouders verbinden er zich toe onmiddellijk de directeur en het CLB te verwittigen bij de 
volgende besmettelijke ziekten: kroep, geelzucht, buiktyfus, hersenvliesontsteking, kinder-
verlamming, roodvonk, longtuberculose, kinkhoest, schurft, bof, mazelen, salmonellosen, 
rubella, huidinfectie, schimmels, luizen, windpokken, parelwratten, impetigo en HIV-
infectie. Het CLB treft dan de nodige maatregelen die moeten worden opgevolgd door 
leerlingen, ouders en personeel van de school. 

De ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen zich verzetten tegen het uitvoeren van een 
onderzoek door een bepaalde arts van het CLB. In dit geval wordt het consult uitgevoerd 
door een andere arts van hetzelfde CLB of door een arts van een CLB naar keuze, of door 
een andere arts. De bevindingen worden altijd medegedeeld aan een arts van het CLB 
waarbij de school is aangesloten. 

• Begeleiding van leerlingen die spijbelen. 

De school contacteert de ouders bij iedere problematische afwezigheid. Hierbij kan het 
CLB een begeleidende rol spelen. Elke leerling die meer dan 5 halve schooldagen onwettig 
afwezig is moet ingaan op het begeleidingsvoorstel van de school en het CLB. Indien de 
leerling dit niet doet wordt dit gemeld aan het Departement Onderwijs. 

 Het CLB-dossier van uw kind 

Voor elke leerling wordt een CLB-dossier bijgehouden. In dit dossier worden de relevante ge-
gevens voor de CLB-begeleiding opgenomen en verwerkt. 

De directeur van het CLB is verplicht het CLB-dossier over te dragen wanneer de leerling naar 
een school overgaat die door een ander CLB wordt begeleid. 

Dit geldt niet wanneer de leerling vanaf 12 jaar of de ouders van de leerling jonger dan 12 jaar 
zich tegen de overdracht verzetten. Men heeft 10 dagen – vanaf de dag van de inschrijving in 
de nieuwe school – om geldig verzet aan te tekenen bij de directie van het vorig CLB. Een for-
mulier om verzet aan te tekenen kan verkregen worden bij de directie van het CLB. 

De leerling vanaf 12 jaar of de ouders van de leerling jonger dan 12 jaar kunnen zich niet ver-
zetten tegen de overdracht van de volgende gegevens: identificatiegegevens, vaccinatiegege-
vens, gegevens van de verplichte CLB-opdrachten en de gegevens van de medische onder-
zoeken. 

Het CLB houdt het dossier bij tot ten minste 10 jaar na het laatste consult of de laatste vacci-
natie. Daarna wordt het vernietigd. Uitzondering: voor leerlingen buitengewoon onderwijs 
wordt het dossier bewaard tot deze de leeftijd van 30 jaar bereikt hebben. 

Enkel de ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen het dossier inkijken. Elke inzage gebeurt 
onder begeleiding van een medewerker van het CLB. 
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Ondersteuningsnetwerk: 

Onze school werkt samen met Ondersteuningsnetwerk West. Het ondersteuningsnetwerk ver-
sterkt scholen in het werken met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Scholen gewoon 
onderwijs werken hiervoor samen met scholen voor buitengewoon onderwijs, CLB en pedagogi-
sche begeleidingsdienst. 

Het ondersteuningsnetwerk zet in op de ondersteuning van leerlingen, leraren en schoolteams in 
het gewoon onderwijs. De ondersteuners gaan samen met alle betrokken partijen op zoek naar 
hoe er tegemoet kan gekomen worden aan de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen. 
Hierbij wordt nadrukkelijk stil gestaan bij de ondersteuningsnoden van leraren om redelijke aan-
passingen toe te passen in de lespraktijk. 

Het ondersteuningsteam is samengesteld uit verschillende disciplines (leraren, logopedisten, ki-
nesitherapeuten, orthopedagogen, psychologen …).  

Ondersteuningstrajecten worden flexibel opgezet. Dit wil zeggen dat ze afhankelijk van de noden 
van de leerlingen en het team verschillen in duur en intensiteit. 

Een aanvraag voor ondersteuning gebeurt steeds met een voortraject waarbij het CLB-team be-
trokken is. Wanneer het CLB en de school van mening zijn dat ondersteuning noodzakelijk is, 
worden de nodige documenten opgemaakt door het CLB. 

Voor info omtrent het ondersteuningsnetwerk kunt u rechtstreeks contact opnemen met de co-
ördinatoren. 

Carmen Supeene (regio Diksmuide / Ieper / Poperinge) 

0468/48.02.56 

carmen.supeene@netwerkwest.be 

Eveline Pil (regio Oostende-Gistel / Veurne-Westkust) 

0483/29.80.48 

eveline.pil@netwerkwest.be 

De oudervereniging: 
De oudervereniging vertegenwoordigt alle ouders met kinderen op onze school.  Haar voornaam-
ste taak bestaat erin alle mogelijke initiatieven te ontwikkelen om de 
banden tussen de ouders, de kinderen, de leerkrachten en de directie te 
versterken.  Dit kan alleen maar als er goede doorstroming van informa-
tie bestaat.  Via samenwerking en het organiseren van een waaier aan 
activiteiten kan het doel bereikt worden.  Dit gebeurt onder andere 
door het organiseren van pedagogische activiteiten, het verlenen van 
‘hand-en spandiensten, het financieel bijspringen... 

Wenst u lid te worden van de oudervereniging?  Hebt u vragen, ideeën 
en/of voorstellen, wendt u tot één van de leden van de oudervereni-
ging.  Voor de ledenlijst zie schoolwebsite bij ‘ouderraad’.  

4.  Participatie 

mailto:carmen.supeene@netwerkwest.be
mailto:eveline.pil@netwerkwest.be
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Oudercontacten: 

Ouders en school hebben elkaar nodig om tot een goede en volledige opvoeding van de kinderen 
te komen.  Altijd blijven de ouders de eerstelijns en ook de belangrijkste verantwoordelijken voor 
de opvoeding van hun kinderen.  De school vormt echter een onmisbare schakel tussen het gezin 
en de maatschappij. 

Het doel is dus in elkaars verlengde samen te werken aan de opvoeding. 

Als school proberen we een informatiebeleid uit te werken met ‘openheid’ als grootste kenmerk 
en dit in twee richtingen : we proberen de ouders zoveel mogelijk te betrekken bij het schoolge-
beuren en we proberen zoveel mogelijk informatie te geven aan de ouders.  Dit laatste, zowel al-
gemeen (infoavond, , oudercomité, nieuwsbrieven,...) als over het kind ‘individueel’ op onze 
school (leerprestaties, gedrag, ...) 

Hieronder worden de verschillende oudercontacten, infomomenten omschreven : 

-Huisbezoek. 

Indien ouders dit wensen krijgen de kinderen tijdens de zomervakantie het bezoek 
van de klastitularis.  Deze huisbezoeken vormen het eerste contact tussen ouders en titularis.  

-De dagelijkse contactmogelijkheden. 

Elke dag heeft u als ouder de mogelijkheid om de leerkracht te spreken.  U kunt dit doen voor of 
na de lessen.  Tijdens de klasuren heeft de leerkracht geen tijd om volle aandacht aan u te geven. 

Tijdens (maar ook voor en na) de schooltijd kunt u ook de directie bereiken. 

We vragen om problemen zo vlug mogelijk met de juiste persoon te bespreken.  Voor elke moei-
lijkheid proberen we samen in overleg de juiste oplossing te zoeken. 

-Info-avond voor ouders. 

Regelmatig organiseren we een info-avond voor ouders.  Het betreft een echte informatieavond.  
Dit contact is niet bedoeld om individuele kinderen te bespreken. 

-Oudercontact 1ste en 3de trimester. 

In december en juni worden alle ouders van de kinderen in de lagere school uitgenodigd op een 
oudercontact.  De resultaten van het afgelopen trimester worden er besproken.  De grote rappor-
ten bevatten belangrijke informatie over het werken en leven op onze school.  Ze bevatten naast 
punten ook beoordelingen over leerhoudingen (tempo, werkhouding, aandacht, interesse) en 
leefhoudingen (samenwerking, afwerking, sociaal gedrag).   

We willen als school niet enkel leerstof overbrengen, maar ook levenshouding en opvoeding. Tel-
kens beogen wij een informatief sterk geheel samen te stellen zodat u als ouder een goed beeld 
krijgt van uw kind op school. 

-Afscheidsavond. 

Voor de ouders en de leerlingen van het 6de leerjaar wordt op het einde van het schooljaar een 
afscheidsavond georganiseerd. 

-Het oudercomité wil u de gelegenheid geven om de school beter te leren kennen via gespreks-en 
infoavonden.  Ook nodigt zij uit om actief deel te nemen door lid te worden of door te helpen bij 
de vele evenementen ... 
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Leerlingenraad.: 

In het zesde leerjaar wordt een project rond verkiezingen uitgewerkt.  Dit pro-
ject mondt uit in een “echte “ verkiezing van een burgemeester en twee sche-
penen.  Om de leerlingenraad te vervolledigen worden telkens uit leerjaar3,4 
en 5 een meisje en een jongen uitgekozen.  Dit gebeurt dmv naamtrekking. Op 
geregelde tijdstippen komt de leerlingenraad samen, onder leiding van enkele 
leerkrachten, om zo voorstellen (projectweek, idee voor sportdag, schoolreis, …) te doen 
aan de schooldirectie. 

De schoolraad: 
Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen 

(oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal 

overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte 

van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar. 

De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe le-

den kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.  

Wegens gebrek aan kandidaten is er in onze school geen schoolraad. 

5.  Inschrijven van leerlingen.  (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 3)  

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

schoolbrochure, folders, … 

Je kind is pas ingeschreven in onze school als je schriftelijk instemt met het pedagogisch project 

en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft je kind bij ons ingeschreven. De inschrijving 

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

nieuwe versie van het schoolreglement of bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een tucht-

maatregel.  

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

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

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

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

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

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

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

ontbinden. 

Bij de inschrijving van jullie kind, zullen we jullie bevragen over de organisatie van het ouderlijk 

gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling,… We gaan ervan uit dat beide ouders instem-

men met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het niet-akkoord van een van beide ou-

ders, kunnen we het kind niet inschrijven. We kunnen jullie kind pas inschrijven als beide ouders 

akkoord gaan.  

Bij de inschrijving vragen we je naar allerlei informatie voor onze administratieve schoolfiche van 

je kind.  
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Weigeren/ontbinden van de inschrijving 

Onze school moet haar capaciteit vastleggen. De capaciteitsbepaling en het aantal beschikbare zit-

jes zijn 35 kinderen  per klas. Eens onze capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling gewei-

gerd.  

Elke geweigerde leerling krijgt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving en wordt als ge-

weigerde leerling in het inschrijvingsregister geschreven. De volgorde van geweigerde leerlingen in 

het inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de 

inschrijving betrekking heeft. Voor de instappertjes blijft de volgorde van het inschrijvingsregister 

behouden tot de 30 juni van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking had. 

Wanneer je kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, 

schrijft de school in onder ontbindende voorwaarde. Als na de inschrijving pas blijkt dat er zo’n ver-

slag is, wordt ze automatisch omgezet in een inschrijving onder ontbindende voorwaarde. Vervol-

gens organiseert de school overleg met de ouders, de klassenraad en het CLB, over de aanpassin-

gen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum of om de 

leerling studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum.  

Een beslissing volgt binnen een redelijke termijn en uiterlijk na 60 kalenderdagen. 

Indien na het overleg de school de disproportionaliteit van de aanpassingen bevestigt, wordt de 

inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en 

uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de kennisgeving van de bevestiging van de 

disproportionaliteit.  

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

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

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

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

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

leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aan-

gepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ont-

binden. 

Doorlopen van inschrijving 

Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de 

overgang naar het eerste leerjaar in GVB Boezinge.  

Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs: 

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

voldoet. In de infobrochure onderwijsregelgeving kom je onder punt 3.1.2 meer te weten over 

die voorwaarden. 
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Screening niveau onderwijstaal 

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

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

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

screening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowieso een aangepast taaltra-

ject. 

6.  Organisatie van de leerlingengroepen binnen hetzelfde onderwijsniveau 

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

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

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

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

geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind 

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

 

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

van school verandert, terechtkomt. 

 

Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. 

(Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum). 

7.  Afwezigheden    

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

onderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze - wegens niet onderworpen aan de 

leerplicht - niet steeds op school moeten zijn.        

Wegens ziekte 

• Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest ver-
plicht. 

• Is het kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de 
ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar. 

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

• Consultaties ( zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk bui-
ten de schooluren plaats vinden. 

Ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk (voor 9 uur) bij afwezigheid en bezorgen het ziek-
tebriefje aan de leerkracht. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest. 
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Afwezigheden leerlingen 

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. 
Vanaf de vijfde keer is een medisch attest vereist.  

Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden 

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

wezigheden is geen toestemming van de directeur nodig. Je verwittigt de school 

wel vooraf van deze afwezigheid. Je geeft ook een officieel document of een verkla-

ring die de afwezigheid staaft, af aan de school. Voorbeelden hiervan zijn:  

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

• de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank; 
• het vieren van een feestdag dat hoort bij je geloof (anglicaanse, islamitische, joodse, katho-

lieke, orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst). 

Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is 

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

directie. Het betreft hier de afwezigheid wegens: 

• de rouwperiode bij een overlijden;  
• het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een ver-

eniging of culturele en/of sportieve manifestaties; 
• de deelname aan time-out-projecten;  
• persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden. 

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

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

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

Problematische afwezigheden 

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

ke dag naar school te sturen. Kinderen die lessen en activiteiten missen, lopen meer risico op ach-

terstand. Zij worden ook minder goed opgenomen in de leerlingengroep. Er zijn daarnaast ook ge-

volgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage, voor de toelating tot het eerste 

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

de engagementsverklaring en infobrochure onderwijsregelgeving.). 

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

matische afwezigheden contacteert zij het CLB en kan er een begeleidingstraject opgestart wor-

den. De ouders worden in dat geval uitgenodigd voor een gesprek. 
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8.  Een—of meerdaagse schooluitstappen,….(Extra-murosactiviteiten) 

Je kind is verplicht deel te nemen aan extra-murosactiviteiten die minder dan één schooldag du-

ren. Dat zijn normale schoolactiviteiten. We streven er als school ook 

naar om ook alle kinderen te laten deelnemen aan extra-

murosactiviteiten die één dag of langer duren. Die activiteiten maken 

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

Via dit schoolreglement informeren we jou als ouder over de uitstappen 

die dit schooljaar worden voorzien. 

Hier vind je een overzicht van die schooluitstappen: sportdag, schoolreis, bezoek aan het bos, ver-

keersoefening, culturele uitstap, …. 

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

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

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

activiteit schriftelijk te melden aan de school. 

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

9.  Getuigschrift basisonderwijs (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 7)  

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

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

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

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

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

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

behalen op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de onderwijsinspectie als gelijk-

waardig worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs. Als die leerling geen getuig-

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

9.1  Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift 

Gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind communiceren over zijn leervorderingen. Ouders 

kunnen inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Indien na toelichting blijkt dat de 

ouders een kopie wensen, dan kan dat.  

Of een leerling het getuigschrift krijgt, hangt af van de beslissing van de klassenraad. De klassen-

raad gaat na of de eindtermgerelateerde leerplandoelen die het bereiken van de eindtermen be-

ogen voldoende in aantal en beheersingsniveau zijn behaald. Daarbij zal de groei die de leerling 

doorheen de schoolloopbaan maakte, en de zelfsturing die hij toont, zeker een rol spelen. 

Na 20 juni beslist de klassenraad welk getuigschrift uw kind zal krijgen. De beslissing wordt uiter-

lijk op 30 juni aan de ouders meegedeeld. De ouders worden geacht de beslissing omtrent het ge-

tuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben genomen. De voorzitter en alle 

leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag.  
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9.2  Beroepsprocedure 

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

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

Let op: 
*)  wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, 
zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend). 
*)  wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardig-
de. 

1.  Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na ont-
vangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een overleg 
aan bij de directeur.  Dit gesprek is niet hetzelfde als het oudercontact. Je moet dit gesprek uit-
drukkelijk aanvragen.  
2.  Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag waarop 
de rapporten werden uitgedeeld.  Van dit overleg wordt een verslag gemaakt. 
3.  Na het overleg beslist de directeur om de klassenraad al dan niet opnieuw te laten samenko-
men om het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs te bevestigen of te wijzigen. 
4.  De directeur of de klassenraad brengen de ouders met een aangetekende brief op de hoogte 
van de beslissing. 
5.  Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad kun-
nen ouders beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur.  Dit kan via aangetekende 
brief of door de brief (het verzoekschrift) tegen ontvangstbewijs op school af te geven.  

  De heer Luc Thorrez 
  VZW GVB Boezinge 
  Diksmuidseweg 345 
  8904 Boezinge    

 Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.: 

  *)  Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend; 

  *)  Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en 

                         motivering waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist  

                         wordt. 

 Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

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

len. In de beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbon-

den zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de  klacht van 

de ouders grondig zal onderzoeken.  

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

nen je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal 

staan wie de leden van de beroepscommissie zijn.  Het is enkel mogelijk om een gesprek te ver-

zetten bij gewettigde reden of overmacht. 

8.  In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze sa-

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

onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. 
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10.  Onderwijs aan huis(zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 5)  

Als je kind minstens vijf jaar is vóór 1 januari van het lopende 

schooljaar en  wegens (chronische) ziekte of ongeval tijdelijk niet 

naar school kan komen, dan heeft je kind onder bepaalde voorwaar-

den recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonder-

wijs of een combinatie van beiden.  

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

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

maar wel onderwijs kan krijgen. Heeft je kind een niet-chronische ziekte, dan kan tijdelijk onder-

wijs aan huis pas worden georganiseerd na een afwezigheid van 21 opeenvolgende kalenderda-

gen. Als je kind na een periode van tijdelijk onderwijs aan huis binnen 3 maanden hervalt, valt de 

voorwaarde van 21 opeenvolgende kalenderdagen afwezigheid weg. Heeft je kind een chronische 

ziekte, dan heeft je kind recht op 4 lestijden tijdelijk onderwijs aan huis per opgebouwde schijf 

van 9 halve schooldagen afwezigheid. Je kind moet daarnaast op 10 km of minder van de school 

verblijven. Als je kind op een grotere afstand van de school verblijft, dan kan de school tijdelijk on-

derwijs aan huis organiseren maar is daar niet toe verplicht. De directeur zal dan op zoek gaan 

naar een leerkracht om 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspra-

ken met deze leerkracht om de lessen af te stemmen op de leerlingengroep van het kind. Tijdelijk 

onderwijs aan huis is gratis.  

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

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

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

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

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

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

Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur. 

 

9.  De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.  

De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift basison-

derwijs toekennen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vorm-

vereisten. 

Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september via een aangetekende brief door de 

voorzitter van de beroepscommissie aan de ouders ter kennis gebracht.  
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11.  Herstel—en sanctioneringsbeleid (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 6)  

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

leren uit de fouten die ze maken. Onze school wil hierop inzetten door dialoog en herstel alle kan-

sen te geven. In overleg met de betrokkenen gaan we op zoek naar een gepaste maatregel of een 

mogelijke oplossing. Op die manier kunnen kinderen mee de verantwoordelijkheid nemen om een 

oplossing te zoeken voor het conflict of om hun fout goed te maken. Hiermee sluiten we als school 

tuchtmaatregelen niet uit. Het betekent wel dat we heel bewust ervoor kiezen om in bepaalde ge-

vallen een tuchtmaatregel op te leggen.  

Begeleidende maatregelen 

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

met je kind en eventueel met jou een begeleidende maatregel voorstellen. De school wil hiermee 

je kind helpen tot gewenst gedrag te komen.  

Een begeleidende maatregel kan zijn:  

Een gesprek met zorgleerkracht, directie, CLB—medewerker, ….;    
Een time-out: 
Je kind kan op basis van gemaakte afspraken zelfstandig of op vraag van de leerkracht naar de ti-

me-out ruimte gaan. Zo kan je kind even tot rust komen of nadenken over wat er is gebeurd. Ach-

teraf wordt dit kort met je kind besproken;  

Een begeleidingsplan:  

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

focussen. Je kind krijgt de kans om zelf afspraken voor te stellen waar het dan mee verantwoorde-

lijk voor is. De afspraken uit het begeleidingsplan worden samen met je kind opgevolgd.  

Herstel  

Vanuit een cultuur van verbondenheid wil de school bij een conflict op de eerste plaats inzetten op 

herstel. We nodigen de betrokkenen uit om na te denken over wat er is gebeurd en om hierover 

met elkaar in gesprek te gaan.  

Een herstelgerichte maatregel kan zijn:  

een herstelgesprek tussen de betrokkenen; 
een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep; 
een bemiddelingsgesprek;  
no blame-methode bij een pestproblematiek; 
een herstelgericht groepsoverleg (HERGO): 

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

wensfiguren, onder leiding van een onafhankelijk persoon. Tijdens dit groepsoverleg zoekt ieder-

een samen naar een oplossing voor wat zich heeft voorgedaan. De directeur of zijn afgevaardigde 

kan een tuchtprocedure, zoals in punt 9.4 beschreven, voor onbepaalde tijd uitstellen om dit 

groepsoverleg te laten plaatsvinden. Hij brengt je dan per brief op de hoogte. 
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Ordemaatregelen 

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

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

blijft je kind op school aanwezig.  

Een ordemaatregel kan zijn: 

een verwittiging in de agenda; 
een strafwerk; 
een specifieke opdracht;  
een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie; 

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk. 

Tuchtmaatregelen 

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

de. 

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

en integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen belemmert, dan kan de 

directeur een tuchtmaatregel nemen. Een tuchtmaatregel kan enkel toegepast worden op een 

leerplichtige leerling in het lager onderwijs. 

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 

een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende school-
dagen; 
een definitieve uitsluiting. 

Preventieve schorsing als bewarende maatregel 

In uitzonderlijke situaties kan de directeur  bij het begin van de tuchtprocedure beslissen om je 
kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om de leefregels te handhaven én 
om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is. 

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

directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De 

preventieve schorsing kan onmiddellijk ingaan en duurt in principe niet langer dan vijf opeenvol-

gende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende schoolda-

gen verlengd worden, indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste 

periode kan worden afgerond. De directeur motiveert deze beslissing. 

Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting 
Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen 

(zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.) 
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Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende proce-

dure gevolgd: 

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

een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van het 

CLB die een adviserende stem heeft. 

De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden per aangetekende brief 

uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Een personeelslid van de school of van het CLB 

kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van de ouders en hun kind. 

Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag na verzending van de brief. 

Voorafgaand aan het gesprek hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon inzage in het tucht-

dossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad. 

Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd 

en binnen een termijn van vijf dagen aangetekend aan de ouders bezorgd. De beslissing vermeldt 

de beroepsmogelijkheden bij een definitieve uitsluiting. 

Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de defi-

nitieve uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het 

kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan 

is onze school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de 

ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken 

naar een oplossing. 

Ten gevolge van een definitieve uitsluiting in het huidige, het vorige of het daaraan voorafgaande 

schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren opnieuw in te schrijven. 

Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve) uitsluiting 
Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de tuchtprocedure 

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

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

van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd be-

kend gemaakt aan de ouders. 

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

re school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school aan-

wezig, maar neemt het geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan 

beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schrifte-

lijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.  

Beroepsprocedures tegen een definitieve uitsluiting 

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

(zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.) 
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12.  Bijdrageregeling.  (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 8)  

Hieronder vind je een lijst met de schoolkosten. Op die lijst staan zowel verplichte als niet-

verplichte uitgaven. 

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

ven zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen: maak je er gebruik van, dan moet je er 

wel voor betalen. In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere kosten 

enkel richtprijzen. Dit laatste betekent dat het bedrag dat je zal moeten betalen in de buurt van 

de richtprijs zal liggen, het kan iets meer zijn, maar ook iets minder. 

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

gaat als volgt: 

Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders beroep 

indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Dit kan via aangetekende brief of door de brief 

(het verzoekschrift) tegen ontvangstbewijs op school af te geven. 

Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend; 
het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering waar-

om de definitieve uitsluiting betwist wordt. 

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In 

de beroepscommissie, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden 

zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de 

ouders grondig zal onderzoeken. 

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

zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan 

wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de ver-

dere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om 

een plaatsvervanger aan te duiden. 

Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen. 

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

De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op. 

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

twiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen we-

gens het niet naleven van de vormvereisten. 

De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf 

dagen met een aangetekende brief aan de ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle 

partijen. 

Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op. 
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Activiteiten inbegrepen in de maximumfactuur: 

     *)  zwemmen (verplicht) /  LJ 6 GRATIS 
     *)  Sportdagen  
     *)  Schoolreis 
     *)  Culturele activiteiten 

Een overzicht van “schoolkosten”: 

Verplichte uitgaven 

Maximumfactuur: 

 Kleuter = € 45    

 Lager = €85 

 Bijdrage aankoop turn T– shirt school = €10 

De maximumfactuur wordt uitgesplitst en drie in schijven geïnd dit op de schoolfactuur 
van oktober, december en februari.   

Niet—verplichte uitgaven voor aangeboden diensten:  

Maaltijden: 

 Warm kleuter = €3.35 

 Warm lager = €3.60 

 Boterhammen + drankje = €1.60 

 Boterhammen + soep + drankje = €1.90 

Andere: 

Melk = €0.65 

Zwembrevet= €1 

Voor– en naschoolse opvang = €0.65 per begonnen kwartier 

Wijze van betaling 

Ouders ontvangen maandelijks een rekening via e-mail. We verwachten dat die rekening op tijd 
en volledig wordt betaald, graag via domiciliëring.  Dat betekent binnen de 10 dagen na afgifte. 
*)  Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de 

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

te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders 

het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een identieke 

schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige 

restbedrag verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben. 
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13.  Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning. (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 9)  

Personen en bedrijven die de school sponsoren worden vermeld in de digitale nieuwsbrief, op de  
schoolwebsite, op de placemats bij ons jaarlijks etentje en aan de infowand aan de schoolpoort.  
Dit naar  keuze van de adverteerder. 

14.  Vrijwilligers. 

Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De 
vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een aantal punten te informeren. De 
school doet dit via onderstaande bepalingen.   

Organisatie 

De VZW GVB Boezinge heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke 
aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en 
de vrijwilliger. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij KBC verzekeringen. 

Een bijkomende verzekering tot dekking van de lichamelijke schade tijdens de uitvoering van een 
vrijwilligersactiviteit of op weg van en naar de activiteit werd afgesloten bij KBC verzekeringen. 

Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien. 

Bij vrijwilligerswerk bestaat de kans dat je als vrijwilliger geheimen verneemt waarvoor een ge-

heimhoudingsplicht bestaat. Het gaat dan vooral om vrijwilligerswerk bij telefonische hulpverle-

ning als Tele-Onthaal, de Zelfmoordlijn waarbij je in contact komt met vertrouwelijke informatie. 

Bij vrijwilligerswerk op school is de geheimhoudingsplicht normaal ge-

zien niet van toepassing. Een vrijwilliger gaat discreet om met de infor-

matie die hem of haar is toevertrouwd.  

 
Bij wie kan je terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden? 

Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact opnemen 

met het schoolsecretariaat.  Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aan-

gepaste betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van je 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 oplos-

sing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een dwingende 

herinneringsbrief (aangetekende ingebrekestelling). Vanaf dat moment kunnen we maximaal de 

wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag. 

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

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

gemaakt hadden, kunnen we opnemen in de schoolrekening. 
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15.  Welzijnsbeleid. 

Medicatie 
Wanneer je kind ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedie-
nen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal 
hen gevraagd worden je kind op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om 
hulp verzoeken.   
In uitzonderlijke gevallen kan de ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan je 
kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste 
dosering en toedieningswijze bevat.  
Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale (via de 
mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet wor-
den gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel. Samen met de ouders zoeken we naar een 
samenwerking met verpleegkundigen, zoals de diensten van het Wit-Gele Kruis.   
Leerlingen die dagelijks medicijnen nemen, bezorgen deze aan de leerkracht. 

Rookverbod 
Er geldt een permanent rookverbod op school. Het is dus verboden te roken in zowel gesloten 

ruimten van de school als in open lucht op de schoolterreinen. Als je kind het rookverbod over-

treedt, kunnen we een sanctie opleggen volgens het orde- en tuchtreglement. Als je vindt dat het 

rookverbod op onze school ernstig met de voeten wordt getreden, kan je terecht bij de directeur. 

Ook verdampers zoals de elektronische sigaret, heatstick en de shisha-pen vallen onder het rook-

verbod, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten. 

16.  Leefregels  

Middag-en avondrang. 

Traject van de middagrang : 

Boezingestraat, Diksmuidseweg oversteken en volgen tot hoek Dr. Dekemelelaan. 

Woensdagmiddag-en avondrang :  

De leerlingen worden begeleid in de Dr. Dekemelelaan, bij het oversteken van de randweg,  
tot aan de Molenstraat.  
De fietsers rijden altijd achter elkaar. 
Kleuters met een fietsje moeten begeleid worden door een ouder. 
Kleine fietsjes met steunwieltjes brengen we niet mee naar school. 

Tips en afspraken ivm shool <-> thuis verkeer: 

*)  De schoolpoort langs de Boezingestraat is de hoofdingang van onze school.  Ouders, 

     grootouders, kinderen, … kunnen via deze poort onze school betreden.  De poort langs de  

     Diksmuidseweg dient tijdens de lesuren als dienstingang.  NIET als ingang voor de kinderen. 

*)  Kom niet te vroeg naar school, maar ook niet te laat.  Neem de veiligste weg van huis 

     naar school en omgekeerd. 

*)  Ook buiten de school moeten mensen kunnen ervaren dat je een leerling van onze  

     school bent. 
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*)  Bij aankomst en vertrek groet je de leerkrachten.  Fluiten, roepen of vechten onderweg  

     hoort er niet bij . 

*)  Kinderen die met de auto gebracht worden, letten op wanneer ze uitstappen.  Aan de 

     ouders vragen we om uit te stappen, om zo uw kind te helpen bij het oversteken van de 

     straat.  

*)  Wie met de fiets naar school komt past de verkeersregels toe.   

*)  Je komt de school binnen en buiten met je fiets aan de hand.  Plaats je fiets netjes in de 

     fietsrekken onder het afdak en ga onmiddellijk naar de speelplaats. 

*)  Kijk geregeld je fiets na en laat hem tijdig herstellen. Op school is er een jaarlijkse 

     controle door de politie. 

*)  Dragen van een fietshelm en een fluohesje is een pluspunt! 

*)  Eens je op de speelplaats bent mag je deze niet meer verlaten, ook niet als je thuis iets 

     vergeten bent. 

*)  Na het einde van de lessen mag je de speelplaats niet verlaten, tenzij onder begeleiding 

     van je ouders of met de rang. 

*)  Een kwartier na het einde van de lessen is de school niet meer aansprakelijk voor de 

     opvang van de kinderen die tot dan op de speelplaats dienen te blijven.   

*)   Kinderen die door buren of andere familieleden worden afgehaald vallen onder de uitsluiten-
de aansprakelijkheid van de personen die ze komen afhalen ter ontlasting van de school 

Ouders : 
Huisdieren brengen we niet mee op de speelplaats. 
 
Voor een rustig en orde vol verloop vragen wij u om:  
*)   De kinderen niet af te lossen met wagen voor de schoolpoort 

*)   Om chaos aan het schooltassenrek te vermijden, vragen we met aandrang om uw kind onmid-
dellijk de speelplaats op te sturen en niet te blijven wachten in de poort tot het belsignaal.  

 
*) De toezichthoudende leerkracht moet een vrij zicht kunnen hebben op de schoolpoort, de 
straat en de speelplaats. 

Op de speelplaats. 

Als we ‘s morgens aankomen, plaatsen we onze schooltas ordelijk op het rek.   
De speelplaats is om te spelen, we houden die dus netjes.  Alle afval sorteren we in de afvalbak, 
de compostemmer of de PMD-zak. 
We brengen geen speelgoed mee naar school.  Er is een beurtrol om te spelen met de softbal.  En-
kel bij nat weer mag dit niet. 
Tijdens de speeltijd van 10.10 uur en 14.50 uur spelen de kleuters bij “het podium.”  We spelen 
dan elk op ons deel van de grote speelplaats. 
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Schooleten. 

Er zijn 's middags warme maaltijden te verkrijgen. Wij zetten sterk in op de 
zelfstandigheid van de kleuters   en kinderen.  Daarom is het sterk aanbevolen  
een slabbetje (genaamtekend) met de kleuters mee te geven.  Dit om 
(mogelijke) vlekken op de kledij te vermijden en ook om hun mondje na het 
eten te kunnen afvegen. 
Kinderen kunnen ook hun boterhammen meebrengen in een brooddoos.  Een 
drankje of soep nemen ze op school. 
Een kind dat zijn/haar eten thuis vergeten is, neemt ’s middags een warme 
maaltijd. (tegen betaling) 
In de voormiddag kunnen de kinderen melk drinken. 
Het schooleten en de melk worden stipt betaald via overschrijving op de schoolrekening. 

Verjaardagen  

We vieren de kinderen op hun verjaardag in de klas en maken er een 
groepsgebeuren van.  De jarigen worden per maand ook in het zonnetje 
gezet voor de hele school.  

De kinderen brengen op die dag geen snoepen of geschenkjes mee. 

Tussendoortjes 

Gezonde tussendoortjes zien wij graag.  Op woensdag is er fruitdag op onze school.  Stop de tus-
sendoortjes in een doosje dat  uw kind zelf kan openen en dichtdoen. 

Gelieve geen snoep en gesuikerde drank mee te geven naar school. Flesje water mag. 

Netheid en zorg 

Wij vragen aandacht voor een verzorgde kledij.  
Zorg ervoor, dat je kind steeds een propere zakdoek bij zich heeft. 
Het is aan te bevelen, de naam van het kind op alle kledingstukken aan te bren-
gen, want ieder schooljaar gaan veel kostbare kledingstukken verloren! 

Schooluitrusting, schoolgerief – ook dat van anderen – worden met zorg behandeld.  Wie anderen 

op dit punt schade berokkent, is ertoe gehouden die te vergoeden.   

 Persoonlijk schoolmateriaal wordt getekend met naam. De school kan niet verantwoordelijk ge-

steld worden voor gebeurlijke diefstallen of beschadiging van persoonlijk 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. 

Abonnementen 

Op school is er mogelijkheid om bepaalde tijdschriften, aangepast aan de leeftijd van uw kind, aan 
te schaffen.  Ze zijn echter niet verplicht.  PRIJS = (zie infobrochure) 



 38 

17. Ouderlijk gezag 

Zorg en aandacht voor het kind 

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

openheid, begrip en extra aandacht bieden. 

Neutrale houding tegenover de ouders 

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

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

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

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

Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders 

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

wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden geno-

men. 

Afspraken i.v.m. de agenda, brieven, ….: Ouders bezorgen elkaar de nodige info.  Indien dit niet 

meer mogelijk is zal de school beide ouders informeren. 

Afspraken in verband met oudercontact: Beide ouders worden hiervoor uitgenodigd. 

Co-schoolschap 

Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, kan je 

kind tijdens het schooljaar niet op twee plaatsen school lopen.  

18.  Privacy. 

Welke informatie houden we over je bij? 

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

heen de schoolloopbaan van je kind heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving. We vragen alleen 

gegevens van je kind op als dat nodig is voor de leerlingenadministratie en –begeleiding. Bij som-

mige aspecten van de leerlingbegeleiding hebben we je uitdrukkelijke toestemming nodig.  

De gegevens van je kind verwerken we hierbij met Informat. We maken met de softwareleveran-

ciers afspraken over het gebruik van die gegevens. De leveranciers mogen de gegevens niet ge-

bruiken voor eigen commerciële doeleinden.  

De gegevens van je kind worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien er op toe dat niet 

iedereen zomaar toegang heeft tot die gegevens. De toegang is beperkt tot de personen die be-

trokken zijn bij de begeleiding van je kind, zoals de klassenraad, het CLB en de ondersteuner.  

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

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

ming. Je kan je toestemming altijd intrekken.  Als je vragen hebt over de privacy rechten van je 

kind, kan je contact opnemen met de directie 
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Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering 

Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder 

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

wijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijs-

loopbaan betrekking heeft. Als ouder kan je deze gegevens – op je verzoek - inzien. Je kan je te-

gen de overdracht van deze gegevens verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet 

verplicht stelt. Je brengt de directeur binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hier-

van schriftelijk op de hoogte.  

Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen scho-

len overdraagbaar. We zijn decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag of een ver-

slag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs aan de nieuwe school door te geven. 

Publicatie van beeld- of geluidsopnames (foto’s, filmpjes …)  

We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website, in de school-

krant, onze facebookpagina. Met die opnames willen we geïnteresseerden op school en daarbui-

ten op een leuke wijze informeren over onze activiteiten. De personen die de opnames maken, 

zullen dat steeds doen met respect voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de opna-

mes niet aanstootgevend zijn.  

Bij het begin van het schooljaar vragen we jou als ouder om toestemming voor het maken en pu-

bliceren van deze beeldopnamen. Ook al heb je toestemming gegeven, je kan altijd je toestem-

ming nog intrekken.  

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

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

sonen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt 

van alle betrokkenen. 

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

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

Recht op inzage, toelichting en kopie 

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

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

contact op te nemen met de directeur. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking heb-

ben op anderen, zoals medeleerlingen.  

Bewakingscamera’s  

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

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

beelden te zien, maar dat kan enkel bij een grondige reden. 
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Wegens de wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy, willen wij u informeren over de ver-

werkingen die wij met uw persoonsgegevens uitvoeren, en de beleidsmaatregelen die wij nemen 

om deze te beschermen.  

1 Verantwoordelijken 

Het schoolbestuur van GVB Boezinge-Zuidschote, VBS Loker-Kemmel-De Klijte, VBS Nieuwkerke, 

VBS De Schatkist Hollebeke-Het Wijland Voormezele, VBS Het Nestkastje, VBS De Vlam, 

VBS Elverdinge-Brielen  is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle leerlingengegevens. 

Op elke school is er een aanspreekpunt informatieveiligheid aangeduid. 

Het aanspreekpunt informatieveiligheid en/of de directie kan voor advies en ondersteuning te-

recht bij de ‘data protection officer’ (DPO) van de onderwijskoepel. 

2 Verwerkingen 
2.1 Verwerkingsdoeleinden 

Op school verwerken wij leerlingengegevens omwille van de volgende doelen: 

leerlingenrekrutering; 

leerlingenadministratie; 

leerlingenbegeleiding; 

leerlingenevaluatie; 

public relations; 

2.2 Verwerkte leerlingengegevens 

Om jou in schrijven, te begeleiden en op te volgen is het noodzakelijk dat wij de volgende gege-

vens verwerken: 

identificatiegegevens (met i.h.b. voornaam en naam, roepnaam, een pasfoto, het rijksregister-

nummer, gezinssamenstelling, voorrang- en indicatorfactoren); 

persoonlijke kenmerken (met i.h.b. geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit); 

privé contactgegevens (met i.h.b. telefoonnummer(s), adresgegevens, email); 

evaluatiegegevens (met i.h.b. puntenboeken, remediëring, rapporten, rapportcommentaren); 

gezondheidsgegevens: lichamelijk, psychisch, risicosituaties en -gedragingen (met het oog op be-

geleiding); 

opleiding en vorming (met i.h.b. vorige scholen, gevolgde richtingen, attesten, deliberatie-

beslissingen, -motivaties en -verslagen, getuigschriften en diploma’s); 

aanwezigheid en discipline (met i.h.b. afwezigheidsbewijzen, sancties, tucht); 

afbeeldingen (die niet administratief gebruikt worden); 

 

Deze gegevens kunnen, mits wettelijke grondslag, eventueel bekomen worden van de vorige 

school waar de leerling ingeschreven was. 

Privacyverklaring  – Scholengemeenschap SIRH 
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2.3 Verwerkte oudergegevens 

Om uw kind in te schrijven, te begeleiden en op te volgen is het noodzakelijk dat wij de volgende 

gegevens verwerken: 

• elementaire identificatiegegevens; 

• gezinssamenstelling; 

• privé contactgegevens (met i.h.b. telefoonnummer(s), adresgegevens, email); 

• financiële bijzonderheden (met i.h.b. rekeningnummer, schoolonkosten, betalingen). 

2.4 Ontvangers 

• Het departement onderwijs is, via het Discimus-systeem van AgoDi, een ontvanger van een 

deel van jouw leerlingengegevens; 

• het CLB is, indien het jou begeleidt, bevoegd om alle in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens 

op te vragen; 

• het ondersteuningsnetwerk is, indien van toepassing, bevoegd om een deel van de in § 2.2 

en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen; 

• bij verificatie krijgt de onderwijsverificateur toegang tot administratieve gegevens, aanwe-

zigheden, afwezigheidsbewijzen, … in het kader van zijn wettelijk bepaalde taak; 

• bij inspectie is het mogelijk dat een onderwijsinspecteur ook toegang vraagt tot bepaalde 

leerlingengegevens in het kader van zijn wettelijk bepaalde taak. 

2.5 Verwerkers 
Op school worden onderstaande platformen gebruikt bij de verwerking van leerlingengegevens:  
INFORMAT 

2.6 Voorwaarden 
Jouw gegevens zullen verwerkt worden zolang je bij ons ingeschreven bent, of zolang ze nodig zijn 
om je te begeleiden. Daarna worden ze verwijderd, geanonimiseerd of gearchiveerd conform de 
geldende regelgevingen.  

Indien we bepaalde gegevens langer zouden willen bewaren, dan zullen we dat melden en de ex-

pliciete toestemming ervoor vragen. 

3 Rechten inzake privacy 

3.1 Rechten uitoefenen 
U kan zich steeds op onderstaande rechten beroepen: 

• recht op informatie: u mag vragen welke gegevens van u er verwerkt worden en wie er toe-

gang toe heeft (zie ook verwijzing in § 2.6), waarom de school die persoonsgegevens nodig 

heeft of gebruikt en hoe lang ze bewaard worden; 

• recht op inzage: u mag steeds de gegevens die de school van u heeft, inkijken a.d.h.v. een 

kopie; 

• recht op verbetering: indien u fouten in uw gegevens vindt, mag u vragen om dit aan te pas-

sen. U kan ook aanvullingen toevoegen aan uw gegevens; 

• recht op gegevenswissing: u kan vragen dat gegevens, die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn 

voor de school, permanent en volledig verwijderd worden; 
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• recht op beperking van de verwerking: indien u bezwaar hebt (zie verder) tegen de verwer-

king van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen; 

• recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien u bepaalde gegevens wenst over te dra-

gen naar een nieuwe school of andere werkgever, dan faciliteert de school dit (in de mate 

van het mogelijke); 

• recht van bezwaar: indien u niet akkoord bent met de grondslag van een verwerking of met 

de manier waarop bepaalde gegevens van u verwerkt worden, kan u zich hiertegen ver-

zetten; 

• recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming: wanneer de 

school algoritmes gebruikt om, zonder tussenkomst van mensen, bepaalde gevolgen te trek-

ken uit (een deel van) uw gegevens (zie § 3.3), dan kan u zich hiertegen verzetten; 

• recht om zijn/haar toestemming in te trekken: indien men u voor bepaalde verwerkingen de 

toestemming gevraagd heeft, kan u ten allen tijde kiezen om deze niet meer te verstrekken. 

Voor meer uitleg over of om u op een van deze rechten te beroepen, gelieve u intern te richten 

tot de directie. Bij eventuele disputen of twijfel, kan u zich ook wenden tot de toezichthoudende 

autoriteit inzake privacy en de verwerking van persoonsgegevens. 

3.2 Gerechtvaardigd belang 

Een aantal verwerkingen hebben een ‘gerechtvaardigd belang’ als grondslag: 

de in § 2.4 vermelde doorgifte van jouw gegevens aan onderwijsinspectie. 

3.3 Al dan niet verstrekken van gegevens 

De in § 2.2 en § 2.3 vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om de 

inschrijving op school te kunnen starten. Met uitzondering van: 

*  rijksregisternummer; 
* gezondheidsgegevens; 
* afbeeldingen (voor public relations); 
* contactgegevens (voor direct marketing). 

 

 

 

 

 

 

 

De school zal dit desgevallend opvragen via het departement onderwijs. 

De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien ze niet over de relevante zorg- of gezondheids-
gegevens beschikt of als de toestemming ontbreekt om deze te verwerken.  
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19.  Revalidatie / Logopedie tijdens de lestijden (zie punt 4.6 infobrochure onderwijsregelgevng) 

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

den: 

• revalidatie na ziekte of ongeval (max. 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen) 
• behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose (Max. 150 minuten 

per week, verplaatsingen inbegrepen) 
Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind revalidatie te laten volgen tij-
dens de lestijden. Deze regelgeving is alleen van toepassing voor een leerplichtige leerling. 
Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie na ziekte of ongeval toe te staan, moet de 
school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat: 
• Een bewijs van de diagnose of (wegens de privacy) een verklaring van het CLB dat het een 

stoornis betreft die is vastgelegd in een officiële diagnose;   
• een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet 

plaatsvinden; 
• een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders. Dat advies 

moet motiveren waarom de problematiek van de leerling van die aard is dat het wettelijk 
voorziene zorgbeleid van een school daarop geen antwoord kan geven en dat de revalidatie-
tussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als schoolgebonden aanbod; 

• een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de 
manier waarop de revalidatie het onderwijs voor de leerling in kwestie zal aanvullen en de 
manier waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt op 
het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag aan de directie van de school en van het 
CLB, met inachtneming van de privacywetgeving waaraan hij onderworpen is; 

• een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet worden, 
rekening houdend met het evaluatieverslag van de revalidatieverstrekker. 

De directeur van de school neemt, op basis van de verzamelde documenten, de uiteindelijke be-

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

de school aan de ouders meegedeeld. 

20.  Klachtenregeling 
 
Wanneer ouders ontevreden zijn met beslissingen, handelingen of gedragingen van ons school-

bestuur of zijn personeelsleden, of net het ontbreken van bepaalde beslissingen of handelingen, 

dan kunnen zij contact opnemen met In dat geval kunnen zij contact opnemen met de directeu-

ren/of voorzitter schoolbestuur.   

Samen met de ouders zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, kunnen 

we in onderling overleg een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om via be-

middeling tot een oplossing te komen. 
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Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor de ouders volstaat, dan kun-

nen zij hun klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Deze commissie is 

door Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangesteld om klachten van leerlingen en ouders over ge-

dragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissin-

gen van/door hun schoolbestuur, formeel te behandelen. Voor het indienen van een klacht moet 

je een brief sturen naar het secretariaat van de Klachtencommissie.  

Het correspondentieadres is: 

  Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

  Tav voorzitter Klachtencommissie 

  Guimardstraat 1 

  1040 Brussel 

  klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen 

  www.klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen 

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

ze aan de volgende voorwaarden voldoet: 

*)  de klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan 6 maanden geleden hebben 
plaatsgevonden. We rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft. 
   
*)  de klacht mag niet anoniem zijn.  . Omdat de klachtencommissie een klacht steeds onbevoor-
oordeeld en objectief behandelt, betrekt ze alle partijen, dus ook het schoolbestuur. 
 
*)  de klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de klachtencommissie al heeft behandeld. 
 
*)  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 schoolbe-
stuur de kans hebben gegeven om zelf op de klacht in te gaan. 
  
De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een advies be-
zorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het 
schoolbestuur. Tegen een advies van de Klachtencommissie kan niet in beroep worden gegaan. 

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

*)  de klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De volgende zaken 

vallen niet onder haar bevoegdheid: 

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

              (bv. die betrekking hebben over een misdrijf); 

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

              geldende decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen; 

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

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

  t.a.v. personeelsleden; 

          -)  klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie bestaat 

(bv. over inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, een evaluatiebeslissing …). 
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Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk regle-

ment dat beschikbaar is via www.klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen. 

De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een advies be-

zorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De uitkomst van deze klachtenregeling heeft 

dan ook geen juridisch effect. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het schoolbestuur. Te-

gen een advies van de Klachtencommissie kan niet in beroep worden gegaan. 

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

20. 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 van de school 
www.gvbboezinge.be. De inhoud van de infobundel kan te allen tijde gewijzigd worden zonder de 
instemming van de ouders. Bij elke wijziging van de inhoud van de bundel, verwittigt de school de 
ouders via de nieuwsbrief. Op hun verzoek ontvangen de ouders een papieren versie van het do-
cument. 

20.  Engagementsverklaring. 

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding 
van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te 
maken, maar in ruil verwachten we wel de volle steun van de ouders. Daarom maken we in on-
derstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van el-
kaar mogen verwachten.  

Ouders en school zullen op afgesproken momenten de engagementen  en het effect ervan  evalu-
eren. 

*)  Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders. 

We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op 
de werking van de school. Daarvoor plannen we  bij het begin van elk schooljaar een ouderavond 
in de klas van uw kind. U kan er kennis maken met de leerkracht van uw kind en met de manier 
van werken). 
We willen u op geregelde tijden informeren over de evolutie van uw kind.  
We organiseren ook geregeld individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar laten 
we u weten op welke data die doorgaan. Wie niet op het oudercontact kan aanwezig zijn kan een 
gesprek aanvragen op een ander moment.  
Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak dan kan u op elke moment 
zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van uw kind.  
Wij verwachten dat u zich als ouder  samen met ons engageert om nauw samen te werken rond 
de opvoeding van uw kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact.  
Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien u  niet op de 
geplande oudercontactmomenten kan aanwezig zijn.  
Wij verwachten dat u met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. uw kind. 
Wij engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van 
uw kind.  

http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen
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*)  Aanwezig zijn op school en op tijd komen. 

Je wordt verwittigd bij elke niet-gewettigde afwezigheid. 

De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de 
schooltoelage, voor de toelating tot het eerste leerjaar en voor het uitreiken van een getuigschrift 
op het einde van het lager onderwijs.  

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

het CLB. 

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

teronderwijs als in het lager onderwijs. De school begint om 8.25 uur en eindigt om 15.55 uur. Kin-

deren die te laat toekomen melden zich aan bij het schoolsecretariaat. We verwachten dat je ons 

voor 9 uur verwittigt bij afwezigheid van je kind. 

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

Je kan je niet onttrekken aan deze begeleiding. 

Ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk (voor 9 uur) bij afwezigheid en bezorgen het ziekte-
briefje aan de leerkracht. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest. 
 

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

pak zoeken. 

*)  Individuele leerlingbegeleiding. 

Onze school voert een beleid op leerlingenbegeleiding. Dit houdt onder meer in dat we gericht de 
evolutie van uw kind volgen. Dit doen we door het werken met een  leerlingvolgsysteem. Som-
mige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Ande-
re kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.  
Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kun je dit melden aan de directie. Specifieke on-
derwijsbehoeften is een breed begrip. Het betekent dat je kind mee als gevolg van een fysieke, 
verstandelijke of zintuiglijke beperking niet zomaar aan het gewone lesprogramma kan deelne-
men. We gaan dan samen met jou na welke aanpassingen nodig zijn, kunnen.  De school kan ook 
zelf aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Ook 
dan gaan we steeds eerst in overleg met jou.  Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen 
van wat je kind nodig hebt en wat wij als school kunnen organiseren. 
We zullen in overleg met u als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van uw kind zal 
georganiseerd worden. Daarbij zullen we aangeven wat u van de school kan verwachten en wat 
wij van u als ouder verwachten.    
Wij verwachten dat u ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken op-
volgt en naleeft.  
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*) Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal. 

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

loopbaan met dezelfde taalvaardigheid Nederlands. 

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

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

tegenover de onderwijstaal en tegenover de initiatieven die we als school nemen om de taalont-

wikkeling van onze leerlingen te ondersteunen (taaltraject/taalbad voor kinderen die de onder-

wijstaal onvoldoende beheersen). Vraag ons gerust naar informatie over plaatselijke initiatieven 

die je engagement daarbij kunnen helpen ondersteunen. 

 


