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Beste ouder,

We zijn blij dat je een beroep doet op onze school voor het onderwijs en de opvoeding van je kind.
De school is een verlengstuk van het gezin. De samenwerking met de ouder(s) is daarom heel
belangrijk.
Ons team wil zich ten volle inzetten om je kind optimale ontwikkelingskansen te bieden tot een
evenwichtige ontplooiing. We willen jouw kind begeleiden zodat het kan opgroeien tot een gelukkige,
positiefdenkende en kritische jongere.
Terecht verwacht je van de school degelijk onderwijs, een passend onderwijsklimaat en een
eigentijdse, christelijk geïnspireerde opvoeding.
We hopen dat je, samen met je kind, onze schoolvisie onderschrijft en bereid bent opbouwend met
ons team samen te werken.
Bij eventuele vragen of problemen staan we klaar om SAMEN naar oplossingen te zoeken.
Als ouder draag je echter de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding van je kind. We hopen
dan ook dat je je kind aanmoedigt de doelstellingen van onze school na te streven en de leefregels
na te leven.
In deze brochure vind je heel wat informatie omtrent de afspraken, gewoontes en reglementering
zodat je op de hoogte bent van het reilen en zeilen binnen onze school. Via de inhoudsopgave kan
je gericht zoeken naar welbepaalde onderwerpen.

Alvast bedankt voor je vertrouwen, medewerking en inzet.

Maarten Samyn
Directie
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1.

ONZE SCHOOLVISIE:

De directie en de leerkrachten onderschrijven deze visie en leven die voor. Ook van de
ouders wordt verwacht dat ze de school hierin volgen en steunen. Zo werken we samen aan
een harmonieuze ontwikkeling van onze kinderen.
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2.

STRUCTUUR EN ORGANISATIE:

2.1 STRUCTUUR:
De school bestaat uit één vestigingsplaats:
Wevelgemstraat 2A
8930 LAUWE
056/41.34.97
directie@destap.be
www.destap.be
kleuter: peuter t.e.m. 3de kleuter
lager: 1ste t.e.m. 6de leerjaar
Binnen deze vestigingsplaats hebben we uiteraard voorzieningen voor leerbedreigde kinderen:
✓ Zorgcoördinatoren en –leerkrachten in het kleuter en in het lager volgen kinderen met
tijdelijke leerachterstand op en dit zowel individueel als in klasverband. Daarnaast
ondersteunen ze ook de klastitularis in zijn/haar aanpak van kinderen met leer- of
gedragsproblemen. Tenslotte coördineren ze zorginitiatieven op het niveau van de school.
✓ De school staat open om kinderen met een handicap te begeleiden met
OndersteuningsNetwerk-ondersteuning in samenwerking met het OndersteuningsNetwerk
Zuid.
✓ We hanteren een leerlingvolgsysteem dat 2x per jaar (in september en in februari) nagaat
hoe de kinderen op schoolse kennis evolueren. De bedoeling is periodiek en op een
systematische wijze te achterhalen welke kinderen extra aandacht, zorg en begeleiding nodig
hebben.
✓ 2x per jaar houdt de school een MDO (MultiDisciplinair Overleg). Directie, klastitularis,
zorgcoördinator/zorgleerkracht en CLB bespreken dan de kinderen met problemen. Indien
nodig wordt een zorgplan opgemaakt waarmee het team naar de ouders gaat, om samen te
bespreken welke de verdere stappen zijn die zullen ondernomen worden in de begeleiding
van hun kind. Tussendoor kan er steens een zorgvraag ingediend worden waarbij indien
nodig een zorgplan of een handelingsgericht diagnostiek wordt opgestart in samenwerking
met het CLB.
✓ Waar mogelijk wordt in klas zorgbreed gewerkt. Via differentiatie in tempo en niveau wordt
er aan elk kind voldoende kansen geboden tot het verwerken van nieuwe leerstof. Daarom
komt op regelmatige basis hoeken- en/of contractwerk aan bod.
✓ Hoogbegaafde kinderen krijgen aangepaste, gedifferentieerde opdrachten. Ze kunnen een
jaar overslaan, maar dit slechts na advies van CLB en directie.
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2.2 ORGANISATIE VAN DE SCHOOL:
2.2.1 Raad van Bestuur:
De Raad van Bestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs. Zij is verantwoordelijk voor het
beleid en de beleidsvorming en schept de nodige voorwaarden voor een goed verloop van het
onderwijs.
VZW SG Sint-Vincentius
Kasteeldreef 4, 8930 Rekkem
Voorzitter (ad interim) :
Leden:
- Hilde Deleu
- Jan Derudder
- Jonathan Holvoet
- Gerben Doornaert (contactpersoon De Stap)

- Rik Vandamme
- Marijke Ducatelle
- Tom Legley

Om het schoolgebeuren uit te bouwen doet zij een beroep op de pedagogische
begeleiding.
2.2.2 Personeel:
Directeur:
Maarten Samyn (directie@destap.be)

Leerkrachten kleuteronderwijs: TER LAND
De Voetstapjes

Griet Grimonprez
(griet.grimonprez@destap.be)
Manuel Lowagie
(manuel.lowagie@destap.be)

De Fiets

Lien Delmeire
(lien.delmeire@destap.be)

De Tractor

Anja Guillemyn
(anja.guillemyn@destap.be)

De Auto

Els Carpentier
(els.carpentier@destap.be)

Kleuterturnen en co-teachen:

Lisa Lemayeur
(lisa.lemayeur@destap.be)

Kinderverzorgster:

Anja Claeys
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Leerkrachten onderbouw lager: TER ZEE
De Zeilboot

Geert Werbrouck
(geert.werbrouck@destap.be)
Tine Dufromont
(tine.dufromont@destap.be)

Het Cruiseschip

Tessa Lecoutere
(tessa.lecoutere@destap.be)
Tine Dufromont
(tine.dufromont@destap.be)

Ondersteuner

Kris Bels
(kris.bels@destap.be)

Leerkrachten middenbouw: IN DE LUCHT
De Luchtballon

Saartje Veys
(saartje.veys@destap.be)

Het Vliegtuig

Ellen Lowagie
(ellen.lowagie@destap.be)

De Helikopter

Steve Vandenbroucke
(steve.vandenbroucke@destap.be)

Ondersteuner

Kris Bels
(kris.bels@destap.be)

Leerkrachten bovenbouw: IN DE RUIMTE
De Raket

Inge Vanhee
(inge.vanhee@destap.be)

De Satelliet

Liza Stock
(liza.stock@destap.be)

De Ufo

Joke Waignein
(joke.waignein@destap.be)

Ondersteuner

Kris Bels
(kris.bels@destap.be)
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Leerkracht bewegingsopvoeding:

Sophie Verhaest
(sophie.verhaest@destap.be)
Lisa Lemayeur
(lisa.lemayeur@destap.be)

Zorgcoördinatie:

Dorothée Staelens
(dorothée.staelens@destap.be)

ICT-coördinator:

Jan Vandenbroucke
(jan.vandenbroucke@destap.be)

Administratieve hulp:

Gudrun Claeys
(gudrun.claeys@destap.be)
Julie Roussel
(julie.roussel@destap.be)

Onderhoudspersoneel:

Moreen Pareyt
Kathleen Holvoet
Delfien Basyn

Toezicht + voor- en naschoolse opvang:

Kathleen Holvoet
Delfien Basyn
Joyce Vandecaveye

Keuken+refter:

Delfien Basyn
Kathleen Holvoet
Moreen Pareyt
Joyce Vandecaveye (peuters)
Elke Van Damme (toezicht speelplaats)
Rik Boone (toezicht speelplaats)

Preventie-adviseur:

Jan Vandenbroucke
Senne Vandaele

Onderhoudsman:

Jimmy Viane
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2.2.3. Klassenraad:
De klassenraad is een team van personeelsleden (eventueel aangevuld met externe deskundigen)
dat onder leiding van de directeur of zijn afgevaardigde samen de verantwoordelijkheid draagt voor
de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of een individuele leerling.
De klassenraad bestaat voor elk kind uit de directeur, de huidige en de vorige klastitularis en de
zorgcoördinator/zorgleerkracht. Bij ontstentenis van de vorige klastitularis wordt deze vervangen
door de oudste klastitularis van de vestigingsplaats.
Indien nodig zullen de ouders geconfronteerd worden met adviezen en uitspraken van de
klassenraad.
2.2.4. Vriendenkring:
De vriendenkring is gericht op de goede samenwerking tussen ouders en school met het oog op het
onderwijs- en opvoedingswelzijn van de kinderen. Meer in het bijzonder heeft zij als doel:
✓ Organiseren of ondersteunen van activiteiten van hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend, sociale
en culturele aard op en rond de school.
✓ Het schoolgebeuren financieel en materieel ondersteunen.
✓ Bijdragen tot het naar buiten brengen van de school als een eigentijdse en dynamische
school.
Contactpersonen vriendenkring:
voorzitter:
secretaris:
penningmeester:

Bart Cardoen en Kimberly Wermersche
Lore Sinnaeve
Mieke Vanruymbeke

Elk jaar, bij de aanvang van het schooljaar, worden alle ouders van kinderen uit alle klassen
uitgenodigd om lid te worden van de vriendenkring. Daarnaast vaardigt het leerkrachtenteam elk
schooljaar enkele leerkrachten af.
Onze school heeft geen afzonderlijke ouderraad. De oprichting van een ouderraad is verplicht
wanneer ten minste 10 percent van de ouders erom vraagt, voor zover dit percentage ten minste
drie ouders betreft.
2.2.5. Schoolraad:
In dit participatieorgaan krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap inspraak
in het dagelijks onderwijsgebeuren, waarvoor het schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid
draagt. Zij komen, elk met hun eigen inbreng, op voor de christelijk geïnspireerde, eigentijdse
opvoeding van de leerlingen.
Voor het personeel:

Griet Grimonprez
Dorothée Staelens

Voor de ouders:

Emilie Vandenheede
Stephanie Ottevaere

Voor de lokale gemeenschap:

Valerie Vlaeminck
Pascal Devriesere

Permanente, externe adviseur:

Maarten Samyn (directie)
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2.2.6 LOC:
Het Lokaal OnderhandelingsComité is een overlegorgaan tussen de Raad van Bestuur en de
leerkrachten.
Raad van Bestuur:

Gerben Doornaert (voorzitter)
Jan Derudder

Leerkrachten:

Kris Bels
Manuel Lowagie

De directeur is de permanente adviseur van het LOC.
2.2.7. CLB:
Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht om leerlingen te begeleiden in hun
functioneren op school en in de maatschappij. Die begeleiding van leerlingen situeert zich op vier
domeinen:
✓ het leren en studeren
✓ de onderwijsloopbaan
✓ de preventieve gezondheidszorg
✓ het psychisch en sociaal functioneren
Relatie tussen CLB en school:
De school en het CLB maken afspraken over de schoolspecifieke samenwerking en leggen die vast.
Die samenwerkingsafspraken zijn met de ouders besproken in de schoolraad.
Het CLB werkt vraaggestuurd vertrekkende van vastgestelde noden, vragen van de leerling, de
ouders of de school. Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB
een begeleidingsvoorstel doen naar de leerling. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de
ouders van de leerling hiermee instemmen. Een minderjarige leerling kan zelf instemmen als hij
voor zichzelf kan inschatten wat goed voor hem is (= bekwame leerling). Vanaf de leeftijd van 12
jaar vermoedt de regelgever dat een kind voldoende competent is om zelfstandig te beslissen of hij
wil instemmen met de CLB-begeleiding.
De school heeft recht op begeleiding door het CLB. Het CLB kan bepaalde problemen of
onregelmatigheden in het beleid van de school signaleren en de school op de hoogte brengen van
bepaalde behoeften van leerlingen. Daarnaast biedt het CLB versterking aan de school bij
problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen.
Het CLB deelt relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is en de school
deelt relevante informatie over de leerlingen in begeleiding. Leerlingen of de ouders van een niet
bekwame leerling dienen hun toestemming te geven bij het doorgeven van informatie verzameld
door het CLB. De school en het CLB houden allebei bij het doorgeven en het gebruik van deze
informatie rekening met de geldende regels inzake het ambts- en beroepsgeheim, de deontologie
en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Relatie tussen CLB, de leerlingen en hun ouders:
Leerlingen en ouders kunnen het CLB ook rechtstreeks om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en
discreet. Het CLB, de school en de ouders dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de
begeleiding van een leerling.
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Leerlingen en ouders kunnen zich niet verzetten tegen:
✓ De begeleiding van leerlingen die spijbelen. Als de betrokken ouders niet ingaan op de
initiatieven van het CLB, meldt het CLB dit aan de door de Vlaamse regering aangeduide
instantie
✓ De uitvoering van een systematisch contact en/of preventieve gezondheidsmaatregelen
i.v.m.
besmettelijke ziekten. De ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen zich verzetten tegen het
uitvoeren van een systematisch contact door een bepaalde medewerker van het CLB. Binnen
een termijn van negentig dagen dient de persoon die verzet aantekent, het verplichte
systematische contact te laten uitvoeren door een andere medewerker van hetzelfde CLB,
een medewerker van een ander CLB of een andere medewerker buiten het CLB die beschikt
over het nodige bekwaamheidsbewijs. In dat laatste geval betaal je als ouder wel zelf de
kosten. De leerling of zijn ouders bezorgen binnen vijftien dagen na de datum van het
systematisch contact hiervan een verslag aan de bevoegde CLB-arts van het CLB dat onze
school begeleidt.
✓ De hoger vermelde signaalfunctie en de ondersteuning van het CLB aan de leraren op school
bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen.
Het CLB maakt zijn werking bekend aan de ouders. Dat gebeurt minstens op het ogenblik dat de
leerling voor de eerste keer wordt ingeschreven in de school. Ouders krijgen informatie over de
rechten en plichten van ouders, leerlingen, de school en het CLB.
Als een leerling van school verandert, behoudt het CLB zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid
ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een school die door een ander CLB
wordt bediend.
Als een leerling voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in de school, behoudt het CLB zijn
bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot het einde van de periode van
niet-inschrijving.
Het multidisciplinair dossier:
Het CLB maakt voor elke leerling één multidisciplinair dossier aan van zodra een leerling een eerste
keer is ingeschreven in een school. Het multidisciplinair dossier van de leerling bevat alle
voorhanden zijnde gegevens die over de leerling op het CLB aanwezig zijn. Welke gegevens dit
zijn, waarom en op welke rechtsgrond het CLB deze bewaart, wat er met die gegevens gebeurt, en
welke rechten je hebt in verband met deze gegevens, vind je bij het CLB. Er bestaat maar één CLBdossier en dit dossier is in principe een ondeelbaar geheel. Daarom wordt het bij verandering van
school in één zending overgemaakt. Elk CLB is eraan gehouden de ouders of de leerling te
informeren over het doorgeven van het dossier.
Als een leerling van school verandert en onder toezicht van een ander CLB komt te staan, is het
CLB dat de vorige school begeleidt, ervoor verantwoordelijk dat het CLB-dossier de leerling volgt.
Ouders of de bekwame leerling kunnen hier verzet tegen aantekenen. Er wordt een wachttijd van
10 werkdagen gerespecteerd na het informeren van de ouders of de leerling. De ouders of de
leerling kunnen afzien van die wachttijd. Er kan binnen die 10 werkdagen verzet aangetekend
worden tegen het overmaken van de niet-verplichte gegevens uit het dossier. Er kan geen verzet
aangetekend worden tegen de overdracht van volgende gegevens: identificatiegegevens, gegevens
in het kader van de verplichte begeleiding van leerlingen met leerplichtproblemen en gegevens in
het kader van de systematische contacten.
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Indien er verzet wordt aangetekend, verzendt het vorige CLB enkel de verplicht over te dragen
gegevens samen met een kopie van het verzet. Het bewaart de gegevens waartegen verzet werd
aangetekend tot 10 jaar na het laatste contact. Alle informatie over hoe het CLB omgaat met de
persoonsgegevens in het multidisciplinair dossier vind je bij het CLB. Als je daarover vragen hebt,
kan je contact opnemen met het CLB.
VCLB Leieland Menen
Oude Leielaan 83 a
8930 Menen
Tel: 056 23 72 50
info@clbleieland.be
www.clbleieland.be

2.2.8 Begeleiding:
Diocesaan niveaucoördinator
Pedagogisch begeleider

Dhr. Alain Seynhaeve
Dhr. Luc Decoene

2.2.9 Scholengemeenschap:
Onze school is aangesloten bij de scholengemeenschap “Sint-Vincentius”. De hierna vermelde
scholen maken deel uit van de scholengemeenschap:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Vrije Basisschool ‘Ons Kasteeltje’ uit Rekkem
Vrije Basisschool ‘Sint-Joris’ uit Menen
Vrije Basisschool ‘Sint-Jan’ uit Menen
Vrije Basisschool ‘Binnenhof’ uit Menen
Vrije Basisschool ‘Blijdhove’ uit Menen
Vrije Basisschool ‘Vlam’ uit Menen
BLO ‘Blijdhove’ uit Menen
BLO ‘De Waterlelie’ uit Moorsele
Vrije Basisschool ‘De Stap’ uit Lauwe

De heer Benny Tarras is de coördinerende directeur van onze scholengemeenschap
(benny.tarras@sgstvincentius.be).
2.2.10 Overlegcomité scholengemeenschap:
Het OCSG is een overlegorgaan tussen de diverse schoolbesturen van de scholengemeenschap
en de respectievelijke vakbondsafvaardiging van het schoolpersoneel.
2.2.11 Kinderparlement:
Dit overlegorgaan tussen school (directie, leerkrachten) en kinderen vergadert enkele keren per
jaar. Daarvoor kiest elke klas een afvaardiging die de klas vertegenwoordigt tijdens het overleg. De
klassen kunnen zelf agendapunten aanbrengen, maar ook de school kan dit doen. Tijdens het
overleg worden een aantal afspraken gemaakt die de volgende periode opgevolgd worden.
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3.

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN:

3.1 INSCHRIJVEN VAN LEERLINGEN:
Alle informatie over de inschrijvingen van het huidige schooljaar staat vermeld
op de website www.naarschoolinmenen.be.
Deze website omvat ook alle wettelijke bepalingen omtrent het inschrijven (toelatingsvoorwaarden,
weigeren/ontbinden en beëindigen van een inschrijving).
Info over de inschrijvingen van het volgende schooljaar wordt op die website gepubliceerd na de
kerstvakantie.
Een beetje "thuis" op school:
Belangrijk in het zetten van deze grote stap is de vaststelling dat uw kind klaar is om naar school te
gaan. We mogen immers niet vergeten dat de school een wereld is vol nieuwe mensen, vreemde
kinderen en onbekende ervaringen die een kleuter onzeker kunnen maken. Vele kleuters komen in
de kleuterschool voor het eerst in een situatie waar ze met leeftijdsgenootjes samen zijn onder
begeleiding van een volwassene die niet hun mama of papa is. Hun opvoeding, die tot nu toe
gebeurde in de geborgenheid van het gezin, wordt voor een deel toevertrouwd aan de school.
De kleuteronderwijzer tracht daarom de gezinssfeer zoveel mogelijk te benaderen. Hij/zij brengt
begrip op voor de aanpassingsmoeilijkheden van elke kleuter afzonderlijk. In dergelijk klimaat
kunnen kleuters spontaan opgroeien en zo krijgt de gezinsopvoeding een passende aanvulling. Om
te leren leven hebben kinderen andere kinderen nodig om mee te spelen. Kleuters leren al spelend.
De eerste schooldagen verloopt het afscheid nemen tussen ouders en kleuters niet altijd zo vlot als
mama en papa wel zouden wensen. Vanuit hun ervaring raden onze kleuteronderwijzers de ouders
aan de kleuter naar hen te brengen. Die zal dan samen met het kind kort maar geruststellend
afscheid nemen van mama of papa, zodat de activiteiten kunnen starten dadelijk na het belsignaal.
Het is ook belangrijk uw kind regelmatig naar school te laten komen. De kleuter is dan veel sneller
opgenomen in het klasje en leeft niet voortdurend in twijfel of het morgen wel of niet naar school zal
gaan. Daardoor krijgt uw kind veel sneller vertrouwen in de "nieuwe" situatie.
Om de aanpassing aan al dat nieuwe te vergemakkelijken, mag uw kind altijd zijn popje of
knuffellapje meebrengen. Het stukje "thuis" doet soms wonderen.
Bij de allerkleinsten is het ook aangeraden om een reservebroekje en kousjes in hun schooltasje te
stoppen. Zo is een onverwacht "ongelukje" snel verholpen. Toch vragen wij uitdrukkelijk kindjes
die nog niet proper zijn nog wat langer thuis te houden tot ze voldoende zindelijk zijn. Nadien
zijn ze zeker welkom.
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3.2. AFWEZIGHEDEN:
De regelgeving op afwezigheden is van toepassing op leerplichtige kinderen in het
gewoon basisonderwijs. De regelgeving is ook van toepassing op leerlingen die, wegens verlengd
kleuterschool-bezoek, op zesjarige leeftijd nog in het kleuteronderwijs zitten. Zij zijn op basis van
hun leeftijd leerplichtig. Ook leerlingen die reeds op vijfjarige leeftijd zijn overgestapt naar het lager
onderwijs vallen onder de reglementering.
Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze
niet onderworpen zijn aan de leerplicht en dus niet steeds op school moeten aanwezig zijn. Het is
belangrijk dat kleuters regelmatig naar school komen. Het is in het belang van je kind om het elke
dag naar school te sturen. Kinderen die lessen en activiteiten missen, lopen meer risico op
achterstand. Zij worden ook minder goed opgenomen in de leerlingengroep. De school moet het
aantal dagen dat een kind ongewettigd afwezig is, doorgeven aan de overheid. Kleuters die
onvoldoende dagen naar school komen kunnen hun schooltoeslag verliezen en ook de toegang tot
het lager onderwijs is afhankelijk van het aantal dagen dat het kind kleuteronderwijs volgde. We
verwachten dan ook dat de ouders ook de afwezigheden van hun kleuter onmiddellijk melden.
3.2.1 Afwezigheden wegens ziekte:
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. Is een kind méér dan drie opeenvolgende
kalenderdagen ziek, dan is steeds een medisch attest vereist. Dat attest kan afkomstig zijn van een
geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de
administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo. Consultaties (zoals bijvoorbeeld
een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.
Wanneer een bepaald chronisch ziektebeeld leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens
een doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine,...) kan na samenspraak tussen school
en CLB één medisch attest dat het ziektebeeld bevestigt, volstaan. Wanneer een afwezigheid om
deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders.
Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig in volgende gevallen:
✓ het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze schrijft “dixit de patiënt”
✓ het attest is geantedateerd of begin- en einddatum werden ogenschijnlijk vervalst
✓ het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de leerling te maken
heeft zoals bv. de ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden, familiale redenen
enz..
Dergelijke afwezigheden zijn problematische afwezigheden.
Medische attesten waarrond twijfel bestaat of die onaanvaardbaar zijn, worden best gesignaleerd
aan de CLB-arts, die rekening houdend met de deontologische artsencode, deze zaak verder kan
volgen.
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3.2.2 Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden:
In volgende situaties kan een kind gewettigd afwezig zijn. De ouders moeten een document met
officieel karakter of een verklaring kunnen voorleggen ter staving van de afwezigheid. Voor deze
afwezigheden is geen voorafgaand akkoord van de directeur nodig. De ouders verwittigen de school
vooraf van dergelijke afwezigheden.
✓ Het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van een persoon die onder
hetzelfde dak woont als de leerling of van een bloed- of aanverwant van de leerling. Het
betreft hier enkel de dag van de begrafenis zelf. Indien het bijwonen van de begrafenis een
afwezigheid van meer dan één dag vergt, bijv. omdat het een begrafenis in het buitenland
betreft, dan is voor die bijkomende dagen steeds een toestemming van de directie vereist.
✓ Het bijwonen van een familieraad.
✓ De oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld het hoorrecht van de leerling
in het kader van een echtscheiding).
✓ Het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de
jeugdbescherming (bijvoorbeeld opname in een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum).
✓ De onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (bijvoorbeeld door
staking van het openbaar vervoer, door overstroming,...).
✓ Het vieren van een feestdag die hoort bij je geloof (anglicaanse, islamitische, joodse,
katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst).
✓ Het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een
vereniging als topsportbelofte aan sportieve manifestaties. Deze afwezigheid kan maximaal
10 al dan niet gespreide halve schooldagen per schooljaar bedragen. Het betreft hier niet het
bijwonen van een training, maar wel het kunnen deelnemen aan wedstrijden/tornooien of
stages waarvoor de leerling (als lid van een unisportfederatie) geselecteerd is. De
unisportfederatie dient een document af te leveren waaruit blijkt dat de leerling effectief
geselecteerd is als topsportbelofte. Dit document is geldig voor één schooljaar en dient
eventueel elk schooljaar opnieuw verlengd te worden.
✓ Een afwezigheid ingevolge een preventieve schorsing, een tijdelijke of een definitieve
uitsluiting.
3.2.3 Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is:
Deze categorie afwezigheden verleent de school autonomie om in te spelen op specifieke
situaties die niet altijd door de regelgeving op te vangen zijn.
Er wordt geen plafond opgelegd op het aantal gewettigde afwezigheden wegens persoonlijke
redenen. De school is immers best geplaatst om rekening houdend met de lokale context en de
individuele betrokken leerling een beslissing te nemen. De ouders dienen een aanvraag in, de
directeur beslist en tegen zijn beslissing kunnen de ouders niet in beroep gaan. Het gaat hier om
volgende afwezigheden:
✓ afwezigheid wegens ‘persoonlijke redenen’ in echt uitzonderlijke omstandigheden.
✓ rouwperiode bij een overlijden.
✓ actieve deelname in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een
vereniging aan culturele en/of sportieve manifestaties, andere dan de 10 halve
schooldagen waarop top-sportbeloften recht hebben.
✓ time-out-projecten.
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3.2.4 Afwezigheden voor maximaal 6 lestijden per week voor topsport tennis, zwemmen en
gymnastiek mits toestemming van de directie:
Voor topsportbeloften die topsport beoefenen in de sporttakken tennis, zwemmen en gymnastiek
en die een dermate zwaar trainingsschema volgen dat het niet volledig buiten de schooluren kan
gegeven worden, kan een afwijking voorzien worden zodat de trainingen binnen én buiten de
schooluren een harmonisch geheel vormen. Deze categorie afwezigheden kan slechts toegestaan
worden voor maximaal 6 lestijden per week (verplaatsingen inbegrepen) en kan enkel als de school
voor de betrokken topsportbelofte over een dossier beschikt dat volgende elementen bevat:
✓ een gemotiveerde aanvraag van de ouders.
✓ een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten sportfederatie.
✓ een akkoord van de directie.
3.2.5 Afwezigheden van kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en –
artiesten en woonwagenbewoners, om de ouders te vergezellen tijdens hun verplaatsingen
(de zogenaamde “trekperiodes”):
Afwezigheden van deze kinderen zijn te beschouwen als gewettigde afwezigheden mits:
✓ de ouders noodzakelijke verplaatsingen doen omwille van beroepsredenen.
✓ de school tijdens de afwezigheid voor een vorm van onderwijs op afstand zorgt.
✓ de school, maar ook de ouders, zich engageren dat er regelmatig contact is over het leren
van het kind.
De afspraken over de modaliteiten aangaande het onderwijs op afstand en aangaande de
communicatie tussen de school en de ouders worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de
directeur ende ouders.
3.2.6 Afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden:
De directeur kan de afwezigheid van een leerling toestaan voor revalidatie tijdens de lestijden voor
specifieke situaties en dit gedurende 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen.
Na zieke of ongeval:
De school heeft een dossier met daarin:
✓ Een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lessen moet plaatsvinden
✓ Een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie
blijkt.
✓ Een advies van het CLB, na overleg met de klassenraad en de ouders. Dat advies moet
motiveren waarom revalidatie tijdens de lestijden vereist is.
✓ De toestemming van de directeur die de duur van de behandeling vermeld in het medisch
attest niet kan overschrijden.
De 150 minuten kunnen uitzonderlijk overschreden worden mits een gunstig advies van de arts van
het CLB, in overleg met de klassenraad en de ouders. Het advies moet motiveren waarom de
17

behandeling tijdens de lestijden noodzakelijk blijft en moet aantonen dat door die afwezigheid het
leerproces van de leerling niet ernstig wordt benadeeld.
Een stoornis die vastgelegd is in een officiële diagnose:
De school heeft een dossier met daarin:
✓ Een bewijs van de diagnose of (omwille van de privacy) een verklaring van het CLB dat het
een stoornis betreft die is vastgelegd in een officiële diagnose.
✓ Een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lessen moet plaatsvinden.
✓ Een advies van het CLB, na overleg met de klassenraad en de ouders. Dit advies moet
motiveren waarom het zorgbeleid van de school daarop geen antwoord kan geven en dat de
revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als een schoolgebonden aanbod.
✓ Een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de
manier waarop de revalidatie het onderwijs aanvult, en hoe de informatie-uitwisseling zal
verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van het schooljaar een
evaluatieverslag aan de directie van de school en van het CLB.
✓ De toestemming van de directeur. Die toestemming moet jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd
worden rekening houdend met het evaluatieverslag.
De 150 minuten kunnen uitzonderlijk overschreden worden voor leerplichtige kleuters (dit zijn de
kinderen in het kleuteronderwijs die de leeftijd van zes jaar hebben bereikt) tot 200 minuten,
verplaatsing inbegrepen, mits een gunstig advies van het CLB, in overleg met de klassenraad en
de ouders.
Voor leerlingen met een verslag die een individueel aangepast curriculum volgen, kan de
afwezigheid maximaal 250 minuten per week bedragen, verplaatsing inbegrepen.
De verzekering van de leerlingen die tijdens de lestijden revalidatie krijgen, valt tijdens de periode
van de therapie en de verplaatsingen niet ten laste van de schoolverzekering. De begeleiding van
de leerling tijdens de verplaatsingen vallen niet ten laste van de school.
3.2.7 Problematische afwezigheden:
Alle afwezigheden die niet opgesomd en gewettigd kunnen worden zoals hierboven beschreven,
zijn te beschouwen als problematische afwezigheden. De school zal de ouders onmiddellijk
contacteren bij elke problematische afwezigheid.
Vanaf vijf al dan niet gespreide halve lesdagen per schooljaar die als problematische afwezigheid
zijn geregistreerd, moet de school het CLB contacteren, waarna zij samen beslissen of er
onmiddellijk een begeleidingstraject wordt opgestart. De school houdt een dossier bij van het
begeleidingstraject.
School en CLB zullen in communicatie met de betrokken ouders een begeleidingsplan opstellen
voor
de betrokken ouders en hun kinderen.
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3.3 ONDERWIJS AAN HUIS EN/OF SYNCHROON INTERNETONDERWIJS:
Leerlingen voor wie het door chronische ziekte of langdurige ziekte of ongeval tijdelijk onmogelijk is
om onderwijs te volgen in hun school, hebben, onder voorwaarden, recht op 4 lestijden tijdelijk
onderwijs aan huis per week, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden.
3.3.1 Voorwaarden tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH):
Bij langdurige ziekte of ongeval:
✓ De leerling is meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig wegens ziekte of ongeval
(vakantieperiodes meegerekend).
✓ De ouders hebben een aanvraag ingediend bij de directeur van de thuisschool. De aanvraag
is vergezeld van een medisch attest waaruit blijkt dat het kind de school niet of minder dan
halftijds kan bezoeken en dat het toch onderwijs mag volgen.
✓ De afstand tussen de school (vestigingsplaats) en de verblijfplaats van betrokken leerling
bedraagt ten hoogste 10 km.
✓ Kinderen die na een ononderbroken afwezigheid van 21 kalenderdagen wegens ziekte of
ongeval op weekbasis minder dan halftijds aanwezig kunnen zijn op school, blijven recht
hebben op TOAH. TOAH en onderwijs op school kan in dit geval gecombineerd worden.
✓ Bij noodgedwongen verlenging van de ziekteperiode of bij herval binnen de 3 maanden
(vakantieperiodes niet meegerekend), moet het kind geen wachttijd van 21 opeenvolgende
kalenderdagen doorlopen. Er is geen nieuwe aanvraag vereist. Wel is een medisch attest
nodig om de nieuwe afwezigheid te wettigen.
Bij chronische ziekte:
✓ De leerling heeft een chronische ziekte (ziekte waarbij een continue of repetitieve
behandeling van minstens 6 maanden noodzakelijk is (bijvoorbeeld nierpatiëntjes,
astmapatiëntjes,...)).
✓ De ouders dienen een aanvraag in bij de directeur van de thuisschool. De aanvraag blijft
geldig voor de hele schoolloopbaan van de leerling op die school.
✓ De geneesheer-specialist stelt het chronische ziektebeeld van het kind vast en bevestigt dat
het kind onderwijs mag krijgen. De medische vaststelling van het chronische ziektebeeld blijft
geldig voor de hele schoolloopbaan van de leerling op de betrokken school.
✓ De afstand tussen de school (vestigingsplaats) en de verblijfplaats van de betrokken leerling
bedraagt ten hoogste 10 km.
✓ TOAH kan gedeeltelijk op school georganiseerd worden. Dit is mogelijk na een akkoord
tussen de ouders en de school en vindt plaats buiten de normale schooluren en niet tijdens
de middagpauze.
3.3.2 Synchroon internetonderwijs:
Daarnaast kan een leerling die door ziekte of ongeval tijdelijk, langdurig of veelvuldig niet in staat is
om de lessen bij te wonen, een aanvraag indienen voor synchroon internetonderwijs13. De
aanvraag gebeurt via de website www.bednet.be. Synchroon internetonderwijs is gratis. Synchroon
internetonderwijs kan gecombineerd worden met tijdelijk onderwijs aan huis.
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3.4 HERSTEL- EN SANCTIONERINGSBELEID:
Vooraleer er wordt overgegaan tot een preventieve schorsing of tuchtsanctie, zal de school eerst
inzetten op begeleidende maatregelen. De school wil hiermee de leerling begeleiden tot gewenst
gedrag te komen.
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
schooldagen;
✓ een definitieve uitsluiting.
3.4.1 Preventieve schorsing:
In uitzonderlijke situaties kan de directeur in het kader van een 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
opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende
schooldagen verlengd worden, indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die
eerste periode kan worden afgerond. De directeur motiveert deze beslissing.
3.4.2 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.)
Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende procedure
gevolgd:
1. 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.
2. 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.
3. Voorafgaand aan het gesprek hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon recht op inzage in
het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad.
4. Na het gesprek brengt de directeur de ouders binnen een termijn van vijf dagen met een
aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing. In die brief staat een motivering van de
beslissing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel. Bij een definitieve uitsluiting vermeldt de
beslissing de beroepsmogelijkheden.
Samen met het CLB zoeken we naar een nieuwe school. Als ouders geen inspanning doen om hun
kind in een andere school in te schrijven, krijgt de definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één
maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving
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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 schoolbestuur kan de betrokken leerling weigeren als die het huidige, het vorige of het daaraan
voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten.
3.4.3 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 bekend
gemaakt aan de ouders.
In geval van een definitieve uitsluiting heb je als ouder één maand de tijd om je kind in een andere
school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school aanwezig,
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 schriftelijk en
gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.
3.4.4 Beroepsprocedure bij definitieve uitsluiting van een leerling:
Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen,
zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend).
Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat
als volgt:
1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders beroep
indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd
worden.
2. 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.
3. 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
verdere 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.
4. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. Wanneer het toch tot een
stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn
even veel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan
de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen
zijn, geeft zijn stem de doorslag. De beroepscommissie zal de betwiste beslising ofwel bevestigen
ofwel vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd als onontvankelijk afwijzen.
5. 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.
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Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op.

3.5 GETUIGSCHRIFT OP HET EINDE VAN HET BASISONDERWIJS:
Het schoolbestuur kan, op voordracht en na beslissing van de klassenraad, een getuigschrift
uitreiken aan een regelmatige leerling uit het gewoon lager onderwijs.
Een regelmatige leerling is volgens het decreet basisonderwijs een leerling die:
✓ voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.
✓ slechts in één school is ingeschreven (behalve wanneer de leerling ook is ingeschreven in
een school voor type 5).
✓ aanwezig is behoudens gewettigde afwezigheid.
✓ deelneemt aan alle onderwijsactiviteiten die voor hem of zijn leergroep worden
georganiseerd. Deelnemen aan het taalbad wordt beschouwd als een onderwijsactiviteit die
voor hem of zijn leerlingengroep wordt georganiseerd.
Een getuigschrift kan slechts uitgereikt worden aan leerlingen die vóór 1 januari van het lopende
schooljaar al acht jaar geworden zijn.
De klassenraad oordeelt autonoom of een regelmatige leerling in voldoende mate, die doelen uit
het leerplan die het bereiken van de eindtermen beogen heeft bereikt, om een getuigschrift
basisonderwijs te bekomen. De beslissing van de klassenraad is steeds het resultaat van een
weloverwogen evaluatie in het belang van de leerling.
De leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs krijgen, hebben recht op:
✓ Een schriftelijke motivering waarom de leerling het getuigschrift basisonderwijs niet behaalt,
met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan.
✓ Een verklaring met vermelding van het aantal en soort gevolgde schooljaren lager onderwijs.
De beslissing omtrent het toekennen van een getuigschrift wordt uiterlijk op 30 juni aan de ouders
meegedeeld. De ouders worden geacht die beslissing uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben
genomen. Indien de ouders niet akkoord gaan met de genomen beslissing volgt er, op vraag van
de ouders, een overleg met de directeur en zijn afgevaardigde, binnen een termijn vastgelegd in het
schoolreglement. De school kan dit overleg niet weigeren. Van het overleg wordt een schriftelijke
neerslag gemaakt. Dit overleg kan ertoe leiden dat de directeur of zijn afgevaardigde beslist om de
klassenraad opnieuw te laten samenkomen om het niet toekennen van het getuigschrift
basisonderwijs te bevestigen of te wijzigen. De ouders nemen de beslissing om de klassenraad niet
opnieuw te laten samenkomen, dan wel de beslissing van de klassenraad die opnieuw is
samengekomen schriftelijk in ontvangst. Bij het niet in ontvangst nemen van deze beslissing door
de ouders op de voorziene datum wordt ze toch geacht te zijn ontvangen op de voorziene
ontvangstdatum. Indien de ouders niet akkoord gaan met de beslissing, wijst de school de ouders
schriftelijk op de mogelijkheid tot beroep.
Ouders die niet akkoord gaan met het niet toekennen van een getuigschrift basisonderwijs aan hun
kind, hebben dus toegang tot een beroepsprocedure. De beroepsprocedure is vastgelegd in het
schoolreglement. Ouders kunnen evenwel slechts een beroep instellen na een overleg met de
directeur en zijn afgevaardigde binnen een termijn vastgelegd in het schoolreglement.
De ouders stellen het beroep in bij het schoolbestuur. Het beroep wordt gedateerd en ondertekend
en vermeldt ten minste het voorwerp van het beroep met beschrijving van de feiten en motivering
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van de ingeroepen bezwaren. Bij deze beschrijving kunnen overtuigingsstukken worden gevoegd.
Het beroep tegen het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs dat behandeld wordt door
de beroepscommissie leidt tot:
✓ hetzij de gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid als:
- de termijn voor indiening van het beroep, opgenomen in het schoolreglement, is
overschreden.
- het beroep niet voldoet aan de vormvereisten opgenomen in het schoolreglement.
✓ hetzij de bevestiging van het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs.
✓ hetzij de toekenning van het getuigschrift basisonderwijs.
3.6 FINANCIËLE BIJDRAGE:
Voor scholen van het gesubsidieerd basisonderwijs kan geen direct of indirect inschrijvingsgeld
gevraagd worden. Evenmin kunnen er bijdragen worden gevraagd voor materialen die gebruikt
worden om de eindtermen te realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven. Het Vlaams
Parlement heeft een lijst vastgelegd met materialen die kosteloos ter beschikking moeten worden
gesteld om de eindtermen te realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven.
Lijst met materialen:
✓ Bewegingsmateriaal
✓ Constructiemateriaal
✓ Handboeken, schriften, werkboeken en –blaadjes, fotokopieën, software
✓ ICT- materiaal
✓ Informatiebronnen
✓ Kinderliteratuur
✓ Knutselmateriaal
✓ Leer- en ontwikkelingsmateriaal
✓ Meetmateriaal
✓ Multimediamateriaal
✓ Muziekinstrumenten
✓ Planningsmateriaal
✓ Schrijfgerief
✓ Tekengerief
✓ Atlas
✓ Globe
✓ Kaarten
✓ Kompas
✓ Passer
✓ Tweetalige alfabetische woordenlijst
✓ Zakrekenmachine
Het schoolbestuur kan wel een bijdrage vragen voor:
✓ Activiteiten of verplichte materialen die niet noodzakelijk zijn voor de eindtermen en
ontwikkelingsdoelen en waarvan de ouders het te besteden bedrag niet zelf kunnen bepalen.
Voor deze categorie dient de school een scherpe maximumfactuur te respecteren. Voor het
schooljaar 2019-2020 bedraagt het geïndexeerd plafond:
- voor kleuters € 45
- voor lagere schoolkinderen € 90
✓ Meerdaagse uitstappen. Voor deze categorie dient de school voor het schooljaar 20192020een maximumfactuur van € 440 per kind voor de volledige loopbaan lager onderwijs te
respecteren. Voor het kleuteronderwijs mag geen bijdrage gevraagd worden.
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✓ Diensten die de school aanbiedt en die buiten de kosteloosheid en de maximumfacturen
vallen. Voor deze categorie worden de kosten opgenomen in een bijdrageregeling. Deze
bijdrageregeling wordt besproken in de schoolraad en wordt bij het begin van het schooljaar
meegedeeld aan de ouders. De kosten die aan de ouders worden doorgerekend moeten in
verhouding zijn tot de geleverde prestatie.
3.7 GELDELIJKE EN NIET-GELDELIJKE ONDERSTEUNING DIE NIET AFKOMSTIG IS VAN DE
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN DE RECHTSPERSONEN DIE DAARVAN AFHANGEN
(RECLAME- EN SPONSORBELEID):
In het decreet basisonderwijs zijn een aantal beginselen vastgelegd waaraan scholen, die reclame
en sponsoring door derden toelaten, zich moeten houden.
Artikel 51, §4 bepaalt dat een schoolbestuur dat mededelingen toelaat die rechtstreeks of
onrechtstreeks tot doel hebben de verkoop van producten of diensten te bevorderen de volgende
principes moet in acht nemen:
✓ De door het schoolbestuur verstrekte leermiddelen of verplichte activiteiten moeten vrij blijven
van reclame.
✓ Facultatieve activiteiten (bv. schoolreis, bosklassen,...) moeten vrij blijven van reclame,
behalve wanneer die enkel verwijst naar het feit dat de activiteit of een gedeelte van de
activiteit ingericht werd door middel van een gift, een schenking of een prestatie om niet of
verricht werd onder de reële prijs door een bij name genoemde natuurlijke persoon,
rechtspersoon of een feitelijke vereniging.
✓ Reclame en sponsoring mogen niet kennelijk onverenigbaar zijn met de pedagogische en
onderwijskundige taken en doelstellingen van de school. Dit principe betekent dat er geen
schade mag berokkend worden aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van
leerlingen en dat sponsoring en reclame in overeenstemming moet zijn met de goede smaak
en het fatsoen.
✓ Reclame en sponsoring mogen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid
en de onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang brengen.
Elke school die wenst gebruik te maken van reclame en sponsoring, moet over de hierboven
vermelde algemene principes concrete afspraken maken. Het staat vast dat reclame en sponsoring
hoe dan ook een rol spelen in de moderne maatschappij en in de belevingswereld van kinderen.
Het is daarom essentieel dat er over de fundamentele visie op reclame en sponsoring
voorafgaandelijk overleg wordt gepleegd in de schoolraad / participatieraad. Via het
schoolreglement worden de ouders geïnformeerd over de afspraken die er m.b.t. sponsoring en
reclame gemaakt werden.
Als ouders het niet eens zijn met beslissingen van de school inzake sponsoring, kunnen zij daarover
een klacht indienen bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur.
3.8 PRIVACY:
De reglementaire basis voor de passage uit het schoolreglement is de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016.
Het toegangsrecht van ouders doet echter geen afbreuk aan het feit dat een minderjarige leerling
over voldoende onderscheidingsvermogen kan beschikken om zelfstandig zijn privacy rechten uit
te oefenen. Voor een leerling met voldoende onderscheidingsvermogen oefenen de ouders (of de
personen die in rechte of in feite toezicht uitoefenen op de leerling) in principe niet de privacy24

rechten van de leerling uit zonder diens toestemming. Dat betekent dat de school in bepaalde
situaties een afweging zal moeten maken in het belang van de leerling. In elk geval zal ze
privacygevoelige informatie enkel aan de ouders doorgeven met medeweten van de leerling.
3.8.1 Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering:
In geval van schoolverandering worden tussen de betrokken scholen leerlingengegevens
overgedragen onder de volgende voorwaarden:
✓ de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan.
✓ de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan
betrekking heeft.
✓ tenzij de regelgeving de overdracht verplicht stelt, gebeurt de overdracht niet indien de
ouders er zich expliciet tegen verzetten, na, op hun verzoek, de gegevens te hebben
ingezien.
Een gemotiveerd verslag of een verslag dient verplicht te worden overgedragen door de oude school
aan de nieuwe school.
Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door de leerling zijn nooit tussen
scholen overdraagbaar.
3.8.2 Publicatie van beeld- of geluidsopnames (foto’s, filmpjes, …):
Scholen maken en publiceren beeld-of geluidsopnames van situaties die deel uitmaken van het
gewone schoolse leven steeds op een respectvolle manier. Hiervoor moeten ze wel ook steeds de
uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen vragen. Deze toestemming is altijd intrekbaar. Dit
betekent dat er vanaf dan geen beeld-of geluidsopnames van die leerling mogen worden verwerkt
voor de doelen waarvoor de betrokkene zijn toestemming heeft ingetrokken (bv. voor een bepaald
medium).
Het is voldoende om, eenmalig, bij het begin van de schoolloopbaan van de leerling in de school de
toestemming te verzoeken. Die toestemming geldt dan voor de volledige schoolloopbaan van de
leerling. Indien de school de beeld- of geluidsopnames voor andere doelen wil gebruiken dan eerder
gevraagd (bv. in een ander medium), dan moet ze opnieuw toestemming vragen.
Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben gekregen,
bv. de schoolfotograaf, beeld-of geluidsopnames maken. Door deze bepaling mogen leerlingen dus
zelf geen beeld-of geluidsopnames maken met bv. hun gsm’s. Dergelijke bepaling in het
schoolreglement over de regelgeving kan een ontradend effect hebben en op die manier deel
uitmaken van de preventiestrategie van de school.
In het kader van stages bestaat de kans dat studenten tijdens hun stages soms beeldmateriaal
verzamelen in functie van hun lessen en hun groeiproces. Gezien de Europese privacywetgeving
hebben zij hiervoor toestemming nodig van de ouders via een opt-in.
3.8.3 Recht op inzage, toelichting en kopie:
Ouders hebben recht op inzage in en recht op toelichting bij de gegevens die op de leerling
betrekking hebben, waaronder de evaluatiegegevens, die worden verzameld door de school.
Ouders kunnen een kopie vragen van de leerlingengegevens. De school mag geen retributiekost
vragen voor de eerste kopie van een document. Voor bijkomende kopieën van dat document mag
wel een redelijke vergoeding op basis van de administratieve kosten worden aangerekend.
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Iedere kopie dient persoonlijk en vertrouwelijk behandeld te worden, mag niet verspreid worden
noch publiek worden gemaakt en mag enkel gebruikt worden in functie van de onderwijsloopbaan
van de leerling.
Als bepaalde gegevens ook een derde betreffen en volledige inzage in de gegevens door ouders
afbreuk zou doen aan het recht van de derde op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer,
wordt de toegang tot deze gegevens verstrekt via een gesprek, gedeeltelijke inzage of rapportage.
3.8.4 Bewakingscamera’s:
Een school geldt als een publiek toegankelijke, gesloten ruimte. Ze kan gebruik maken van
bewakingscamera’s. Wij kunnen gebruik maken van bewakingscamera’s. De plaatsen die onder
camerabewaking staan worden duidelijk aangeduid met een pictogram. Als je kind gefilmd werd,
mag je vragen om die beelden te zien. Je geeft hierbij voldoende gedetailleerde aanwijzingen. Zo
kunnen we de betrokken beelden vlot vinden.
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4.

LEEFREGELS:

Een school kan maar maximaal functioneren als de ouders en het schoolteam
eenzelfde doel nastreven. Dit betekent dat de ouders en het schoolteam op
opvoedkundig vlak gelijkluidend denken en handelen en dat zij samen je kind
leiden en begeleiden in opvoeding en onderwijs. Dit gelijk gestemd zijn trachten
we te bereiken via duidelijke afspraken met onze kinderen.

4.1 SCHOOLUREN:
start

einde

Voormiddag

8.30 u.

12.05 u. (op woensdag 11.20 u.)

Namiddag

13.25 u.

15.45 u. (op vrijdag 15.00 u.)

De schoolpoort gaat ’s morgens open om 8.05 u., ’s middags om 13.10 u. Pas dan is de school
verantwoordelijk voor de kinderen. Stuur je kind dus niet te vroeg naar school want dan moet het
buiten de schoolpoort blijven wachten. Indien je kind ’s morgens vroeger naar school komt, kan het
natuurlijk altijd aansluiten bij de opvang.
Mogen we vriendelijk vragen je kind af te geven aan de poort en de speelplaats niet te betreden. De
kinderen gaan onmiddellijk spelen; zo kan men beter en veiliger toezicht houden aan de poorten.
De kinderen van de voetstapjesklas (klooster) worden via de achterkant van het kloostergebouw
naar hun speelplaats gebracht, gedurende de winterperiode mag je de kinderen naar de eetzaal
begeleiden.
Na schooltijd blijven de poorten gesloten tot na het tweede belteken, dus tot 12.05 u. (woensdag
11.20 u.) en tot 15.45 u. (15.00 u. op vrijdag). Je wordt vriendelijk verzocht vóór deze tijdstippen de
speelplaats niet te betreden, dit om het storen van de klassen te vermijden.
Van 8.30 u. tot 12.05 u. en van 13.25 u. tot 15.45 u. blijven de poorten dicht, dit voor de veiligheid
van de kinderen.
Mogen we vragen om je kind tijdig naar school te brengen of te sturen, ook de kleuters. De
dagopening is belangrijk en het is aangenamer als dit ongestoord kan verlopen.
Om de dag in de kleuterklas ordentelijk te laten starten, vragen we eveneens niet mee binnen te
gaan in de klas. Om een rustige sfeer te creëren en stipt te kunnen beginnen is het niet aangewezen
dat de ouders nog vlug iets gaan meedelen aan de kleuterleider. We danken jullie voor de
inspanning.
Sommige klassen vertrekken om 8.30 u. of om 13.25 u. met de bus naar het zwemmen, het turnen,
op leerwandeling of op klasuitstap. Indien de kinderen te laat komen is er voor hen geen begeleiding
meer voorzien en moeten ze door de ouders zelf naar het zwembad of de turnzaal gebracht worden.
Laatkomers kunnen eveneens geen warme maaltijd meer nemen.
De toegang tot de school is de poort in de Lauwbergstraat. Via deze poort kunt u de kinderen naar
school brengen. Indien deze poort dicht is, kunt u uw kind via het klooster aanmelden aan de school.
Kinderen worden na schooltijd opgehaald via de deur in de Wevelgemstraat (nabij Putstraat).
Gelieve pas de speelplaats te betreden na het laatste belsignaal (zie hoger). Kinderen wachten hun
(groot)ouders op onder het afdak en vertrekken via de Lauwbergstraat naar huis.
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4.2 SPEELTIJDEN:
De speeltijden duren 15 minuten.
Kleuters + onderbouw: 10.10 u. tot 10.25 u. en van 14.15 u. tot 14.30 u.
Midden- en bovenbouw: 10.35 u. tot 10.50 u. en van 14.40 u. tot 14.55 u.
4.3 ALGEMENE AFSPRAKEN:
✓ Iedereen is beleefd en toont respect voor een ander !
✓ Iedereen gaat tijdens de speeltijd naar het toilet. Bij het belteken mag er niet meer naar het
toilet worden gegaan.
✓ Het spelen gebeurt in de daarvoor voorziene ruimtes (NIET over de rode lijnen).
✓ Afval wordt steeds in de juiste vuilnisbak gegooid en niet op de speelplaats.
✓ Drankjes in de blauwe PMD-bakken, ander afval in de groene en oranje vuilnisbakken.
✓ Je kan zitten op de zitbanken. Je kan niet zitten op de vensterbanken en niet staan op de
zitbanken.
✓ Indien de leerkracht beslist, door te felle regen, om onder het afdak te gaan, doen de
leerlingen dit onmiddellijk. Onder het afdak wordt er zonder materiaal en rustig gespeeld.
4.4 SNOEP EN TUSSENDOORTJES:
Wij vragen u ons te helpen om de kinderen te brengen tot 'verstandig snoepen'. Dit kadert in onze
optie de kinderen op dit vlak gezonde attitudes bij te brengen.
Er wordt op school NIET gesnoept. Fruit en een -bij voorkeur- droge koek mogen altijd. Voor de
jonge kinderen schrijft men best de naam op de verpakking.
Elke woensdag is het fruit- en/of groentedag. Tijdens de speeltijd mogen er dan geen koeken
gegeten worden. Enkel een stuk fruit of groente zijn dan toegelaten.
Uiteraard mogen de kinderen ook op andere dagen fruit mee naar school brengen!! Graag zelfs.
Kinderen staan graag eventjes in de belangstelling op hun verjaardag of voor een andere speciale
gebeurtenis. Vanuit de school wordt het kind in de bloemetjes gezet en dit gebeurt op een eigen
manier: een kleine attentie tijdens de maandopening, een kroontje, een liedje,…
Het is niet toegelaten om iets uit te delen ter gelegenheid van zo’n gebeurtenis.
4.5 SCHOOLDRANK:
De kinderen kunnen tijdens de speeltijd en de pauzes gebruik maken van fris water uit de
drinkfonteinen die op de speelplaats terug te vinden zijn.
Kinderen mogen ook zelf een flesje water meebrengen van thuis. Andere dranken zijn niet
toegelaten.
4.6 MAALTIJDEN:
De kinderen die ‘s middags op school wensen te blijven hebben de keuze tussen:
✓ een volle maaltijd:
- kleuters: € 2,75 (waaronder € 1,00 fiscaal aftrekbaar voor toezicht)
- lager: € 3,30 (waaronder € 1,00 fiscaal aftrekbaar voor toezicht)
✓ een broodmaaltijd: leerlingen die hun eigen lunchpakket eten over de middag betalen € 1,00.
Ook hier is er € 1,00 fiscaal aftrekbaar, u krijgt daarvoor een fiscaal attest eind april. Wie het
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wenst mag daarvoor soep en/of water drinken. Wie boterhammen eet neemt de overschotten
terug mee naar huis. Zo zien de ouders wat de kinderen op school eten. Zo vermijden we dat
de leerlingen hun lunch in de vuilnisbak gooien.
Niemand mag de school verlaten om een belegd broodje of wat dan ook te gaan kopen om over de
middag op te eten.
Wij vragen rust, kalmte tijdens de maaltijd en vooral respect voor de mensen die de maaltijd
opdienen. De jongste kinderen van de school eten in een aparte ruimte.
4.7 FIETSEN:
We stappen van onze fiets zodra
onze fiets tot in de fietsenstalling.

we aan

school aankomen. We

stappen naast

Na schooltijd verzamelen de fietsers, zonder fiets, op de speelplaats op de afgesproken plaats (rij
Menenstraat). De fietsers worden begeleid tot aan het kruispunt aan de school en kunnen
oversteken op beide zebrapaden (richting Postje of richting Belfius). Een fluohesje is verlplicht!
Het is de bedoeling dat de kinderen de kortste of veiligste weg naar huis nemen. Indien de kinderen
dit om bepaalde redenen niet doen, kan de school niet aansprakelijk gesteld worden bij eventuele
ongevallen. Fietsers kunnen niet mee met de voetgangersrij (behalve zoals hierboven beschreven
voor de rij Menenstraat). Laat daarom uw kind enkel met de fiets komen als u het fietsgedrag van
uw kind volledig vertrouwt. Indien je twijfelt, is het beter om uw kind met de voetgangersrij (als
voetganger) mee te laten gaan.
Draag goed zorg voor je eigen fiets en ook voor die van anderen. We beschadigen geen fietsen.
Wie moedwillig fietsen beschadigt staat ook in voor de herstelling ervan.
4.8 RIJEN:
Wie met de rij naar huis gaat, moet zorgen dat hij/zij op tijd uit de gebouwen komt en niet slentert.
Wie voor een ander kind moet zorgen, geeft het een hand. Wanneer de begeleidende leerkracht de
rij verlaat om bv. over te steken, blijft iedereen op het trottoir staan. In de rij wordt niet geduwd,
getrokken of gespeeld. We gedragen ons voornaam.
Wanneer een leerling de school binnenkomt of de school verlaat is het verplicht een fluohesje (liefst
van de school) te dragen! Een fluohesje van de school krijgt men gratis bij inschrijving. Indien men
een nieuw fluohesje wenst (bij verlies, schade, te klein, …) kan men op het secretariaat er één
verkrijgen tegen aankoopprijs : € 3.
Wanneer een kind met de rij meegaat, krijgt het geen toestemming om eventuele boodschappen te
doen. Op het einde van de rij worden de kinderen de straat of het kruispunt overgestoken.
Indeling van de rijen:
Welke rij ?

Tot waar begeleid ?

Fietsers

Stappen te voet mee met de rij Menenstraat. Aan de
fietsenstalling halen ze de fiets op. Daarna stappen ze mee
tot aan het eerste zebrapad. Tenslotte stappen ze mee en
worden ze overgestoken aan het volgende zebrapad
(richting Belfius).

Menenstraat

Tot aan Menenstraat en oversteken richting Larstraat.

Lauwbergstraat

Via de Lauwbergstraat en de Grote Molenstraat tot aan de
hoek met de Boldriesstraat.
29

Schoolstraat

Via de Schoolstraat tot aan de overkant van de
Hospitaalstraat.

4.9 TURNLESSEN LAGER:
Om veilig en hygiënisch aan sport te kunnen doen draagt men best aangepaste
kledij. Gympjes zijn verplicht. De jongste leerlingen voelen zich het best zonder veters.
Men draagt bij voorkeur een wit T-shirt met het embleem van de school erop. Die is te verkrijgen
bij de turnleerkracht en kost € 5. Breng een donkere short van thuis mee.
Turnkledij moet opgeborgen worden in een zak. Wil a.u.b. alles naamtekenen!
In de loop van de eerste weken van september wordt de praktische schikking meegedeeld over de
tijdstippen van de turnlessen.
4.10 ZWEMMEN:
We gaan om de veertien dagen zwemmen. Voor de eerste graad is dit op
donderdag. De tweede en de derde graad gaan op dinsdag zwemmen (10 beurten voor de
herfstvakantie en na de krokusvakantie). Het derde kleuter zal ook een tiental keer gaan zwemmen,
dit op donderdag in Menen. Alle verplaatsingen van en naar het zwembad worden met de bus
gemaakt (behalve de leerlingen van de Raket, deze klas gaat met de fiets).
Het zwemmen wordt betaald via de maximumfactuur (voor de leerlingen van de Zeilboot is dit gratis).
Wil het zwemgerief. van uw kind naamtekenen.
Kinderen die niet of slechts gedeeltelijk kunnen deelnemen aan turn- of zwemlessen geven hiervoor
een doktersattest of een briefje van de ouders af aan de leermeester bewegingsopvoeding. We
vragen echter dat de ouders hier niet te vlug aan toegeven.
4.11 KINDEROPVANG:
‘s Morgens van 07.00 u. tot 08.05 u.
‘s Avonds van 15.45 u. tot 18.30 u.
prijs : 3,5 eurocent per minuut
De school houdt haar deuren open tot 18.30 u. Toch komen sommige ouders pas ná dit uur hun
kind ophalen waardoor de school het aangestelde personeelslid een uur méér moet uitbetalen.
Daarom wordt na 18.30 u een toeslag (1 uur personeelskost) aangerekend van € 15.
Op woensdag is er opvang voorzien vanaf 11.20 u. tot 18.00 u.
De kinderen brengen zelf een lunchpakket mee en krijgen ‘s middags soep.
In de namiddag krijgen ze een drankje (melk of chocomelk) + koek aangeboden.
In deze prijs zitten de administratiekosten voor het opmaken van de fiscale attesten van
buitenschoolse opvang vervat zoals middagtoezicht, ochtendopvang en avondopvang.
Er wordt slechts één attest per kind gemaakt.
4.12 NASCHOOLSE SPORT:
Op maandag kunnen kinderen vanaf 5 jaar bij ons terecht voor kinderyoga. Op
organiseren
we
Sportsnack
voor
kinderen
tot
10
jaar.
De

donderdag
intekenprijs
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bedraagt €4/les (drankje inbegrepen). De lessen worden ingericht
11 lessen. Er kan per sessie ingetekend worden via de school (brief).

in

sessies

van

De naschoolse activiteiten starten om 16.00 u en duren telkens 1 uur.
4.13 BETALINGEN:
Alle betalingen
vermeld wordt.

gebeuren

via

de

schoolrekening,

behalve

wanneer

dit

uitdrukkelijk

We bundelen de betalingen van de kinderen: alles wat betaald moet worden, zal de leerkracht
noteren: abonnementen, schoolreis, maaltijden, …
U krijgt hiervan maandelijks een gedetailleerde rekening met overschrijving.
Er zijn drie mogelijke manieren van betalen:
1. Overschrijven via uw bankinstelling op rekeningnummer BE BE41 7380 2668 3510 van de
Vrije Basisschool De Stap.
2. Via domiciliëringsopdracht.
Hierdoor zullen de betalingen automatisch gebeuren. U krijgt de rekening van uw kind mee
naar huis. U heeft 3 dagen de tijd om eventuele vragen of fouten in de rekening te melden.
Na 3 dagen worden de rekeningen aan de bankinstelling doorgegeven en zal het bedrag
van uw rekening afgenomen worden.
Wij zouden het op prijs stellen indien U voor een domiciliëringsopdracht kiest. De ouders
die de rekening via domiciliëring willen betalen, verzoeken wij formulier "Bericht van
domiciliëring" (te verkrijgen in het secretariaat) in te vullen en terug af te geven aan het
secretariaat. De bank zorgt dan voor de verdere afhandeling. Indien u de domiciliëring wil
stopzetten, dan volstaat het de school en uw bankinstelling hiervan op de hoogte te stellen.
3. Indien gewenst kan tevens cash betaald worden in de school (gepast geld).
Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kunt u contact opnemen met
de directeur, dit om afspraken te maken over een aangepast betalingsplan. Wij verzekeren een
discrete behandeling van uw vraag.
4.14 EEN- OF MEERDAAGSE SCHOOLUITSTAPPEN:
Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen aan de één- of meerdaagse
activiteiten deelnemen. De school gaat ervan uit dat – zonder tegenbericht van de ouders – het
kind mag deelnemen. De ouders hebben het recht om hun kinderen niet mee te laten gaan op deze
uitstappen. De weigering moet voorafgaand aan de betrokken activiteit schriftelijk kenbaar gemaakt
worden aan de school. Leerplichtige kinderen die niet deelnemen aan de één- of meerdaagse
activiteiten moeten op die momenten wel degelijk op school aanwezig zijn. Daar worden ze op een
pedagogisch verantwoorde wijze opgevangen.
4.15 ZITTENBLIJVEN EN VORMEN VAN LEERLINGENGROEPEN:
De klassenraad beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of
een leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep (in lager onderwijs).
Wil de school dat uw kind een jaar overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor uw
kind de beste oplossing is. De school neemt deze beslissing dus in het belang van uw kind.
Het is de school die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de loop van zijn
schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt.
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Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom.
(bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum).
De school neemt het geboortejaar niet persé als eerste criterium om kinderen in een groep in te
delen. Op die manier hebben we meer mogelijkheden om zorg (zowel naar boven als naar beneden
toe) op de klasvloer te brengen. De ontwikkeling van het kind staat immers centraal.
4.16 WELZIJNSBELEID:
Rookverbod
Er geldt een absoluut en permanent (24/24, 7/7) verbod
op het roken van
producten op basis van tabak of van soortgelijke producten in alle vestigingsplaatsen van de
school, zowel in de gesloten als open plaatsen.
Het gebruik van onder meer sigaren, sigaretten, elektronische sigaretten, shishapen en heatstick
zijn verboden.
Medische fiche
Als er op de speelplaats of tijdens de les iets met uw kind gebeurt, moet de school snel kunnen
ingrijpen. Verkeerde hulp – door een tekort aan informatie – kan soms fataal zijn. Daarom is het
belangrijk dat de school op de hoogte is van bepaalde medische informatie over uw kind: allergieën,
aandoeningen,….
Zo kan ze bovendien bij ziekte of ongeval de dokter of de spoedgevallendienst dadelijk correcte en
de meest recente informatie geven.
Het document is strikt vertrouwelijk. Enkel bevoegde personen kunnen de medische informatie
inkijken. Op het einde van het schooljaar vernietigt de school alle fiches. Dat doen ze om elk jaar
opnieuw de meest recente informatie te hebben. U hebt het recht om het document niet in te vullen.
Dan weten wij dat u deze persoonlijke informatie niet aan de school wenst te geven. Maar gelieve
ook dan de naam van het kind in te vullen en het document te ondertekenen. De rest laat u blanco.
Bij meerdaagse activiteiten krijgt je kind een aparte fiche mee waarin wordt gevraagd of je bepaalde
zaken wilt meedelen die belangrijk zijn om te weten. Plast je kind soms nog in bed? Slaapwandelt
je zoon of dochter? Die fiches worden na de activiteit onmiddellijk vernietigd.
Toedienen medicijnen
Eerst en vooral wil de school benadrukken dat, in het belang van andere leerlingen
en leraren, een zieke leerling niet op school thuis hoort. Van ouders wordt verwacht dat medicatie
zo veel mogelijk thuis wordt toegediend. Artsen en apothekers zijn hiervan op de hoogte.
Toch kan het gebeuren dat een kind op school medicijnen moet nemen, bv. omdat zijn
antibioticakuur nog niet afgelopen is, omdat hij elke dag een pilletje (voor ADHD, diabetes,…) moet
nemen… Leraren zijn geen artsen. Ze mogen dus niet zomaar medicijnen toedienen. Dan zijn ze
volgens de wet strafbaar. Daarom vragen we u een aantal regels te volgen:
✓ De school aanvaardt enkel medicijnen met een medicijnattest, ondertekend door de arts en
de ouders. Zo’n attest kan je op de schoolwebsite downloaden of op het secretariaat
afhalen.
✓ Zonder attest dient niemand op school medicijnen toe. Ook niet bij uitzondering.
✓ Geef de medicijnen in de originele verpakking én met een volledig ingevuld en ondertekend
attest rechtstreeks af op de school. Dus niet via de schooltas of het kind.
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Wanneer een leerling op school pijn krijgt of onwel wordt, contacteren wij de ouders. Bij dringende
gevallen worden de hulpdiensten rechtstreeks gecontacteerd. Besmettelijke ziekten moeten zo
vlug mogelijk aan de directeur gemeld worden.

4.17 ANDERE:
Het gebruik van gsm op school is verboden. Als kinderen om één of andere reden toch een gsm bij
zich moeten hebben (kan enkel na toestemming van de directie), zetten ze die uit op het moment
dat ze de school betreden en bergen die op in de schooltas.
Indien kinderen zich niet aan die afspraak houden, wordt de gsm in beslag genomen door de directie
en kan die na één week terug worden opgehaald.
Ander elektronisch speelmateriaal (computers, nintendo ds, tablets, psp, ...) wordt niet meegebracht
naar school. Dit om eventuele beschadigingen, verlies of jaloersheid door anderen tegen te gaan.
Indien dergelijk speelgoed toch opgemerkt wordt, wordt het in beslag genomen en dit voor een
volledige week.
De zogenaamde “rages” van het ruilen van kaarten (vb. Pokémon), spelletjes (vb. fidget spinger)
zorgen steeds voor overlast op de speelplaats. Daarom laten we ze dan ook niet toe op onze school.
Kledij, schoeisel en haartooi van de leerlingen zijn verzorgd, eenvoudig en hygiënisch. Opzichtige
of aanstootgevende kledij, haartooi of make-up horen niet thuis in de school als opvoedingsmilieu.
Evenmin zijn allerlei opvallende accessoires of attributen toegelaten. In de klaslokalen worden ook
geen petten of andere hoofddeksels gedragen. Vrije tijd en schooltijd zijn niet hetzelfde. De kledij
eigen aan een bepaalde cultuur en/of levensbeschouwing is toegestaan.
4.18 ONGEVALLEN EN SCHOOLVERZEKERING:
Onze school is verzekerd bij:
IC-Verzekeringen
Guimardstraat 1
1040 Brussel
Onze agent is Peter De Maeseneer, regio-verantwoordelijke Bisdom Brugge.
Wat bij een ongeval?
✓
✓
✓
✓
✓

Je krijgt bij een ongeval een formulier van de directie.
De dokter vult de “verklaring van de geneesheer met de zorgen belast” in.
Je betaalt de medische kosten rechtstreeks aan de geneesheer.
Bij de apotheker vraag je een betaalbewijs voor de verzekering en je betaalt alles.
Je gaat met het doktersbriefje naar het ziekenfonds. Het briefje dat je daar krijgt en de
betalingsbewijzen van de apotheker bezorg je aan de directie (de originele kwijtschriften en
facturen, a.u.b.).
✓ De school verstuurt alles naar de verzekering. Die betaalt je dan de apothekerskosten en het
niet-terugbetaalde deel van de dokterskosten terug. Voor een vlugge afhandeling van dit alles
is het nodig alle formulieren zo vlug mogelijk aan de directie te bezorgen.
Waarvoor is de school nu eigenlijk verzekerd?
Uitgangspunt van de schoolverzekeringen is het gehele schoolleven.
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Concreet betekent dit dat elke activiteit georganiseerd door de school ook door de school verzekerd
is: de lesactiviteiten, sportactiviteiten, schoolreis, zeeklas, sneeuwklas, de activiteiten die de school
organiseert samen met het oudercomité.

Welke waarborgen heeft de school onderschreven?
Burgerlijke Aansprakelijkheid
Wanneer de school, zijn leerkrachten, zijn leerlingen, schade berokkent aan derden en zij hiervoor
aansprakelijk wordt gesteld dan dient zij deze schade ook te vergoeden (art. 1382-1386 van het
Burgerlijk Wetboek).
Opgelet: deze waarborg is van toepassing op het schoolleven, maar hier valt de weg van en naar
de school niet onder! Het schoolleven geldt enkel wanneer zij onder toezicht van de school staan
(of verondersteld worden onder toezicht te staan).
Het is van daaruit belangrijk dat ouders er zich van bewust zijn dat zij voor de ongevallen die hun
kinderen op weg van en naar de school veroorzaken persoonlijk aansprakelijk kunnen gesteld
worden. Het afsluiten van een verzekering B.A. privé-leven is dus geen overbodige luxe!
Objectieve Aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing
Dit is een bij wet verplichte verzekering die tussenkomt voor slachtoffers van brand en/of
ontploffing, en dit zonder dat de aansprakelijkheid is bewezen.
Lichamelijke Ongevallen
Op school gebeuren er nog al wat ongevallen waarvoor de school niet aansprakelijk kan gesteld
worden. Toch heeft de school ook hiervoor bijkomende waarborgen afgesloten.
De medische kosten ten laste van de ouders bovenop de mutualiteitsbijdrage worden vergoed, er
zijn waarborgen voor tandprothese, overlijden en blijvende invaliditeit.
Hier geldt de verzekering zowel voor schoolactiviteiten als voor de weg van en naar de school.
Alle waarborgen zijn van toepassing zonder vrijstelling.
En de vrijwilligers?
De leesmoeders, de ouders (grootouders) die meegaan naar het zwembad, de ouderraad, de
vriendenkring.
Zolang zij meewerken aan het schoolleven is hun aansprakelijkheid ook verzekerd via de
schoolverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid.
Daarenboven heeft de school een aparte verzekering ongevallen vrijwilligers afgesloten met als
waarborgen:
- medische kosten na ongeval
- tijdelijke en blijvende invaliditeit
- overlijden
- waarborgen vergelijkbaar met de arbeidsongevallenverzekering.
De schoolverzekeringen zijn in handen van IC Verzekeringen, een verzekeringskantoor verbonden
met het Katholiek Onderwijs Vlaanderen gespecialiseerd in het verzekeren van scholen.
Reacties of vragen kunnen desgewenst schriftelijk via de directeur overgemaakt worden.
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Bijkomende en actuele informatie betreffende schoolverzekeringen, schooluitstappen, e.d.m. is
terug te vinden op onze website: www.ic-verzekeringen.be

4.19 LUIZENPROBLEMATIEK:
Bij een melding van luizen via ouders of leerkracht (via klasscreening door het kriebelteam kort na
elke schoolvakantie) zal de school aan alle leerlingen van de betreffende klas/klassen een brief
meegeven. Via deze brief worden de ouders op de hoogte gebracht dat er luizen gesignaleerd zijn
op school. We vragen de ouders om hun kind ook zelf te controleren en zo nodig te behandelen.
De ouders van leerlingen waarbij luisjes worden gevonden tijdens een klasscreening worden
persoonlijk op de hoogte gebracht. Na enkele dagen wordt een nieuwe controle gedaan op school.
Indien na drie meldingen van luizen nog steeds luizen/neten worden aangetroffen wordt er gevraagd
om de hulp het CLB in te schakelen.
De verpleegkundige van het CLB zal de leerling ook controleren en zal indien nodig een traject
opstarten met de ouders.

4.20 DECREET LEERLINGENBEGELEIDING EN ZORGCOÖRDINATIE:
Op onze school willen wij alle leerlingen zo goed mogelijk begeleiden in hun totale ontwikkeling. Dit
houdt onder meer in dat we gericht de evolutie van je kind opvolgen. Dit doen we op gebied van
leren en studeren, onderwijsloopbaanbegeleiding, psychisch en sociaal functioneren en preventieve
gezondheidszorg. Daarvoor gebruiken wij een leerlingvolgsysteem.
Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kan je dit steeds melden op school. We gaan dan
samen met jou na welke aanpassingen nodig en haalbaar zijn.
De school werkt ook samen met CLB Leieland Menen. De concrete afspraken over de
dienstverlening tussen school en CLB vindt u ook in ons schoolreglement.
Op school hebben we een zorgcoördinator. Zoals het woord het zegt coördineert ze de zorg op
school. Als ouders met bepaalde zorgen zitten, dan zijn ze uiteraard welkom op onze school. Dit bij
voorkeur op maandagnamiddag. Wenst u een afspraak te maken met onze zorgcoördinator, mail
gerust naar dorothee.staelens@destap.be.

35

5.

CONTACTEN OUDERS – SCHOOL:

5.1 HUISTAKEN:
Onze algemene visie bij ons huistakenbeleid:
✓ Een kanaal scheppen om met de ouders te communiceren en om samen met de ouders
voor het kind te zorgen
✓ Kinderen op eigen niveau leerinhouden laten inoefenen,
✓ Extra-zorg op maat van het kind. Voor iedereen een oefening in zelfstandig werken en
leren.
✓ Vanaf de middenbouw wordt er aandacht besteed aan “leren leren” : werk zelfstandig
kunnen plannen, organiseren, uitvoeren,…
✓ We vragen aandacht voor het net werken, het tijdig indienen en het juiste gebruik van
materiaal (potlood, balpen, lat ….)
Regeling huistaken:
ONDERBOUW : THUISWERK : max. 15 minuten per dag
Voor de onderbouw kiezen we voor thuiswerk en dit voor de volgende redenen:
✓ signaal aan de ouders of hun kind de meegekregen (kleine) taken aankan, zeg maar een
soort
feedback van wat in de klas wel of niet kan
✓ signaal thuis om na te gaan of hun kind de taken (niet) graag doet en of het (niet) verzorgd
eraan werkt
✓ signaal om thuis het kind indien nodig mee te ondersteunen (vb. dagelijks wat lezen)
✓ soort wekelijks oudercontact waarbij de ouders zelf kunnen vaststellen of het al dan niet
lukt
MIDDENBOUW: HUISWERK 3X PER WEEK (max. 20 minuten)
BOVENBOUW: HUISWERK 3X PER WEEK (max. 50 minuten)
Toon belangstelling voor het werk van uw kind.
Moedig het aan.
Zorg voor een gepaste sfeer als het moet werken.
→ Indien er problemen zijn met huistaak van uw kind (verloopt moeilijk, hoeveelheid niet
aangepast, …) gelieve dan contact op te nemen met de klasleerkracht via de agenda van uw
kind.

5.2 STUDIE/HUISWERKKLAS:
5.2.1 Kleine studie:
De kinderen uit de middenbouw kunnen hun huistaak gaan maken in de kleine
studie, onder begeleiding van een leerkracht. Zo is hun werk ook klaar vooraleer ze naar huis toe
gaan. Ze schrijven zich in bij het begin van elk trimester. Dit gaat door op maandag, dinsdag en
donderdag van 16 u. 00 tot 16u. 20
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5.2.3 Grote studie:
De leerlingen van de bovenbouw kunnen op vrijwillige basis gebruik maken van de studie. Deze
gaat door op maandag, dinsdag en donderdag van 16.00 u. tot 16.50 u. Men schrijft in per trimester.
Bij afwezigheid wordt vooraf een briefje afgegeven met de reden van de afwezigheid. Ook hier
bedraagt de prijs 3.5 cent per minuut. Op sommige momenten krijgen de leerlingen de kans om op
de computer te werken onder begeleiding van de leerkracht.
De studie start de tweede week van september. Elke laatste donderdag voor een vakantie is er geen
studie. In de week van de oudercontacten van januari en tijdens de laatste schoolweek is er ook
geen studie.
5.3 AGENDA:
In alle (lagere) klassen wordt gebruik gemaakt van een individuele schoolagenda. Hierin worden
de te maken oefeningen, de te leren lessen en het mee te brengen
materiaal genoteerd. Ouders kunnen hun kinderen op die manier controleren indien ze dat wensen.
Er wordt gevraagd een handtekening te plaatsen op het einde van iedere week.
5.4 RAPPORTERING:
Tweemaal per jaar is er een groot rapport over alle vakken: een winterrapport (januari) en een
zomerrapport. Dan worden de ouders uitgenodigd naar school om met de klastitularis de
vorderingen van de kinderen te bespreken.
Er is ook een herfst- en een lenterapport maar deze worden niet besproken op een oudercontact.
Rapporten bestaan uit twee delen: doelen en punten. De doelen zijn geplukt uit het leerplan ZILL
en worden weldoordacht geselecteerd door de ouders. We willen u op die manier een breed beeld
meegeven van de ontwikkeling van uw kind.
5.5 STAPSGEWIJS:
Maandelijks krijgen de kinderen een nieuwsbrief mee naar huis.
Op deze brief komen telkens een aantal terugkerende items terug: de agenda voor de komende
maand, het menu, nieuwtjes vanuit de directie, sfeerbeelden van klasactiviteiten, actua, ...
U kunt deze ook raadplegen op de website.
5.6 OUDERCONTACTEN:
Na de herfstvakantie worden de ouders op een eerste oudercontact
Daar worden de bevindingen van de eerste schoolmaanden besproken.

uitgenodigd.

Tweemaal per jaar (winter en eind juni) is er een oudercontact voorzien waar de vorderingen van
de kinderen besproken kunnen worden.
Indien nodig worden de ouders door de directie, de zorgcoördinator, de klastitularis en/of het CLB
uitgenodigd voor bijkomende besprekingen omtrent hun kind.
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5.8 WEBSITE EN SOCIALE MEDIA:
De Stap beschikt over een website (www.destap.be) waar alle nuttige schoolinfo op verzameld
wordt. Dit gaat van de schoolmenu over de kalender, maar ook belangrijke documenten vindt u hier
terug. U kunt ook doorklikken naar de klasblogs van de verschillende klassen.
Daarnaast zijn we ook actief op Facebook (basisschool de stap). Er is veel fotomateriaal terug te
vinden van de verschillende activiteiten die op school doorgaan.
5.9 GIMME:
Gimme wordt speciaal ontwikkeld om het leven van ouders gemakkelijker te maken. Gimme is een
online prikbord dat de briefjes toont op de dag dat je ze nodig hebt. Alle communicatie gaat vol
automatisch. Het zijn de leerkrachten van de Stap die de info die voor de klaswerking belangrijk is
op Gimme publiceren.
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6. ENGAGEMENTSVERKLARING (Katholiek
Onderwijs Vlaanderen) :
In Vlaanderen en Brussel biedt een netwerk van katholieke
onderwijsinstellingen, verenigd in Katholiek Onderwijs Vlaanderen,
onderwijs aan voor jong en oud. Gebruikmakend van de vrijheid van onderwijs
profileert het dit onderwijs vandaag vanuit het project van de katholieke
dialoogschool*. Geïnspireerd door de eigen katholiek-pedagogische traditie en betrokken op de
wereld van vandaag, daagt dat project iedereen die er leert, werkt en leeft uit tot samen school
maken in dialoog met elkaar, om zo te bouwen aan de samenleving van de toekomst.
Naargelang de context en de doelgroepen vertalen katholieke onderwijsinstellingen die visie in een
variëteit aan pedagogische projecten, wat resulteert in evenveel verschillende katholieke
dialoogscholen. Scholen, internaten, centra voor volwassenenonderwijs, hogescholen en
universiteit: elk op hun eigen manier bouwen ze verder aan de veelvormige, rijke katholiekpedagogische traditie in Vlaanderen en Brussel.
Samen werken aan katholieke dialoogscholen vraagt het engagement van ieder die bij dat onderwijs
betrokken is: leerlingen en ouders, leraren en andere personeelsleden, leidinggevenden in
onderwijs en bestuurders. Tegelijk heeft de school en wie er leer en werkt, verwachtingen ten
aanzien van de lokale gemeenschap, de Kerk en de samenleving.
Leerlingen, internen, studenten en cursisten verwachten een kwaliteitsvolle vorming op hun
maat, die hen aangeboden wordt door een inspirerende school en goede enthousiaste leraren en
opvoeders. Ze hopen er te mogen groeien in volle mens- en medemens- zijn, zodat ze hun
verantwoordelijkheid kunnen opnemen voor de wereld om zich heen. Omgekeerd verwacht de
school dat ze bereid zijn om voluit in dat vormingsproces te stappen, en dat ze zich laten uitdagen
door het beste wat de katholieke school hen vandaag te bieden heeft. In een context waarin identiteit
niet zomaar vanzelfsprekend is, vormen ze zichzelf en worden ze gevormd in dialoog met het
vormingsaanbod en de traditie van de school. Ze gaan daarover het gesprek aan met de leraar en
hun medeleerlingen, en met de wereld. Ze maken gebruik van de mogelijkheden tot
leerlingenparticipatie die de school hun volop aanbiedt. Zo dragen leerlingen ook actief bij aan het
schoolleven en de school als lerende, levende en werkende gemeenschap.
Personeelsleden willen het beste van zichzelf geven, en kinderen, jongeren en volwassenen
vormen tot mensen die vrij en verantwoordelijk bijdragen aan de samenleving van vandaag en
morgen. Ook al is voor hen de katholieke identiteit van de school niet langer altijd vanzelfsprekend,
toch kiezen ze ervoor om zich, vanuit hun opdracht, voluit in te zetten voor dat specifieke
vormingsproject. Meer nog: ze zijn er bevoorrechte en essentiële partners van. Daarom verwacht
de school dat ze allen samen actief bijdragen aan het leven op een katholieke dialoogschool – in
gesprek met leerlingen, elkaar en de schoolleiding. Welke hun eigen overtuigingen ook zijn, ze
vinden er de inspiratie om mee te werken aan het katholiek-pedagogische project van de school.
De personeelsleden zijn mensen die met passie en gedrevenheid, graag met leerlingen en collega’s
aan de slag gaan, en daartoe inhoudelijk, pedagogisch en didactisch beslagen zijn. Ze werken mee
aan een leeromgeving waarin iedere lerende optimaal tot leren, leven en werken komt. In hun
werken en samenwerken zijn ze zich bewust van hun voorbeeldrol.
Met zin voor verantwoordelijkheid en grote zorg geven schoolleiders richting aan het pedagogisch
project van de katholieke dialoogschool. Als leidinggevenden willen ze dat project samen met
(andere) personeelsleden gestalte geven en een geëngageerde leef- en leergemeenschap vormen
met leerlingen, internen en hun ouders, studenten en cursisten. Vanuit de eigen inspiratie
engageren ze zich voor een genereuze, zorgzame en rechtvaardige school en samenleving, waar
alle leerlingen en personeelsleden welkom zijn. Ze streven een dialogaal en gedeeld leiderschap
na en creëren een duurzaam en zorgzaam personeelsbeleid. Ze zetten zich in voor een
werkomgeving die personeelsleden ondersteunt, motiveert en waardeert.
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Ouders verwachten in de eerste plaats dat de school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is
die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven. Ouders die kiezen voor een katholieke
school geven aan dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid
gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool. Op haar beurt verwacht de school
dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en vorming die de school hun kinderen verstrekt.
Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen
ouders verwachten dat de school hen zoveel mogelijk betrekt in het samen school maken.
Vanuit de vrijheid van onderwijs en ingebed in de katholiek-pedagogische traditie hebben besturen
een geheel eigen rol en verantwoordelijkheid in het vormgeven van de katholieke dialoogschool. In
de eerste plaats maken bestuurders de band met die traditie; ze dagen schoolleiders en
personeelsleden uit die vernieuwd vorm te geven en met allen op school samen te werken aan een
katholieke dialoogschool. Tegelijk
scheppen ze goede bestuurlijk-organisatorische
randvoorwaarden voor wie in hun onderwijsinstellingen leert, leeft en werkt. Ze engageren zich om
in een geest van dialogaal en gedeeld leiderschap te besturen en geven schoolleiders de ruimte om
hun verantwoordelijkheid voluit op te nemen. Ze garanderen de verankering van de school in de
lokale gemeenschap, zoeken kansen tot bestuurlijke optimalisering, en koesteren de bijzondere
familieband met de andere onderwijsinstellingen die behoren tot Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Tot slot staat de katholieke school niet op zich, maar maakt ze deel uit van het weefsel van de
lokale gemeenschap, de Kerk en de samenleving. Voor de lokale gemeenschap is de school vaak
een trefpunt van dialoog en ontmoeting. Van die lokale gemeenschap verwacht de school respect
voor haar project en ondersteuning om die bredere rol op te kunnen nemen. Voor de Kerk vormt de
katholieke school een tastbare getuige van haar jarenlange dienstbaarheid aan kinderen, jongeren
en volwassenen. Ze verwacht dat een katholieke dialoogschool in een sterk veranderde context op
authentieke wijze getuigenis weet af te leggen van de christelijke boodschap. Op haar beurt
verwacht een katholieke dialoogschool dat de Kerk zich blijvend in de dialoog met de school
engageert en ook vandaag jongeren en volwassenen weet te inspireren. Terecht stelt de
samenleving verwachtingen aan het katholiek onderwijs en de te behalen kwaliteit van onderwijs.
Omgekeerd vraagt het katholiek onderwijs voldoende vrijheid en middelen om zijn
verantwoordelijkheid voluit op te nemen. Vanuit het beste van zijn traditie profileert het immers de
katholieke dialoogschool als oefenplaats én vrijplaats voor een samenleven in een wereld van
veelheid en verschil.
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Beste ouders,

We hopen dat jullie na het lezen van het voorgaande document ervan overtuigd zijn, dat wij in onze
school het beste willen bieden aan je kind. We zijn er alleszins van overtuigd dat we erin zullen
slagen om tot een prima samenwerking te komen.

Namens het STAP-team
Maarten Samyn
Directeur
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