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Onze school
PPGO!
ne utra l i te i t
s chool te a m
School be s tuur
s a me ns te l l i ng va n de  s chol e nge me e ns cha p

Inschrijving
Ins chri jvi ng e n toe l a ti ngs voorwa a rde n
Voorra ngs re ge l i ng
we i ge ri ng om i n te  s chri jve n
Ve ra nde ri ng va n s chool
Ove rdra cht va n he t mul ti di s ci pl i na i re  dos s i e r
re ge l ma ti ge  l e e rl i ng, l e e rpl i cht e n re ge l ma ti g s chool be zoe k
Le e rpl i cht e n ge re ge l d s chool be zoe k
Re ge l ma ti g s chool be zoe k
vri js te l l i ng
Le e rl i nge nge ge ve ns
Ui ts te l  om i n he t l a ge r onde rwi js  te  be gi nne n
La nge r i n he t bui te nge woon l a ge r onde rwi js

Jaarkalender
Orga ni s a ti e  va n de  s chool ure n
orga ni s a ti e  va n de  s chool ure n e n va ka nti e re ge l i ng
voor- e n na s chool s e  opva ng
Acti vi te i te n e xtra  muros
Vri js te l l i ng om l e ve ns be s chouwe l i jke  re de ne n
Sa me nwe rki ngs ve rba nde n of l e s bi jwoni ng i n a nde re  s chol e n

Participatie
Pe da gogi s che  ra a d
l e e rl i nge nra a d
oude rra a d
School ra a d
Enga ge me nts ve rkl a ri ng

Begeleiding en evaluatie
be ge l e i di ng e n e va l ua ti e
Inza ge re cht, re cht op toe l i chti ng e n kopi e re cht e va l ua ti e ge ge ve ns
Studi e l oopba a n e n e i ndbe oorde l i ng
e e rde r na a r he t bui te nge woon l a ge r onde rwi js
ui ts te l  om i n he t l a ge r onde rwi js  te  be gi nne n
l a nge r i n he t bui te nge woon l a ge r onde rwi js

Afspraken
Kl e di j, orde , voorkome n
Re cl a me  e n s pons ori ng
Pri va cywe tge vi ng e n ge brui k va n be e l dma te ri a a l
Ge brui k va n gs m e n a nde re  ni e uwe  me di a
l e e rl i nge nve rvoe r
bus re gl e me nt bi j pe da gogi s che  ui ts ta ppe n
bus re gl e me nt l e e rl i nge nve rvoe r (opha a l di e ns t)
l oka l e  l e e fre ge l s  BBOG Woudl ucht - Ve s ti gi ng He ve rl e e
l oka l e  l e e fre ge l s  BBOG Woudl ucht - Ve s ti gi ng Kl a ve rbl a d
hui s we rkbe l e i d Woudl ucht
ui ts ta ppe n

Afwezigheden
a a nwe zi ghe de n
Afwe zi g we ge ns  zi e kte
a fwe zi g ti jde ns  de  l e s s e n l i cha me l i jke  opvoe di ng e n s porta cti vi te i te n op s chool
a fwe zi g om é é n va n de  vol ge nde  re de ne n
a fwe zi g me t toe s te mmi ng va n de  s chool
Ti jde l i jk onde rwi js  a a n hui s  e n s ynchroon i nte rne tonde rwi js
a fwe zi ghe i d va n ki nde re n va n bi nne ns chi ppe rs , ke rmi s - e n ci rcus e xpl oi ta nte n e n -a rti e s te n e n woonwa ge nbe wone rs , om de  oude rs  te

ve rge ze l l e n ti jde ns  hun ve rpl a a ts i nge n (de  zgn. "tre kpe ri ode s ")
a fwe zi ghe i d we ge ns  re va l i da ti e  ti jde ns  de  l e s ti jde n
probl e ma ti s che  a fwe zi ghe i d
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CLB
he t be ge l e i de nde  ce ntrum voor l e e rl i nge nbe ge l e i di ng
He t CLB e n zi jn we rki ngs pri nci pe s
Wa t doe t e e n ce ntrum voor l e e rl i nge nbe ge l e i di ng?
Le e rl i nge nbe ge l e i di ng door he t CLB
Be ge l e i di ng e n s chool onde rs te uni ng
Vra a gge s tuurde  be ge l e i di ng
Me t we l ke  vra ge n kun je  zoa l  bi j ons  te re cht?
M-de cre e t e n onde rs te uni ngs mode l
Mul ti di s ci pl i na i r dos s i e r e n kl a chte nproce dure
Hi e r vi nd je  me e r i nforma ti e  ove r je  dos s i e r e n de  kl a chte nproce dure .
He t mul ti di s ci pl i na i re  dos s i e r
Wa t s ta a t e r i n mi jn dos s i e r?
Wi e  kri jgt toe ga ng tot mi jn dos s i e r?
Ma g he t CLB ge ge ve ns  a a n a nde re n be zorge n?
Ve rni e ti gi ng va n de  ge ge ve ns  ui t he t mul ti di s ci pl i na i re  dos s i e r
Informa ti e pl i cht i n ve rba nd me t he t mul ti di s ci pl i na i re  dos s i e r
Kl a chte nproce dure
Ve rpl i chte  l e e rl i nge nbe ge l e i di ng
Pre ve nti e ve  ge zondhe i ds zorg
ve ra nde ri ng va n s chool  e n CLB

Veiligheid en gezondheid
zi e kte , onge va l  e n me di ca ti e
e e rs te  hul p bi j onge va l l e n (EHBO)
ta ba k
a l cohol  e n drugs
we l be vi nde n
Re s pe ct
Ge we l d, pe s te ri je n e n onge we ns t (s e ks ue e l ) ge dra g
Zorg e n l e e rl i nge nbe ge l e i di ng
Pa rti ci pa ti e cul tuur
voe di ng, dra nke n e n tus s e ndoortje s
ve rke e rs ve i l i ge  s chool omge vi ng

Schoolkosten
School kos te n

Leefregels
orde ma a tre ge l e n
pre ve nti e ve  s chors i ng
tuchtma a tre ge l e n
ti jde l i jke  ui ts l ui ti ng
de fi ni ti e ve  ui ts l ui ti ng
re ge l s  bi j tuchtma a tre ge l e n
a gre s s i e ha nte ri ng

Verzekeringen
ve rze ke ri nge n

taalbeleid
Ta a l be l e i d
s pe ci fi e k ta a l tra je ct

Betwisting en klachten
a l ge me ne  kl a chte nproce dure
Ee n kl a cht ?
Wa a r kun je  me t e e n kl a cht te re cht ?
Hoe  di e nt u e e n kl a cht i n ?
Hoe  ve rl oopt de  be ha nde l i ng va n e e n kl a cht ?
We l ke  kl a chte n worde n ni e t be ha nde l d ?
Spe ci fi e ke  proce dure s
be roe ps proce dure  te ge n he t ni e t toe ke nne n va n he t ge tui gs chri ft ba s i s onde rwi js
Be zwa a r
Be roe p
Be s l i s s i ng va n de  be roe ps commi s s i e
be roe ps proce dure  bi j de fi ni ti e ve  ui ts l ui ti ng
Ops ta rte n va n he t be roe p
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Bijlagen
Ins te mmi ng me t s chool re gl e me nt e n pe da gogi s ch proje ct
Dkte rs a tte s t: toe zi cht op i nna me  me di ca ti e
pri va cywe tge vi ng e n be e l ma te ri a a l
Toe s te mmi ng ge brui k foto i n l e e rl i ngvol gs ys te e m/a dmi ni s tra ti e f pa kke t
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Onze school

PPGO!
Ons doel is leerlingen op male ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige,
zelfstandige, verdraagzame, creatieve en positief kritische jongeren in een diverse samenleving.   

Hoe wij dat doen, wordt bepaald door het pedagogisch project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
(PPGO!). Het PPGO! heeft een pluralistische grondslag. Het beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van
de Mens en vooral aan het Verdrag over de Rechten van het Kind .  

Het PPGO! beschrijft de grondbeginselen, de waarden en algemene doelstellingen van het GO!.  
Het vormt de grondslag voor het pedagogisch handelen. Het biedt een referen ekader waarbinnen het handelen vorm
krijgt en waaraan het kan worden afgetoetst, maar tegelijk en meer verdergaand wil het PPGO! ook een dynamiserende
richtingwijzer zijn om het pedagogisch handelen te inspireren.   

Het is de basis om binnen het net op een gelijkgestemde manier vorm te geven aan een tweevoudige kernopdracht: de
individuele en persoonlijke ontwikkeling van leerlingen begeleiden en ondersteunen enerzijds, en bijdragen aan het
samenleven in diversiteit en harmonie anderzijds. De individuele en de maatschappelijke dimensie van het
opvoedingsproject worden op die manier onlosmakelijk met elkaar verbonden als een geïntegreerde uitdaging en
opdracht.  

Om onze doelstellingen te bereiken, stemmen wij onze beleidsvisie af op ons pedagogisch project. Binnen dit kader
ontwikkelt onze school haar eigen schoolwerkplan.
 
De scholen van het GO! zijn democra sch. Alle belanghebbenden worden betrokken bij het beleid en bij de uitvoering van
de beleidsbeslissingen. Wij trachten dat in de hand te werken door te informeren, te coördineren en inspraak te geven.
Dit zijn drie fundamentele begrippen in de beleidsvisie van het GO! in het algemeen en van onze school in het bijzonder.  

De integrale tekst van het PPGO! is te vinden via deze link.

neutraliteit
Om ons pedagogisch project te kunnen realiseren is het in onze school niet toegelaten levensbeschouwelijke kentekens
te dragen. Het verbod geldt voor alle zichtbare levensbeschouwelijke kentekens. Het verbod is van toepassing jdens alle
onderwijsac viteiten, zowel binnen als buiten de schoolmuren. Enkel jdens het levensbeschouwelijke vak mogen de
aanwezige leerlingen zichtbaar levensbeschouwelijke kentekens dragen.  
  
De school controleert de naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding een sanc e opleggen
overeenkomstig het orde- en tuchtreglement.

schoolteam
Ons schoolteam bestaat uit:  

de directeur
het beleids- en ondersteunend personeel: de administra ef medewerkers, de orthopedagoog, de IC T- coördinator ,
BLIO leerkrachten
de leerkrachten: de titularis,   bijzondere leerkrachten e.a.
het paramedisch personeel: logopedisten, kinesisten, ergotherapeuten
opvoeders

Schoolbestuur
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Schoolbestuur
De scholengroepen en de Raad van het GO! vormen samen de inrichtende macht van het Gemeenschapsonderwijs (hierna
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap genoemd).  
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt geleid en beheerd op drie niveaus die elkaar aanvullen, maar die
elk hun eigen bevoegdheden hebben.  
  
Op het lokale niveau worden de scholen bestuurd door de directeur, bijgestaan door een adviserende schoolraad, die
verplicht wordt samengesteld.  
  
Op het tussenniveau zijn er 27 scholengroepen met heel wat bevoegdheden. Z ij worden bestuurd door een algemene
vergadering, een raad van bestuur, een algemeen directeur, een college van directeurs.  
  
Adres Raad van Bestuur:
Scholengroep 11 Leuven – Tienen – Landen 
Rerum Novarumlaan 1, 3010 Kessel-Lo  
info@scholengroep11.net 
Tel: 016/31.45.70 
                
Samenstelling van de Raad van Bestuur: 
Algemeen Directeur: Kaat Vandesavel 
Tel: 016/31.45.70    Fax: 016/31.45.80        
Voorzitter: Rik Haex 
Ondervoorzitter: Johan Wuyts  
Rechtstreeks verkozen leden: Sofie Balduyck, Magda Brouckmans, Yve e Dendooven, Luc Neyns, Jeroen Thys en Frank
Peetermans.                               
Gecoöpteerde leden: Rik Haex, Bert Vandeborne en Johan Wuyts 

Op het centrale niveau zijn de Raad en de afgevaardigd bestuurder van het GO! bevoegd.  
Adres:   
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap  
Huis van het GO!  
Willebroekkaai 36  
1000 Brussel  
Telefoon: (02)790 92 00  
Fax: (02)790 92 01  
E-mail: info@g-o.be  
Website: http://www.g-o.be

samenstelling van de scholengemeenschap
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samenstelling van de scholengemeenschap
Onze school behoort tot scholengemeenschap BaO Leuven-Tienen-Landen nr. 120841, met administra eve zetel: Rerum
Novarumlaan 1, 3010 Kessel-Lo.

De samenstelling van de scholengemeenschap: 
•    GO! basisschool Hertog Karel (Hoogveldweg 5, 3012 Wilsele) 
•    GO! basisschool Pee en Nel (J.B. Van Monsstraat 6-8, 3000 Leuven) 
•    GO! Basisschool Grasmus (Jules Vandenbemptlaan 14, 3001 Heverlee) 
•    GO! basisschool De Regenboog  (Schoolstraat 2, 3010 Kessel-Lo) 
•    GO! basisschool ’t Klein Atheneum (Oude Vestenstraat 12,3300 Tienen) 
•    GO! basisschool De Bron (Oude Baan 317, 3000 Leuven) 
•    GO! basisschool Hof Pepijn (Bondgenotenlaan 6, 3400 Landen) 
•    GO! basisschool voor buitengewoon onderwijs Woudlucht (Prosperdreef 3, 3001 Heverlee) 
•    GO! basisschool Uilenboom (Aarschotsesteenweg 638, 3300 Tienen) 
•    GO! basisschool De Suikerspin (Pastorijstraat 78, 3300 Tienen) 
•    GO! basisschool Wonderwijs Landen (Laarstraat 21, 3400 Landen)
•    GO! basisschool Wonderwijs Walshoutem / Waasmont (Walshoutemstraat 55, 3401 Walshoutem)
•    GO! basisschool Ter Beuke (Rerum Novarumlaan 1, 3010 Kessel-Lo) 
•    GO! freinetschool De Appeltuin (Weldadigheidsstraat 74, 3000 Leuven) 
•    GO! basisschool De Luchtballon (Sliksteenvest 1, 3300 Tienen) 
•    GO! freinetschool De TintelTuin (Budingenweg 2, 3440 Zoutleeuw) 
•    GO! basisschool De Krullevaar’t (Aarschotsesteenweg  155, 3012 Wilsele) 
•    GO! basisschool De Bijenkorf (Mechelsesteenweg 397, 3020 Herent) 
•    GO! basisschool De Notelaar (Stationsstraat 81, 3370 Boutersem) 
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Inschrijving

Inschrijving en toelatingsvoorwaarden
Indien u in onze school wenst in te schrijven neemt u best telefonisch contact met ons op. Onze orthopedagogen maken
dan een afspraak met u, vertellen over de werking van onze school en laten u kennismaken met onze klasjes en
leerkrachten. 

Voor de inschrijvingen van het volgend schooljaar houden we voor Woudlucht rekening met de vooropgestelde data vanuit
het LOP: 

inschrijven voor schooljaar 2018-2019:

    5 maart tot 16 maart: broers/zussen en KVP  

    16 april tot 29 april: campusvoorrang   

    7 mei: start vrije inschrijvingen 

In onze ves ging Klaverblad (buiten LO P gebied)  wordt rekening gehouden met de inschrijfdata van de andere scholen
van stad Scherpenheuvel. Deze worden gepubliceerd op de website. 

Om in onze school ingeschreven te worden, moet uw kind op de dag van de instap aan de toelatingsvoorwaarden voldoen. 

Lee ijdsvereiste buitengewoon kleuteronderwijs: een leerling die zes jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan tot het
buitengewoon kleuteronderwijs toegelaten worden. In dit geval is de leerling onderworpen aan de controle op de leerplicht. Daarna kan de
leerling nog één schooljaar langer kleuteronderwijs volgen. Na kennisneming van en toelich ng bij de adviezen van de klassenraad en van het
CLB nemen de ouders daarover een beslissing.  

Leeftijdsvereiste buitengewoon lager onderwijs: om toegelaten te worden tot het buitengewoon lager onderwijs moet een
leerling zes jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Ook een leerling die vijf jaar wordt vóór 1 januari van het
lopende schooljaar kan toegelaten worden tot het buitengewoon lager onderwijs. Na kennisneming van en toelich ng bij
de adviezen van de klassenraad en van het CLB nemen de ouders daarover een beslissing. 

De inschrijving van uw kind geldt voor de duur van de gehele schoolloopbaan tenzij:  
uw kind in de loop van het schooljaar definitief uit de school wordt uitgesloten.  
wanneer u zelf een andere school kiest. 
u niet akkoord gaat met een gewijzigd schoolreglement.

Voorrangsregeling
Broers en zussen (of kinderen van eenzelfde leefen teit) van reeds ingeschreven leerlingen in onze school hebben inschrijvingsvoorrang op
alle andere nieuwe leerlingen bij de inschrijving voor het daaropvolgende schooljaar. 

De inschrijvingsperiode voor broers en zussen voor schooljaar 2018-2019 loopt van 5 maart tot 16 maart 2018.

Indien u broers of zussen wil inschrijven meldt u dit aan de betrokken orthopedagoog.

weigering om in te schrijven
Als uw kind het lopende, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar defini ef uit de school werd verwijderd, kan
de school weigeren om uw kind opnieuw in te schrijven.

Verandering van school
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Verandering van school
De beslissing om van school te veranderen ligt uitsluitend bij de ouders.  

Als uw kind van school verandert tussen de eerste schooldag van september en de laatste schooldag van juni is de
nieuwe inschrijving rechtsgeldig vanaf de dag waarop de directeur van de nieuwe school de schoolwissel schri elijk hee
meegedeeld aan de directeur van de oorspronkelijke school. De directeur deelt dit mee bij aangetekende brief en/of per
mail of bij afgifte tegen ontvangstbewijs .  
  
Als uw kind een school voor buitengewoon onderwijs verlaat, hebt u het recht om het verslag voor toegang tot het
buitengewoon onderwijs van uw kind mee te nemen. Meestal worden bij een overstap naar een andere school voor
buitengewoon onderwijs het attest en het protocol ter verantwoording rechtstreeks aan de nieuwe school bezorgd.  
Het is duidelijk dat uw kind in dat geval slechts ingeschreven kan worden in een school die hetzelfde type van
buitengewoon onderwijs aanbiedt dat vermeld staat op het attest.  
  
Het centrum voor leerlingenbegeleiding van de uitschrijvende school zal daarenboven een kopie van het verslag voor
toegang tot het buitengewoon onderwijs en het dossier over de afwezigheden doorsturen naar het C LB van de nieuwe,
inschrijvende school.

Overdracht van het multidisciplinaire dossier
Als uw kind van school verandert, moet het centrum voor leerlingenbegeleiding dat de vorige school begeleidt (het vorige
C LB ervoor zorgen dat het C LB-dossier meegaat met uw kind. Uw toestemming of die van uw kind is dus niet vereist om
een mul disciplinair dossier over te dragen. Uzelf (als uw kind jonger is dan 12 jaar) of uw kind (vanaf 12 jaar) kunt verzet
aantekenen tegen het doorsturen van niet-verplichte gegevens bij het C LB. Uzelf of uw kind moet dit verzet schri elijk
indienen binnen een termijn van en dagen na de mededeling waarin u of uw kind op de hoogte wordt gebracht van de
overdracht.  
Indien u of uw kind zelf wenst dat het dossier sneller wordt doorgestuurd, moet u schri elijk beves gen dat u afziet van
de wachttijd van tien dagen.

regelmatige leerling, leerplicht en regelmatig schoolbezoek
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regelmatige leerling, leerplicht en regelmatig schoolbezoek

Regelmatige leerling  
Een regelmatige leerling is een leerling die:  

voldoet aan de toelatingsvoorwaarden;  
slechts in één school is ingeschreven.  

  
In het lager onderwijs, of als leerplich ge in het kleuteronderwijs, moet uw kind bovendien voldoen aan de volgende
voorwaarden:  

aanwezig zijn, behoudens gewettigde afwezigheid;  
deelnemen aan alle onderwijsac viteiten die voor uw kind of zijn leergroep worden georganiseerd, tenzij uw kind
vrijgesteld is.  

Leerplicht en geregeld schoolbezoek  
Voor de minderjarige is er leerplicht gedurende de periode van twaalf jaren die aanvangt na de zomervakan e van het
kalenderjaar waarin het kind zes jaar wordt.  

Regelmatig schoolbezoek  
Als ouder bent u verplicht erop toe te zien dat uw kind vanaf het begin van de leerplicht regelma g de school bezoekt.
Onder regelma g schoolbezoek verstaan we het volgen van alle lessen en ac viteiten die in het leerplan voorkomen,
eventuele vrijstellingen uitgezonderd [bv. een vrijstelling voor zwemmen wordt slechts toegestaan als er belangrijke
medische redenen zijn die gestaafd worden door een medisch attest].  

Leerlingen die niet aan een- of meerdaagse buitenschoolse ac viteiten deelnemen (bos-, zeeklassen, e.d...) zijn jdens
die periode op school aanwezig.  
U kunt de deelname van uw kind aan een ac viteit extra muros weigeren maar dan moet u dit vooraf aan de directeur
melden.  
  
In het kleuteronderwijs engageert u zich ertoe dat uw kleuter voldoende aanwezig is.   

Wat betekent dit concreet?  
- In het schooljaar waarin een leerling in het kleuteronderwijs vijf jaar wordt, moet die 220 halve schooldagen aanwezig
zijn. U moet dit engagement naleven om het recht op een schooltoelage te behouden.   
Om te kunnen overstappen naar het eerste leerjaar gewoon lager onderwijs, moet de leerling die zes jaar wordt vóór 1
januari van het lopende schooljaar, minstens 250, vanaf het schooljaar 2018 – 2019 ‘250’ halve dagen aanwezig geweest
zijn in de kleuterafdeling van een Nederlandstalige kleuterschool of de toelating hebben van de klassenraad.

vrijstelling
Bij bepaalde afwezigheden kan de directeur een leerling voor bepaalde lessen vrijstelling geven. Indien echter een
handicap aan de basis ligt van de aanvraag tot vrijstelling, dan moet een doktersa est deze aanvraag tot vrijstelling om
medische redenen staven.   
De inspec e Onderwijs kan op uw gemo veerd verzoek een beslissing nemen over een jdelijke of permanente
vrijstelling van de leerplicht.  
De leerplicht is bedoeld om uw kind alle kansen te geven zich te ontplooien. Een geslaagde schoolloopbaan is ook het
resultaat van de samenwerking tussen de directeur, de leerkrachten, de ouders en de leerlingen.

Leerlingengegevens
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Leerlingengegevens
De school verwerkt krachtens we elijke bepalingen bepaalde persoonsgegevens van de leerling. Indien de school andere
persoonsgegevens van de leerling of zijn gezinssitua e verwerkt, omwille van organisatorische redenen, worden de
ouders hierover ingelicht.
Als een leerling van school verandert, worden de gegevens over die leerling automa sch overgedragen, tenzij de ouders
zich, na inzage van de stukken, daartegen verze en. Enkel de gegevens in verband met de leerlingspecifieke
onderwijsloopbaan worden overgedragen. De school doet dat uitsluitend in het belang van de betrokken leerling.
Gegevens over schending van leefregels worden nooit overgedragen.  
U kunt inzage krijgen in de over te dragen gegevens als u er expliciet om verzoekt en u hebt het recht om toelich ng te
krijgen. U kunt een kopie van de gegevens verkrijgen. Na inzage van de stukken kunt u zich tegen de overdracht van
bepaalde documenten verzetten, behalve indien de regelgeving de overdracht verplicht stelt.  
  
U hebt het recht de volgende documenten in te kijken:  
  

het individuele leerlingendossier dat alle relevante informa e over uw kind bijhoudt; wij vragen wel dat u hiervoor
een afspraak met de directeur maakt;  
Dit recht vervalt als het beroepsgeheim dit niet toelaat of als er zeer ernstige tegenindicaties zijn;  
de verbeterde schriftelijke kopijen van toetsen, huistaken, proeven en examens van uw kind;
het individuele handelingsplan, dat in overleg met u is opgemaakt.   

  
Als uw kind beschikt over een gemo veerd verslag voor toela ng tot het geïntegreerd onderwijs of over een verslag voor
toegang tot het buitengewoon onderwijs, dan is de school bij verandering van school verplicht een kopie van dit verslag
overdragen aan de nieuwe school.  
  
Om als ouder u uw recht op inzage, toelich ng en kopie in verband met leerlingengegevens (o.a. evalua egegevens) uit
te oefenen, richt u bij voorkeur een schriftelijke aanvraag tot de directeur.

Uitstel om in het lager onderwijs te beginnen
 Ouders kunnen beslissen hun kind het eerste jaar van de leerplicht nog te laten volgen in het kleuteronderwijs en pas
later het lager onderwijs te laten beginnen. Het volgen van kleuteronderwijs kan nogmaals met één schooljaar worden
verlengd. De ouders beslissen daarover nadat zij verplicht de adviezen en de toelichting van de klassenraad en van het
Centrum voor Leerlingenbegeleiding kennen. Ook in dit geval wordt van dit kind regelmatig schoolbezoek verwacht, zoals
het vereist is voor alle leerplichtigen.

Langer in het buitengewoon lager onderwijs
Het buitengewoon lager onderwijs duurt in principe zeven jaar. Een leerling kan echter buitengewoon lager onderwijs
blijven volgen tijdens het schooljaar dat begint in het jaar waarin hij dertien jaar wordt. Het volgen van buitengewoon
lager onderwijs kan daarna nog met één schooljaar verlengd worden. De ouders beslissen daarover nadat zij het advies
en de toelichting van de klassenraad en het Centrum voor Leerlingenbegeleiding kennen.  
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Jaarkalender

Organisatie van de schooluren
BuBao Woudlucht (Heverlee)

De lessen starten op ma-di-do en vr om 8:55u, op woensdag om 8.45u.
Middagpauze van 12:30 - 13:40u
Einde schooldag 15:20 / op woensdag om 12:15u
Er is dagelijks opvang vanuit het semi-internaat tot 18:30u

BuBao Klaverblad (Scherpenheuvel)

De lessen starten elke dag om 9:00u en eindigen om 15:30u.
Op woensdag eindigen de lessen om 11:40u.

organisatie van de schooluren en vakantieregeling
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organisatie van de schooluren en vakantieregeling
Schoolkalender 2018-2019:
de data gelden voor beide vestigingen Heverlee en Klaverblad (tenzij anders vermeld)

Start  schooljaar
Infoavond Klaverblad 
Facultatieve verlofdag
Woudlucht GO! Classic 5
Herfstvakantie
Oudercontact Klaverblad
Eetfestijn Klaverblad
Pedagogische studiedag
Sinterklaasfeest Klaverblad
Kerstvakantie

03-09-2018 (maandag)
11-09-2018
05-10-2018
13-10-2018
27-10-2018  04-11-2018
05-11-2018
23/11/2018
30-11-2018
06/12/2018
24-12-2018  04-01-2019

Pedagogische studiedag
Facultatieve verlofdag Woudlucht  
Facultatieve verlofdag Klaverblad  
Pastabuffet ?
Oudercontact Klaverblad
Oudercontact Klaverblad extra bovenbouw
Carnavalfeest Klaverblad
Krokusvakantie
Kienavond Klaverblad
Paasvakantie  

23-01-2019 (woensdag)
01-02-2019
04-02-2019
09-02-2019
26-02-2019
28-02-2019
01-03-2019
04-03-2019  08-03-2019
15/03/2019
08-04-2019  22-04-2019

Projectweek Woudlucht              
Dag van de arbeid  
Opendeurdag
O.H. Hemelvaart 
Brugdag     
Pinkstermaandag          
Pedagogische studiedag
Schoolfeest Klaverblad         
Proclamatie schoolverlaters
Oudercontact KLaverblad
Oudercontact Woudlucht
Laatste schooldag = halve dag
Zomervakantie

29-04-2019  03-05-2019
01-05-2019 (woensdag)
11-05-2019
30-05-2019 (donderdag)
31-05-2019 (vrijdag)
10-06-2018 (maandag)
19-06-2019
21/06/2019
25-06-2019
24-06-2019
25-06-2019
vrijdag 28 juni 2018
01-07-2018 31-08-2018

voor- en naschoolse opvang
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voor- en naschoolse opvang
Vestiging Woudlucht

De school is geopend vanaf 7:30u.

Het semi-internaat, verbonden aan de basisschool verzorgt een aangepaste opvang van uw kind vanaf 7:30u en tot
18:30u. Op woensdag tot 17 uur

De opvoeders uit het semi-internaat werken overdag mee in de klassen, waardoor ze leerlingen goed kennen en vlot
kunnen inspelen op hun noden.

Vestiging Klaverblad

Semi-internaat:   

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er kosteloze opvang voor de leerlingen vanaf 7:30u en tot 18:30u.

Tijdens de herfst-, krokus-, paas- en zomervakantie van 8u00 tot 18u00, behalve op officiële verlofdagen.

De opvang is gesloten tijdens de kerstvakantie en tijdens de zomervakantie van 15 juli tot en met 15 augustus.  

Activiteiten extra muros
Onze school organiseert jaarlijks een aantal ac viteiten die tot doel hebben de leerstof op een levendiger wijze aan te
bieden. Het kan gaan om studie-uitstappen, stages, theater- of filmvoorstellingen, gezamenlijke bezoeken aan musea,
enz. Het is de bedoeling om zo veel mogelijk kinderen aan de ac viteit extra muros te laten deelnemen. Leerplich ge
leerlingen die niet deelnemen aan een buitenschoolse ac viteit, moeten gedurende die periode op school aanwezig zijn.
De school organiseert vervangende ac viteiten voor deze leerlingen. Indien u beslist om uw kind niet mee te laten gaan
op een buitenschoolse ac viteit van een (of meer) volledige dag(en), dan moet u dat vooraf en schri elijk meedelen aan
de directeur van de school. Niet deelnemen aan de activiteit extra muros is bijgevolg geen gerechtvaardigde afwezigheid.

De activiteiten die volledig buiten de schooluren vallen, zijn geen activiteiten extra muros.

Vrijstelling om levensbeschouwelijke redenen
Afwezigheid jdens het vak godsdienst of niet-confessionele zedenleer wegens de eigen levensbeschouwelijke
overtuiging.  
De vrijgekomen lestijden worden besteed aan de studie van de eigen levensbeschouwing.  

Afwezigheid op school tijdens deze lestijden is niet toegelaten.

Samenwerkingsverbanden of lesbijwoning in andere scholen
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Samenwerkingsverbanden of lesbijwoning in andere scholen
Samenwerkingsverbanden in Woudlucht:  
Muzische projecten met de naburige school van het gewoon onderwijs:  

'DE KLARE BRON', te Heverlee, toneelvereniging Toneel Heverlee en het LUCA, hogeschool Lemmens instituut.  

Sportief /therapeutische projecten:  

Peter van onze sportieve projecten is Jasper Stuyven, Wielrenner, sociale partner van OHL, samenwerking met SVS,  

Meerdaalhof Oud-Heverlee (Hippo-therapie).  

Mobiliteit/ gezondheid:  

Partner Stad Leuven, provincie Vlaams-Brabant, Velo, Tutti frutti, Kiva.  

Samenwerkingsverbanden in Klaverblad:
Onze ves ging Klaverblad hee  een nauwe samenwerking met de toeris sche dienst, de sportdienst en de culturele
dienst van stad Scherpenheuvel. Ook met CC den Egger is er een goede samenwerking.

Onze school neemt deel aan het Tutti Fruti project, gesponsord door overheid en Colruyt.

De laatstejaars leerlingen krijgen de kans om te proeven van het onderwijs aanbod van de secundaire scholen uit de
omgeving van onze school door deel te nemen aan workshops.
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Participatie

Pedagogische raad
De pedagogische raad: een adviesorgaan dat bevoegd is voor pedagogische aangelegenheden. De pedagogische raad
dient opgericht te worden wanneer 10%van de personeelsleden dit vragen. Momenteel is er in Woudlucht geen
pedagogische raad aanwezig

Wel worden alle personeelsleden betrokken bij pedagogische aangelegenheden. 

leerlingenraad
In elke lagere school kan een leerlingenraad opgericht worden. De oprich ng is verplicht wanneer ten minste en procent
van de leerlingen van de lee ijdsgroep elf- tot der enjarigen erom vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie
leerlingen betreft.

ouderraad
De ouderraad wordt verkozen door en uit de ouders. Bij aanvang van het nieuwe schooljaar worden de ouders gevraagd te
zetelen in de ouderraad.

Schoolraad
Op het lokale niveau worden de scholen bestuurd door een directeur, bijgestaan door de schoolraad die verplicht wordt
samengesteld.  
De schoolraad is samengesteld uit:  

drie leden verkozen door en uit het personeel;  
drie leden verkozen door en uit de ouders;  
twee leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus;  
de directeur van de school.  

Het mandaat van de schoolraad duurt vier jaar.   

Engagementsverklaring
Dit is een geheel van wederzijdse engagementen die de school met u aangaat. Het gaat over engagementen in verband
met uw aanwezigheid op het oudercontact, de voldoende aanwezigheid van uw kind op school, de individuele begeleiding
van uw kind als leerling en de houding tegenover de Nederlandse taal, onze onderwijstaal.   

Onze school engageert zich ten aanzien van de volgende thema’s.  

Een instemming met het schoolreglement betekent dat u ermee akkoord gaat om daarin constructief mee te werken.  
  
Oudercontact  
We organiseren geregeld oudercontacten op school die we al van bij het begin van het schooljaar aankondigen. We
verwachten dat u zich engageert om op het oudercontact aanwezig te zijn. Voor ons is dit immers een belangrijk moment
om u te informeren. Kunt u niet op het oudercontact aanwezig zijn, dan engageren wij ons om naar een andere
mogelijkheid te zoeken en een oplossing te bedenken.  
  
Voldoende aanwezigheid  
U engageert zich om ervoor te zorgen dat uw kind (tijdig) op school is of u verwittigt de school tijdig als uw kind om een of
andere reden niet aanwezig kan zijn.   

De school engageert zich om bij problema sche afwezigheden samen met ouders te zoeken naar oplossingen (zie
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onderdeel ‘Problematische afwezigheid’). 
  
Individuele leerlingenbegeleiding  
De school engageert zich om in overleg met u de individuele begeleiding van uw kind als leerling uit te tekenen. U wordt
duidelijk geïnformeerd over wat de school aanbiedt en wat de school van de leerling verwacht. De school verwacht dat u
ingaat op haar vraag tot overleg om ac ef mee te werken aan de vormen van individuele leerlingenbegeleiding die ze
aanbiedt en om de gemaakte afspraken na te leven. Wij verwachten ook dat u met ons contact opneemt als we vragen
hebben of ons zorgen maken over de leerling en engageren ons ertoe om daarover samen in gesprek te gaan.
 
Onderwijstaal
Onze school erkent en respecteert de anderstaligheid van sommige ouders en leerlingen. We stellen alles in het werk
voor een goede communica e met de ouders. U hebt gekozen voor Nederlandstalig onderwijs. De keuze voor een
Nederlandstalige school impliceert dat de ouders hun kind aanmoedigen om Nederlands te leren.  
Onze school verwacht dan ook een posi ef engagement tegenover deze onderwijstaal. Onze school kan bijvoorbeeld
anderstalige ouders en leerlingen begeleiden naar naschoolse en buitenschoolse Nederlandstalige ac viteiten en/of
initiatieven.  
  
Taalachterstand  
We verwachten van de ouders dat zij zich positief opstellen tegenover bijkomende inspanningen die onze school levert om
de taalachterstand van leerlingen weg te werken.

Engagement en communicatie bij echtscheiding  
Engagement van de ouders:

ouders engageren zich om samen op een oudercontact aanwezig te zijn. 
ouders gaan zelf ac ef op zoek naar informa e over het schoolleven van hun kind. Ze engageren zich ook om elkaar
maximaal te informeren. 
de verantwoordelijkheid over de uitwisseling van informatie ligt bij de ouders en de school, niet bij het kind. 
ouders engageren zich om gezamenlijk tot beslissingen te komen in het belang van hun kind. 
ouders vragen niet aan de school om een kant te kiezen. 
bij onenigheid over beslissingen over de schoolloopbaan gaan ouders in op voorstellen tot bemiddeling.  
ouders informeren de school over wie het ouderlijk gezag uitoefent en over de omgangs- of verblijfsregeling voor
het kind. Zij informeren de school ook bij wijzigingen in deze situatie.

Ouders dragen de verantwoordelijkheid om wijzigingen in hun gezinssituatie te melden aan de school.  

Engagement van de school:   
Regels rond informatie:  

beide ouders hebben recht op informa e, tenzij in het uitzonderlijke geval dat een van beiden bij vonnis uit de
ouderlijke macht is ontzet. 
de school verwijst door naar het C LB of de jeugdrechter wanneer ouders vragen om te bemiddelen bij onenigheden
zodat de school haar neutrale positie tegenover beide ouders kan bewaren. 
scholen voeren een beleid waarbij beide ouders maximaal worden geïnformeerd. 
scholen nodigen ouders samen uit op het oudercontact. 
bij de inschrijving bespreekt de school met de ouders hoe de informa e tussen school en ouders zal uitgewisseld
worden. 

Communicatie met ouders: 

de school voert een actief beleid rond het oudercontact. 
de school moedigt ouders zoveel mogelijk aan om samen naar het oudercontact te komen; dat maakt het
makkelijker om af te stemmen.  
indien naast de ouders nog een andere persoon (bv. een s efouder) wenst deel te nemen aan het oudercontact, is
daarvoor de uitdrukkelijke toestemming van beide ouders vereist. 
de agenda wordt als communicatiemiddel gebruikt voor de ouders en de leerling. 
bij de inschrijving vraagt de school hoe de uitoefening van het ouderlijk gezag geregeld is. Zolang er geen
vonnis/arrest bezorgd wordt waaruit het tegendeel blijkt, gaat de school ervan uit dat de ouders het ouderlijk gezag
gezamenlijk uitoefenen. 
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bij de inschrijving vraagt de school aan de ouders of er een verblijfs- of omgangsregeling is.   

Toestemming: 

wanneer de ouders het ouderlijk gezag gezamenlijk uitoefenen, mag de school uitgaan van het vermoeden dat
beide ouders hun toestemming geven. Dit wil zeggen dat de school kan veronderstellen dat bij een beslissing van
één ouder, de andere ouder hiermee instemt. 
bij onenigheid tussen de ouders over een dringende beslissing verwijst de school hen door naar het C LB of de
jeugdrechter.  
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Begeleiding en evaluatie

begeleiding en evaluatie
Beginsituatie en diagnose: waar start ons team de begeleiding?  

Na de inschrijving proberen de leden van ons begeleidingsteam zo snel mogelijk de opvoedingsbehoe en van uw kind te
bepalen. Ze doen dit op basis van gegevens over zijn of haar leermoeilijkheden, gedragsproblemen,
ontwikkelingsstoornissen ... Hiervoor gaat ons team op diverse manieren te werk en gebruikt het verschillende middelen.
Ze bestuderen de informa e die vorige of andere instellingen al over uw kind hebben verzameld . Zo nodig zullen zij deze
informa e aanvullen aan de hand van bijkomende tests, diagnos sche toetsen of observa es en via gesprekken met u.
Niet alleen bepalen we van bij de inschrijving waar onze begeleiding aanvangt.   
  
Speciale leerlingenbegeleiding. Hoe begeleiden we uw kind?

Na elke diagnose ze en de leerkrachten samen met de andere begeleiders de speciale leerlingenbegeleiding op die
specifiek is voor het buitengewoon onderwijs.  
In de klassenraden bepaalt ons team:   
  

de doelen die we met uw kind willen bereiken;  
de periode waarin we deze doelen willen realiseren;  
de inhoud, de aard, de duur, de frequentie van de speciale begeleiding;  
de leergebieden;  
de paramedische begeleiding;  
de specifieke begeleiding door de bijzonder leermeester,  
individueel onderwijs of remediëring van een tijdelijk acuut probleem door een individuele begeleider;  
de didac sche middelen (leerprogramma’s, methodes, audiovisuele media...) en therapieën die wij daarbij
gebruiken ;  
de pedagogische eenheden waarin uw kind zit en hoe we daarbinnen differentiëren (groeperingsvormen).  

  
In het basisonderwijs van een school voor buitengewoon onderwijs kunnen de pedagogische eenheden verschillen
naargelang van :  

het onderwijsniveau en -type;  
het leergebied.  

  
Al deze op es vinden hun neerslag in groepshandelingsplannen en individuele handelingsplannen en passen in het kader
van het pedagogisch project van onze school. Het pedagogisch project vindt zijn neerslag in een schoolwerkplan.  
  
Evaluatie: wat hebben we bereikt?  

Elke evalua e is erop gericht bruikbare informa e te verkrijgen over het niveau en de vorderingen van elke leerling ten
aanzien van de vooropgestelde doelen. Aan de hand van die informa e nemen wij nieuwe beslissingen over hoe wij elk
kind verder begeleiden.  
De individuele leerling en de groep vormen een pedagogische eenheid. De leerkrachten evalueren uw kind en de groep
permanent en periodiek.   
Het begeleidingsteam evalueert uw kind periodiek tijdens de klassenraad.  
Wij evalueren niet enkel kennis en vaardigheden, maar ook gedragingen en houdingen zoals inzet, zelfstandigheid,
initiatief, nauwkeurigheid, zorg en orde, sociaal gedrag, tempo...  
Om te evalueren kunnen we gebruik maken van observa es, gesprekken, opdrachten, tests en toetsen. Voor elke
onderwijsvorm en elk onderwijsniveau hanteert onze school een aangepast evaluatiesysteem en leerlingvolgsysteem.  
  
Informatie en communicatie: hoe houden we elkaar op de hoogte?  

Als ouder blijft u steeds op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind en de gebeurtenissen in de school.  
Er zijn verschillende manieren om u te informeren:  
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Het zorgplan/rapport: wordt driemaal per jaar uitgereikt; u vindt er alle aspecten van de evalua e zoals hierboven
beschreven. De ouders krijgen enkele dagen de tijd om het rapport grondig door te nemen voor het oudercontact.
De agenda en/of het heen-en-weerschri je dat u meekrijgt: hier plaatsen wij informa e over uw kind of
persoonlijke mededelingen.  
Mededelingen: regelma g geven we informa e mee over de werking van de school, bv. over schoolreizen,
vakantiedagen, busvervoer...  
Oudercontacten: alle oudercontacten zijn gekoppeld aan het uitreiken van het zorgplan. Tijdens de oudercontacten
kunt u spreken met elke begeleider van uw kind. In het belang van uw kind verwacht de school dat u zich engageert
om altijd aanwezig te zijn op het oudercontact.  
Ander contact met de school: wij trachten een open school te zijn. Om goed samen te werken, moeten we elkaar
gemakkelijk kunnen bereiken. Als er zich pedagogische, sociale en medische problemen voordoen, kunt u al jd
persoonlijk of telefonisch contact opnemen. Maar ga nooit jdens de lessen naar de leerkracht, dat stoort de les.
Kom voor of na de lessen en maak vooraf een afspraak. U hoe  ook niet een oudercontactavond af te wachten om
problemen te bespreken.

Inzagerecht, recht op toelichting en kopierecht evaluatiegegevens
Op het oudercontact krijgt u natuurlijk de nodige toelich ng over de (evalua e)gegevens die betrekking hebben op uw
kind. Maar u kunt ook een afspraak maken om toelich ng te krijgen over (verbetering van ) huistaken of over andere
leerling specifieke gegevens van uw kind. U hebt het recht om deze stukken in te kijken.   

Indien er echter gegevens van een derde kind betrokken zijn, hebt u toegang tot deze gegevens via een gesprek,
gedeeltelijke inzage of rapportage. Mocht u na de toelich ng nog een kopie wensen van de leerling gegevens, die enkel
op uw kind betrekking hebben, zult u die krijgen. U verkrijgt deze kopie’ s persoonlijk. U moet ze dus vertrouwelijk
behandelen en mag ze niet verspreiden. U engageert zich dan ook om de kopie’ s niet openbaar te maken en enkel te
gebruiken in de privésfeer voor de schoolloopbaan van uw kind.  
  
Inzagerecht  
U hebt het recht de volgende documenten in te zien:  

het individuele leerlingendossier dat alle relevante informa e over uw kind bijhoudt. Wij vragen u wel dat u
hiervoor een afspraak met de directeur maakt.  
Dit recht vervalt als het beroepsgeheim dit niet toelaat of als er zeer ernstige tegenindicaties zijn.  
de individuele handelingsplannen;  
de groepswerkplannen;  
de verbeterde schriftelijke kopijen van toetsen, proeven en examens van uw kind.  

U hebt recht op overleg over de individuele handelingsplannen.

Studieloopbaan en eindbeoordeling
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Studieloopbaan en eindbeoordeling
Een attest voor het buitengewoon lager onderwijs wordt uitgereikt aan alle leerlingen die de school verlaten.  
Het getuigschri  basisonderwijs kan ook in het buitengewoon onderwijs behaald worden. Als het wordt toegekend, is het
dus gelijkwaardig aan het getuigschrift behaald in het gewoon lager onderwijs.   

Het getuigschri  kan uitgereikt worden als de onderwijsinspec e de leerdoelen van het gevolgde handelingsplan als
gelijkwaardig beschouwt aan die van het gewoon lager onderwijs. Het is de klassenraad die beslist tot uitreiking van dit
getuigschrift.  

De leerling die het getuigschrift basisonderwijs niet krijgt, verwerft een getuigschrift van bereikte doelen.

eerder naar het buitengewoon lager onderwijs  
Net zoals in het gewoon onderwijs kan een kind dat 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar in het
buitengewoon lager onderwijs ingeschreven worden. Het kind wordt automa sch leerplich g en is onderworpen aan de
controle op de leerplicht. Ouders nemen deze beslissing autonoom na kennisname van en toelich ng bij de omstandig
gemotiveerde adviezen van de klassenraad en van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding.  

uitstel om in het lager onderwijs te beginnen  
Ouders kunnen beslissen hun kind het eerste jaar van de leerplicht nog te laten volgen in het kleuteronderwijs en pas
later het lager onderwijs te laten beginnen. Het volgen van kleuteronderwijs kan daarna nogmaals met één schooljaar
worden verlengd. De ouders beslissen daarover nadat zij verplicht de adviezen en de toelich ng van de klassenraad en
van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding kennen. Ook in dit geval wordt van dit kind regelma g schoolbezoek
verwacht, zoals het ver¬eist is voor alle leerplichtigen.   

langer in het buitengewoon lager onderwijs  
In het buitengewoon onderwijs kan een leerling die 14 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar, nog één
schooljaar het lager onderwijs volgen. Na kennisneming van en toelich ng bij de adviezen van de klassenraad en het C LB
nemen de ouders hieromtrent een beslissing.  
  
Een leerling die 15 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan niet meer toegelaten worden tot het lager
onderwijs.
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Afspraken

Kledij, orde, voorkomen
Onze school waardeert persoonlijke smaak en overtuiging, maar het mag geenszins de bedoeling zijn om te provoceren,
de goede zeden te schenden of de vrijheid van anderen te belemmeren. Noch de eigen veiligheid of gezondheid, noch die
van anderen mag in het gedrang komen.  Om deze reden vragen we om niet op teenslippers of met zeer korte shortjes,
zwemkledij of strandkleedjes  naar school te komen. 

In sommige lessen is, om hygiënische- en veiligheidsredenen, aangepaste kledij noodzakelijk. Soms zullen haarnetjes,
badmutsen of beschermkledij aangewezen of zelfs verplicht zijn. Anderzijds zal de directeur of de betrokken leerkracht,
naargelang de situa e, het dragen van hoofddeksels, sieraden, losse kledij, sjaaltjes e.d. verbieden als de hygiëne of de
veiligheid dit vereist. Bijvoorbeeld in de lessen Lichamelijke Opvoeding en prak jkvakken, bij sport en zwemmen. Voor
zwemmen vragen we de meisjes een badpak aan te doen (geen bikini) en de jongens een korte, eventueel aanpassende
zwembroek.  

Reclame en sponsoring
Reclame en sponsoring zijn na overleg met de schoolraad toegestaan binnen onze school, voor zover ze niet
onverenigbaar zijn met de onderwijskundige en pedagogische taken van de school en voor zover ze de geloofwaardigheid,
betrouwbaarheid, objectiviteit en onafhankelijkheid van onze school niet schaden.   
  
Leermiddelen en onderwijsactiviteiten blijven vrij van reclame.

Privacywetgeving en gebruik van beeldmateriaal
Afspraak school ten aanzien van leerlingen
De school of een televisieploeg maakt foto’s, video- en televisieopnames van leerlingen jdens verschillende
evenementen in de loop van het schooljaar. Die gebruiken we voor onze communica ekanalen (schoolwebsite, sociale
media, …) of om onze publica es te illustreren. De school hee  daarvoor de individuele toestemming van je ouders nodig
(zie toestemmingsformulier in bijlage).  
Indien u in de loop van het schooljaar uw keuze wilt wijzigen, neem dan contact op met de directeur van de school, die u
een nieuw formulier ter ondertekening zal geven. 
Afspraken leerling ten aanzien van andere leerlingen
Zowel in de klas, of op het schooldomein als jdens buitenschoolse ac viteiten mag je enkel foto’s maken of filmen met
de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken personen (bv. een leerkracht, een medeleerling, e.d.).
Naast de uitdrukkelijke toestemming om foto’s te maken en te filmen, hee  uw kind de schri elijke toestemming van de
gefilmde of gefotografeerde personen nodig om deze foto’s en beeldmateriaal te gebruiken, te verspreiden en te
publiceren. (bijvoorbeeld op sociale media).

Gebruik van gsm en andere nieuwe media
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Gebruik van gsm en andere nieuwe media
Het gebruik van digitale toestellen en sociale media op school kan leerac viteiten verrijken. De leerkracht gee  zelf aan
wanneer leerlingen digitale media mogen gebruiken in functie van de lessen en/of schoolactiviteiten.  

De gsm van de leerling wordt bij het binnenkomen van de klas aan de leerkracht afgegeven, die de gsm op een veilige
plaats bewaart tot op het einde van de activiteit of de lesdag.(voormiddag/namiddag).  

Tenzij op expliciete vraag van de leerkracht, brengt een leerling geen andere digitale toestellen (tablet, gameconsole,
fotoapparaat, ...) mee naar school.  

In het kader van redelijke aanpassingen aan de onderwijsbehoe en kan uw kind andere digitale toestellen of media
gebruiken volgens de daartoe gebruikelijke procedure in het zorgbeleid van de school (o.a. met instemming van de
leerkracht en/of multidisciplinair overleg met het CLB).  

Indien de leerkracht misbruik in de klas en/of op het schooldomein vaststelt, kan hij/zij een ordemaatregel nemen, of een
tuchtmaatregel genomen door directie na advies klassenraad.    

leerlingenvervoer
WOUDLUCHT:  

Woudlucht neemt deel aan een pilootproject leerlingenvervoer in opdracht van het kabinet van mobiliteit en onderwijs. In
dit kader promoten we alternatieve vervoerswijzen, wordt er voor- en naschoolse opvang voorzien vanaf 7:30u en tot
18:30u en is het mogelijk dat er  
meer opstapplaatsen worden gecreëerd vanaf 1 september 2018. Hierdoor kunnen er heel wat wijzigingen in het
leerlingenvervoer zijn. We proberen u zo goed mogelijk te informeren. Hebt u opmerkingen, geef ze zeker door zodat ze
kunnen meegenomen worden in de evaluatie van het project. Betwistingen m.b.t. de opstapplaatsen komen voor een
commissie die bepaald of de klacht gegrond is.

KLAVERBLAD:

De leerlingen kunnen gebruikmaken van de schoolbus om het traject tussen de woonplaats en de school af te leggen.
Voor de rechthebbende leerlingen is dit gra s, andere leerlingen betalen het vervoer tegen kostprijs. Het gaat hier om
gemeenschappelijk leerlingenvervoer van het buitengewoon onderwijs in Scherpenheuvel, Molenstede en Diest voor
Klaverblad.
Indien er zich wijzigingen voordoen in het kader van de busdienst of van het semi-internaat, kunt u dit laten weten voor 14
uur op het secretariaat van Klaverblad: 013/ 77 21 74.

busreglement bij pedagogische uitstappen
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busreglement bij pedagogische uitstappen
Zelfredzame, duurzame mobiliteit  

We hechten veel belang aan een duurzame mobiliteit. Dit wil zeggen dat we het STOP-principe hanteren in elk aspect van
onze werking.
STOP staat voor een volgorde van vervoerskeuzes maken:
Stappen,
Trappen,
Openbaar vervoer &
Privévervoer

Zo motiveren we leerkrachten met de fiets naar overlegmomenten te gaan en kiezen we voor stappen en trappen om naar
het zwembad, de schaatsbaan, de bib, de winkel... te gaan. Uitstappen worden zoveel als mogelijk met de fiets, lijnbus en
de trein ondernomen. Dit natuurlijk rekening houdend met de individuele mogelijkheden van elk kind.  

We beseffen dat deze vaardigheden niet vanzelf komen. Heel wat leerlingen hebben hier een duwtje in de rug nodig.
Daarom leren we onze leerlingen deze vaardigheden gestructureerd aan.
Ze leren veilig stappen en fietsen in het verkeer. Mobiliteit is een onderdeel van onze werking binnen ieder niveau. 
Dit wordt jaarlijks afgetoetst met 'verkeersexamens'.
De school staat ook klaar om ouders te ondersteunen in hun vervoerskeuzes en om hen te helpen bij het aanbrengen en
inoefenen van deze vaardigheden. 

busreglement leerlingenvervoer (ophaaldienst)
Op de bus gelden volgende regels:  

(afspraken gemaakt binnen de samenwerking BUO Leuven)

• De busbegeleider helpt je naar je vaste plaats. Je blijft daar rustig zitten;  

• Je boekentas blijft op de afgesproken plaats;  

• Je gehoorzaamt aan de busbegeleider en aan de chauffeur. Je spreekt hen steeds beleefd aan;  

• De busbegeleider zorgt ervoor dat de ramen en de deuren dicht zijn. Jij laat ramen en deuren dicht;  

• Je snoept niet op de bus. De busbegeleider zal eventuele snoep wegdoen;  

• Je drinkt niet op de bus (uitgezonderd bij heel warm weer, mits toestemming van de busbegeleider);  

• Je houdt het rustig op de bus. De busbegeleider kan je hierop attent maken. Je prutst niet aan de bus;  

• Je blijft zitten tot de bus volledig stilstaat. De busbegeleider zal je dan van de bus helpen.  

Ook de ouders dragen verantwoordelijkheid:

• In het begin van het schooljaar maak je als ouder een keuze tussen lijnbus of schoolbus. Je houdt je hieraan tot het
einde van het schooljaar. 

• Ouders zorgen ervoor dat hun kind ‘s morgens tijdig klaar staat op de afgesproken plaats;  

• Het kind wordt ook na school tijdig opgewacht aan de afgesproken afstapplaats aan de kant van de weg waar de bus
stopt. Na het afstappen dragen de ouders de verantwoordelijkheid voor het kind. Als het kind toch nog een stuk alleen te
voet moet afleggen, is dat eveneens op verantwoordelijkheid van de ouders;  

• Je voorziet een tweede adres, liefst in dezelfde straat, waar het kind kan afstappen bij uw afwezigheid. Bij afwezigheid
op dit tweede adres wordt de leerling afgezet op het dichtst bijgelegen politiebureau;  

• Gelieve steeds de school en/of de begeleider te verwittigen als je kind niet zal meerijden met de bus (onderzoek, ziekte,
openluchtklas, opname,…);  

• Je voorziet alle bovenkleding van de naam en de voornaam van je kind. Voor school- en sporttassen raden wij je aan om
ook de naam van de school te vermelden. Een verloren voorwerp kan zo veel sneller terug bezorgd worden;  
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• Indien er wijzigingen zijn, verzoeken wij je om deze eerst voor te leggen aan de schooldirectie. Die kan dan een
schriftelijke toestemming geven aan de busbegeleiding;  

• Ouders zijn verantwoordelijk voor de door hun kind aangebrachte schade;  

• Wanneer de busregels niet nageleefd zouden worden en het negatieve gedrag blijft aanhouden, neemt de directie of
afgevaardigde contact met u op om samen naar een oplossing te zoeken of om een sanctie te treffen.  

De buschauffeur heeft eveneens verplichtingen:  

• Je bus moet netjes zijn voor elke rit en volgens de verkeerstechnische reglementering in orde. Vooraan en achteraan
moet het busritnummer en het bord leerlingenvervoer duidelijk zichtbaar zijn;  

• Je haalt de busbegeleider op, op de met de directie afgesproken plaats; 

• Je rijdt veilig in alle omstandigheden en je respecteert de verkeersreglementen, de reisweg en het tijdschema dat met
de directie afgesproken werd;  

• Indien nodig wacht je aan elk adres tot het afgesproken uur;  

• Je stopt niet aan niet aangegeven haltes;  

• Je rookt niet op de bus. In aanwezigheid van de leerlingen wordt er ook niet gegeten of gedronken;  

• Je behandelt de leerlingen vriendelijk en correct. Geen leerlingen straffen of de toegang tot de bus ontzeggen als ze op
de leerlingenlijst staan. De busbegeleider blijft eindverantwoordelijke in de begeleiding van de leerlingen;  

• Je vult bij elke rit het rittenblad correct in;  

• Bij afwezigheid van de busbegeleider wordt de rit toch verzekerd. Je verwittigt de directie en/of verantwoordelijke, die
dan verdere stappen zet;  

• Wanneer je een half uur vertraging hebt, verwittig je de school;  

• Je handelt steeds in het belang van de leerlingen;  

• De chauffeurs van de bussen die de overstapplaats aandoen:  

1. Wachten ’s morgens tot de transferbussen aanwezig zijn alvorens hun deuren te openen; 
2. Mogen ’s namiddags of op woensdagmiddag hun portier pas openen nadat door de overstap-verantwoordelijke het

signaal tot de overstap gegeven is. Alleen de leerlingen die onder begeleiding worden overgebracht mogen de bus
eerder verlaten onder verantwoordelijkheid van de respectievelijke scholen;

3. Moeten steeds voorkeur geven aan hun vaste standplaats op de parking; 
4. Volgen de instructies van de parkingwachter; 
5. Verwittigen de parkingwachter bij vertraging.  

• Wanneer door een bevoegd persoon vastgesteld wordt dat de chauffeur zijn taak niet uitvoert volgens de richtlijnen,
zullen de busuitbater en de dienst Leerlingenvervoer van het Ministerie op de hoogte gebracht worden. 

De busbegeleider handelt als volgt:  

• Je behandelt alle leerlingen vriendelijk, correct en respectvol. Je houdt orde en tucht op de bus en je zorgt ervoor dat de
busregels nageleefd worden. Je draagt de eindverantwoordelijkheid in de begeleiding van de leerlingen;  

• Je bent aanwezig op de bus voor de eerste leerling opstapt;  

• Bij afwezigheid verwittig je de school tijdig;  

• Je zorgt voor het openen / sluiten van de handbediende portieren en ramen;  

• Leerlingen die op de lijst staan, moeten meegenomen worden. Je laat geen onbevoegden toe op de bus;  

• Je stapt steeds uit bij de aangeduide haltes. Je helpt de leerlingen in- of uitstappen. Bij afwezigheid op het tweede
adres begeleid je de leerling naar het dichtst bijgelegen politiebureau;  

• Je wijst de leerlingen een vaste plaats aan;  

• Je blijft in alle omstandigheden toezicht uitoefenen, ook bij een defect of een ongeval. Bij een defect of ongeval: ’s
morgens de parkingwachter en de school verwittigen; ’s avonds: school verwittigen;  
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• Kijk er ook op toe dat de leerlingen, indien nodig, hun jas uitdoen;  

• Je waakt mee over het respecteren van het tijdschema en het traject;  

• Je rookt niet op de bus. In aanwezigheid van de leerlingen wordt er ook niet gegeten of gedronken (uitgezonderd bij heel
warm weer);  

• Je begeleidt de leerlingen ’s morgens tot aan de school en je haalt hen daar ’s avonds ook op;  

• Dagelijks vul je ook de aanwezigheidslijst en de prestatiestaat correct in. Je bewaart deze documenten vooraan in de
bus in het busmapje;  

• Gedragsproblemen op de bus kan je, in overleg via de verantwoordelijke, met de directie oplossen;  

• Een leerling kan niet uit de bus gezet worden als strafmaatregel;  

• Als je een leerling de straat moet overzetten, moet je de school hiervan op de hoogte stellen, zodat zij de ouders kunnen
contacteren   

Indien u klachten heeft i.v.m. het busvervoer, kan u dit best schriftelijk melden t.a.v. de directie.

lokale leefregels BBOG Woudlucht - Vestiging Heverlee
Algemeen:

de eigen mening vertolken en de manier waarop leerlingen dit doen tegenover leeftijdgenoten, leerkrachten,
bezoekers   
    orde en wellevendheid  
verzorgd taalgebruik  
richtlijnen van directeur en personeel opvolgen   
zich houden aan de aangewezen, afgebakende speelruimte  
zich ordelijk verplaatsen in groep zowel binnen als buiten de school, bijvoorbeeld tijdens uitstappen en bij het
vormen van rijen  
respect voor school en schoolomgeving    

In de klas wordt een respectvolle basishouding verwacht. Kinderen houden rekening met hun leerkracht en
medeleerlingen. De specifieke klasregels worden door de klasleerkracht opgesteld en aangepast aan de capaciteiten van
de kinderen. Deze regels worden bij aanvang van het schooljaar meegedeeld aan de ouders tijdens een inleefmoment of
op de infodag.

Op de speelplaats dienen de vuilnisbakken gebruikt te worden en het voorziene spelmateriaal in ere gehouden te worden.
Elke speelplaats is ingericht volgens de noden van de kinderen die er gebruik van maken. Daarom gelden ook op elke
speelplaats andere afspraken. Deze worden indien nodig duidelijk opgehangen op de speelplaats.

In het schoolrestaurant hebben alle leerlingen een vaste plaats. De personeelsleden van de school zien toe op een rustig
verloop van het eetmoment. Ze hebben aandacht voor de elementaier tafelmanieren. Er wordt verwacht dat de kinderen
op een respectvolle manier omgaan met het voedsel en verspillig zoveel mogelijk tegengaan.

Bij het einde van de lessen gaan alle leerlingen onder begeleiding van een leerkracht naar de juiste locatie. Kinderen die
met de schoolbus rijden, gaan naar de speelplaats, kinderen die opgehaald worden, gaan naar de wachtzone en de
kinderen van de opvang gaan naar het semi-internaat. Van ouders die hun kinderen onmiddellijk na de schooluren
ophalen, wordt gevraagd om te wachten in de hiervoor voorziene zone.    

Tijdens de opvang is huiswerkbegeleiding en een zinvolle vrijetijdsbesteding voorzien. Dit is een rustig ontspanmoment
voor de kinderen. Kinderen kunnen afgehaald worden aan de ingang van de opvang.

lokale leefregels BBOG Woudlucht - Vestiging Klaverblad
Algemeen:     

de eigen mening vertolken en de manier waarop leerlingen dit doen tegenover leeftijdgenoten, leerkrachten,
bezoekers   
orde en wellevendheid  
verzorgd taalgebruik  
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richtlijnen van directeur en personeel opvolgen,  melding van afwezigheid  
zich houden aan de aangewezen, afgebakende speelruimte  
zich ordelijk verplaatsen in groep zowel binnen als buiten de school, bijvoorbeeld tijdens uitstappen en bij het
vormen van rijen  
respect voor school en schoolomgeving     

In de klas    

spreek- en luisterhouding  
aandacht  
zich verplaatsen in de klas  
orde en netheid in en op de tafels, in de boekentassen, de kasten...  
speel- en werkhoeken opruimen na de activiteiten  
respect en zorg voor eigen materiaal en dat van de anderen, voor het materiaal in de klas en in de school   

Op de speelplaats   

aard van de spellen en van het speelgoed  
vuilnisbakken gebruiken  
respect voor begrenzing  
respect voor beplanting  
aandacht voor belsignaal  
rijen vormen    

In het toilet (drink- en plasbeleid)    

voorkeurtijdstip van toiletbezoek;  
verblijf in toiletruimte;  
gebruik van toiletten    

In het schoolrestaurant 

al dan niet een vaste plaats innemen  
tafelleider (in voorkomend geval de tafelleider bepalen)  
begeleiding (leerkracht, toezichthouder,…)  
elementaire tafelmanieren  
zich verplaatsen in het schoolrestaurant  
het schoolrestaurant binnenkomen en verlaten (wanneer, hoe, houding,…)    

In de bus    

begeleiding van de kinderen tijdens de busrit  
al dan niet een vaste plaats innemen  
al dan niet toelaten om de plaats te verlaten  
afspraken bij het in- en uitstappen    

Bij het begin en einde van de lessen en activiteiten    

het klaslokaal binnenkomen en verlaten (in rij, vrij,…)  
zich verplaatsen tot aan resp. de rijen voor voetgangers, fietsers, de opvang, de bus  
plaats waar de ouders de kinderen brengen en afhalen    

Tijdens de opvang (georganiseerd door de school of onder verantwoordelijkheid van de school)    

indeling van de ruimte in een rustige hoek en een speelhoek  
indeling volgens leeftijdsgroepen  
hulp bij huiswerk of begeleiding bij spel  
richtlijnen van toezichthouder volgen  
zie afspraken op de speelplaats, in toilet] 

huiswerkbeleid Woudlucht
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Huiswerk is elke taak die de leerlingen na schooltijd moeten uitvoeren in opdracht van de klasleraar, therapeut of
bijzondere leerkracht.  

Doel van huiswerk :
Onze school geeft enkel huiswerk als dit zinvol is voor de ontwikkeling van het kind en de leerprestaties kan bevorderen.
Daarom denken wij goed na over de doelen die we willen bereiken met het huiswerk.  
• Bij jonge kinderen focust het huiswerk zich vooral op het automatiseren van taal en rekenen.  
• Later komen hier doelen leren leren bij. Van de kinderen wordt gevraagd om via huiswerk vaardigheden zoals plannen,
nauwkeurigheid, zelfstandigheid en efficiëntie in te oefenen.  
• Voor de kinderen die doorstromen naar een ‘studeerrichting’ wordt het huiswerk gebruikt om hen te leren studeren. Dit
enkel in de bovenbouw  

Daarnaast gaan we de kinderen regelmatig vragen om iets mee te brengen naar school. Dit kan zijn om de thematafel aan
te vullen, de betrokkenheid van de leerlingen te verhogen of om hen te leren verschillende informatiebronnen te benutten.
Zulke meebreng-opdrachten zijn vrijblijvend en dus niet verplicht. We beseffen immers dat niet elke thuissituatie dezelfde
is en niet elk kind toegang heeft tot de gevraagde materialen. De focus ligt op het meegebrachte materiaal en niet op het
kind dat geen materiaal meebracht. Wel verwachten we van de oudere leerlingen dat ze hier zelf mee verantwoordelijk
zijn en deze taak dus niet enkel op hun ouders mogen afschuiven.  

Hoeveelheid huiswerk:  
Door te differentiëren in het huiswerk streven we naar een gelijke inspanning van leeftijdsgenoten. Het is niet omdat een
kind wat trager werkt dat het daarom langer zal moeten werken. Huiswerk is belangrijk maar vrije tijd, ontspanning en tijd
met familie en vrienden eveneens.  
Omdat elke leerkracht een eigen stijl heeft en eigen doelen nastreeft, laten we hen vrij in het kiezen van de dagen
waarop huiswerk meegegeven wordt. Dit geeft ook de mogelijkheid om huiswerk over een langere periode mee te geven
zodat de oudere kinderen oefenen hoe ze hun werk kunnen plannen.  
Wel verwachten we op weekbasis een gelijke tijdsinvestering per team. We leggen een maximale tijdsinvestering per
week vast. Minder huiswerk kan. Geen huiswerk kan niet. Zinvolheid blijft de eerste bezorgdheid. Naargelang de doelen
die bij bepaalde kinderen gesteld worden, kunnen deze zaken aangepast worden. Dit enkel in samenspraak met de
ouders.  

• Basisaanbod speelleerklas bouwt rustig op naar 1u per week  
Basisaanbod onderbouw: Tussen 1u en 2u per week  
Basisaanbod bovenbouw: maximaal 3u per week  
• Type 9 eindklassen met schools niveau 5e en 6e: gemiddeld 4u per week  
Andere T9 volgen de inspanningsverplichtingen van basisaanbod  
Het spreekt voor zich dat er uitzonderingen gemaakt kunnen worden op deze regels om aan specifieke noden van deze
leerlingen te voldoen. Dit gebeurt in samenspraak met de ouders en de orthopedagoog.  

Soorten huiswerk:
Goede voorbeelden:  
• vrijetijdslezen  
• automatiseren/inslijpen van zaken die de kinderen in de klas al kunnen  
Dit willen we vermijden:  
• Afwerken van wat in de les niet klaar raakte (geen gelijke inspanning)  
• Evaluatie op basis van het gemaakte huiswerk  
Betrokkenheid van de ouders/leefgroepbegeleiders  
Dit verwachten wij van de ouders/leefgroepbegeleiders van onze leerlingen:  
• Ze voorzien voor hun kind een geschikte ruimte waar het kind rustig kan werken.  
• Er is steeds iemand in de buurt om vragen van het kind te beantwoorden.  
• De schoolagenda wordt dagelijks ondertekend.  
• Soms kan een taak toch te moeilijk zijn. Ouders mogen dan helpen maar melden dit wel aan de leerkracht. Zo kan
toekomstig huiswerk beter afgestemd worden op het niveau van het kind.  
We beseffen dat deze verwachtingen niet altijd evident zijn en willen de ouders hier dan ook zo goed mogelijk mee
ondersteunen. Hiervoor voorzien we per kind een persoonlijke ‘groeimapje’ waarin ouders heel wat huiswerkinformatie
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op maat van hun kind terugvinden.  Hieronder enkele voorbeelden van wat je mogelijk kan terugvinden in het mapje van je
kind:  

• Algemene huiswerkafspraken  
• Hoe werkt de ROBOT?  
• Hoe oefenen we op een woordpakket?  
• Hoe oefenen we op splitsingen?  
• Hoe kan je samen de tafels automatiseren?  
• Hoe oefenen we op woordenschat Frans?  
• Hoe oefenen we dialogen Frans in?  
• Werken met maaltafelkaarten.  
maar ook ; stappenplannen van wat je oefende bij de therapeut. 

Als huiswerk maken nog moeilijk blijkt, nodigen we de ouders uit voor een gesprek. Dit kan zowel de klasleerkracht als de
orthopedagoog doen. Hier kunnen we de verwachtingen verduidelijken en pijlen naar de moeilijkheden. Eventueel helpen
we hen zoeken naar huiswerkbegeleiding of voorzien we wat praktisch materiaal.  
Huiswerk dat zonder duidelijke reden niet gemaakt wordt, wordt gemeld in de agenda. leerlingen krijgen die taak, indien
mogelijk, de volgende dag weer mee.

uitstappen
Wij kijken graag over het muurtje en weten dat onze leerlingen vaak meer leren door te zien en te doen dan door enkel
leerstof in de klas te verwerken. Daarom gaan we regelmatig op pad buiten de school. Afhankelijk van de noden van de
leerlingen en de inhouden van de lessen kan dit meer of minder zijn. Via een briefje wordt dit gecommuniceerd naar
ouders. Deze uitstappen kaderen steeds in het lessenpakket en zijn bijgevolg verplicht voor leerplichtige leerlingen
behoudens een specifieke of medische reden. Deze wordt dan schriftelijk kenbaar gemaakt aan de directie door de
ouders.

Voor eventuele kosten wordt rekening gehouden met de maximumfactuur.  

Bij de selectie van de extra-muros activiteiten houden we rekening met de ligging. We zoeken steeds een activiteit die
makkelijk bereikbaar is volgens het STOP-principe. 1 Stappen: Kunnen we de locatie te voet bereiken? 2 Trappen: Kunnen
we met de fiets naar de locatie gaan? 3 Openbaar vervoer: Rijden er bussen of treinen naar deze locatie? 4 Privévervoer:
Enkel als de vorige vervoersmiddelen ontoereikend zijn, kiezen we voor privévervoer (bus huren bv).
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Afwezigheden

aanwezigheden
In het kleuteronderwijs is het wenselijk dat u ( jdig) de leerkracht informeert over de afwezigheid van uw kind. Voor
kinderen die het eerste jaar van de leerplicht in het kleuteronderwijs doorbrengen, geldt dezelfde regeling als in het lager
onderwijs.   
  
Wat betekent dit concreet?   

Een leerling die in het lager onderwijs 5 jaar wordt vóór 1 januari mag niet meer dan vier halve dagen ongewe gd
afwezig zijn;  
Een leerling die in het kleuteronderwijs 7 jaar wordt vóór 1 januari mag niet meer dan vier halve ongewe gd
afwezig zijn.  

De leerplicht veronderstelt dat een leerling op school is van 1 september tot en met 30 juni (behoudens de
schoolvakan es). Het ligt niet in de bedoeling dat aan ouders toestemming wordt gegeven om vroeger met vakan e te
vertrekken of om later uit vakantie terug te keren.
Hierna schetsen we even om welke redenen de leerplichtige leerling gerechtvaardigd afwezig kan zijn:

ziekte. (De leerling krijgt bij aanvang van het schooljaar 5 z-brie es waarmee de ouder zelf kan aangeven dat de
leerling de lessen niet kan bijwonen door ziekte. Eén z-brie e mag maximaal drie dagen omva en. Als het kind
meer dan drie dagen door ziekte afwezig is of de z-briefjes op zijn, is een medisch attest van de dokter vereist.)
het bijwonen van een familieraad (code R)  
het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplech gheid 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  
de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank
de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht
het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging
van een leerling.
het ac ef deelnemen in het kader van een individuele selec e of lidmaatschap van een vereniging als
topsportbelofte aan sportieve manifestaties.

Afwezig wegens ziekte
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Afwezig wegens ziekte
Verklaring door de ouders  
Als uw kind niet langer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek is, dan volstaat een gedateerde verklaring die u als
ouder(s) ondertekent.   
De ouders kunnen maximum viermaal per schooljaar een zelf geschreven ziektemelding indienen (behalve bij chronisch
zieke kinderen).   
  
Medisch attest  
Een medisch attest is nodig:  

als de ziekte van uw kind langer dan drie opeenvolgende kalenderdagen duurt;  
als u in hetzelfde schooljaar al viermaal een zelf geschreven ziekteverklaring hebt ingediend voor een ziekteperiode
van telkens drie of minder kalenderdagen.  

Wanneer bezorgt u het attest aan de school?  
bij terugkomst op school (in geval van korte afwezigheid);  
of door het medisch a est naar de school te zenden (per post, fax, of een e-mail met het gescande ziektea est
toegevoegd als bijlage).  

Wie kan een medisch attest uitschrijven?  
Het a est wordt uitgereikt door een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een orthodon st, een
tandarts of door de administratieve diensten van een ziekenhuis of van een erkend laboratorium.  
  
Aan welke vereisten moet het medisch attest voldoen?  

het attest is duidelijk ingevuld, ondertekend en gedateerd.  
het a est vermeldt de relevante iden fica egegevens zoals de naam, het adres, het telefoon- en R IZ IV- nummer
van de zorgverstrekker.
het attest vermeldt welke de gevolgen zijn van de ziekte voor bepaalde lessen.  
het a est vermeldt duidelijk de begin- en de einddatum van de ziekteperiode, en eventueel of het gaat om de voor-
of namiddag.

Als uw kind chronisch ziek is of een medische behandeling krijgt waardoor het verschillende keren afwezig is, dan volstaat
een medisch a est waarin die verschillende afwezigheden zo gedetailleerd mogelijk worden vermeld. Bij bepaalde
chronische ziektes is na overleg met de C LB-arts een nieuw medisch a est niet al jd nodig, en volstaat een a est van de
ouders.

afwezig tijdens de lessen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op school
De huisarts moet dit a est meegeven zodat de school kan uitmaken in welke mate uw kind wel of niet kan par ciperen
aan deze lessen.  

Blij  uw kind langdurig afwezig jdens de lessen LO, dan kan de klassenraad eventueel een aangepast lesprogramma
geven. Als uw kind om medische redenen bepaalde oefeningen of het geheel van het vak LO, dat tenslo e tot de
basisvorming behoort, niet kan volgen, blij  uw kind verplicht om op zijn minst de cursus theore sch te beheersen op de
wijze waartoe de vakleraar beslist.

afwezig om één van de volgende redenen
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afwezig om één van de volgende redenen
De afwezigheid wordt, naargelang het geval, gestaafd door een verklaring van de betrokken personen of een officieel
document dat de reden van de afwezigheid opgeeft.
 

om een begrafenis- of huwelijksplech gheid bij te wonen van een bloed- of aanverwant of van een persoon die
onder hetzelfde dak woont (enkel dag van begrafenis zelf);  
om een familieraad bij te wonen;  
omdat de school onbereikbaar of ontoegankelijk is door overmacht;  
omdat de leerling onderworpen is aan maatregelen opgelegd in het kader van de bijzondere jeugdzorg of de
jeugdbescherming;  
omdat de leerling opgeroepen of gedagvaard is voor de rechtbank;  
om feestdagen te beleven die eigen zijn aan de door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging;
om als topsportbelo e deel te nemen aan spor eve manifesta es (geen trainingen, wel wedstrijden, tornooien of
manifesta es); deze afwezigheid kan maximaal 10 al dan niet gespreide halve schooldagen per schooljaar
bedragen. De unispor edera e dient een document af te leveren waaruit blijkt dat de leerling effec ef
geselecteerd is als topsportbelo e. Dit document is geldig voor één schooljaar en dient eventueel elk schooljaar
opnieuw verlengd te worden.

afwezig met toestemming van de school
Is uw kind om een andere reden dan de hiervoor vermelde redenen afwezig, dan kan dit alleen na akkoord van de
directeur en na overhandiging van een verklaring van de betrokken personen en/of een officieel document.  
Bij het toestaan van dergelijke afwezigheden zal de directeur rekening houden met het belang van de leerling en met het
belang van de schoolgemeenschap.  

Voorbeelden van afwezigheden die de directeur kan toestaan:   

een rouwperiode na de begrafenis van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad of van een persoon
die onder hetzelfde dak woont;  
om de begrafenis bij te wonen van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad in het buitenland;  
voor ac eve deelname aan culturele en/of spor eve manifesta es, andere dan de 10 halve schooldagen waarop
topsportbeloften recht hebben;  
om persoonlijke redenen, in echt uitzonderlijke omstandigheden; de directeur vooraf akkoord gaat(bv. time –out);  
afwezigheid als gevolg van een preven eve schorsing, een jdelijke of een defini eve uitslui ng en waarbij de
school motiveert dat zij de leerling niet kan opvangen, wordt een gewettigde afwezigheid.

Tijdelijk onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs
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Tijdelijk onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs
Onderwijs aan huis is mogelijk wanneer de leerling een relatief lange periode gedurende het schooljaar op school afwezig
is wegens ziekte of ongeval, zodat de leerling tijdelijk onmogelijk of minder dan halftijds de lessen kan volgen.     
Als een leerling aan de voorwaarden voor jdelijk onderwijs aan huis of synchroon internetonderwijs voldoet, zal de
school de ouders wijzen op dit recht.     
Om aanspraak te maken op tijdelijk onderwijs aan huis moet de leerling aan een aantal voorwaarden voldoen:     

leerplichtige leerling  zijn of een kleuter die 5 jaar is geworden vóór 1 januari van het lopende schooljaar.  
meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig op school wegens ziekte of ongeval of indien de leerling
chronisch ziek is. Chronisch ziek wil zeggen dat de leerling een terugkerende behandeling krijgt van ten minste zes
maanden en daardoor elke keer opnieuw een korte jd niet naar school kan (chronisch zieke kinderen hebben recht
op vier uur tijdelijk onderwijs aan huis na 9 halve schooldagen afwezigheid).     
bij schoolherva ng, maar herval binnen een termijn van 3 maanden, dan geldt er geen wach jd, maar gaat het
recht op tijdelijk onderwijs aan huis onmiddellijk in.     
de afstand tussen de school/vestigingsplaats en de verblijfplaats van de leerlingen is ten hoogste 20 kilometer.     
de ouders moeten de vraag voor onderwijs aan huis schri elijk indienen en een medisch a est voorleggen. De
aanvraag gebeurt door middel van een formulier dat door de school ter beschikking wordt gesteld.     
als uw kind opgenomen is in een ziekenhuis of preventorium waaraan een ziekenhuisschool verbonden is of
opgenomen is in een K-dienst, wordt de thuisschool jdelijk ontslagen van de verplich ng om onderwijs aan huis te
organiseren;     
als uw kind tussen twee behandelingen of jdens een herstelperiode na de opname niet naar school kan, zal de
thuisschool aansluitend onderwijs aan huis organiseren.       

De school zal de ouders van frequent en langdurig zieke kinderen individueel informeren over het bestaan en de
mogelijkheid tot het organiseren van jdelijk onderwijs aan huis en/of synchroon internetonderwijs. Uw kind kan van
synchroon internetonderwijs genieten bij een langdurig geplande afwezigheid van 4 weken, of bij frequente geplande
afwezigheden van minimaal 36 halve dagen. Synchroon internetonderwijs dient door de ouder(s) te worden aangevraagd
via de webstek van vzw Bednet of http://www.bednet.be/aanvraag-aanmaken.

afwezigheid van kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en -artiesten
en woonwagenbewoners, om de ouders te vergezellen tijdens hun verplaatsingen (de zgn.
"trekperiodes")
Afwezigheid op basis van een overeenkomst tussen de ‘ankerschool’ en de ouders.

in principe moeten deze kinderen elke dag aanwezig zijn op school; 
in uitzonderlijke omstandigheden kunnen kinderen die gedurende de zgn. ‘trekperiodes’ met hun ouders meereizen,
deze vorm van tijdelijk ‘huisonderwijs’ genieten, ondersteund vanuit een ‘ankerschool’. 

Afwezigheid van deze kinderen is gewettigd mits:  

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.

afwezigheid wegens revalidatie tijdens de lestijden
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afwezigheid wegens revalidatie tijdens de lestijden
Een groeiend aantal ouders doet een beroep op schoolexterne hulpverleners.    
De directeur van een school kan een leerling toestaan om afwezig te zijn wegens revalidatie tijdens de lestijden. De
revalidatie moet worden uitgevoerd door bij wet gemachtigde hulpverleners.   
   
De regelgeving onderscheidt twee situaties:   

1. Afwezigheid omwille van revalidatie na ziekte of ongeval (die niet behoort tot situaties die vallen onder b)),
gedurende maximaal 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen. Daartoe is een verklaring van de ouders
nodig waaruit blijkt waarom de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden. Er moet ook een medisch attest
zijn waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie blijken. Uit het advies van het centrum
voor leerlingenbegeleiding (na overleg met de klassenraad en de ouders) moet blijken waarom de revalidatie
tijdens de lestijden moet plaatsvinden. De directeur verleent toestemming om afwezig te zijn voor de periode die in
het medisch attest werd vermeld.  

2. Afwezigheid gedurende maximaal 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen voor de behandeling van een
stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose. Een bewijs van deze diagnose moet terug te vinden zijn in het
revalidatiedossier voor deze leerling op school. Indien dit voor specifieke diagnoses omwille van privacy
(persoonsgegevens betreffende de gezondheid) niet mogelijk is, kan het bewijs geleverd worden op basis van een
verklaring van het CLB dat het een stoornis betreft die is vastgelegd in een officiële diagnose zoals omschreven in
artikel 5, 4° van het BVR tot vaststelling van de operationele doelen van het CLB.   

Dit besluit voorziet in een vierledige procedure waarbij vooral het advies van het CLB in overleg met de klassenraad en de
ouders belangrijk is. Het advies van het CLB moet motiveren waarom de problematiek van de leerling van die aard is dat
het wettelijk voorziene zorgbeleid van een school daar geen antwoord op kan geven. Het advies moet ook aangeven dat
de revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als schoolgebonden aanbod. De school moet met de
revalidatieverstrekker een samenwerkingsovereenkomst opstellen over de wijze waarop de informatie daarover wordt
uitgewisseld. De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag aan de directeur van
de school en aan het centrum van leerlingenbegeleiding (met inachtneming van de privacywetgeving). De toestemming
van de directeur moet jaarlijks vernieuwd worden en wordt gemotiveerd op basis van het evaluatieverslag.   
In uitzonderlijke omstandigheden en na gunstig advies van het CLB in overleg met de klassenraad en de ouders, kan de
maximumduur van 150 minuten voor leerplichtige kleuters uitgebreid worden tot 200 minuten, verplaatsing inbegrepen.   
   

problematische afwezigheid
We vragen dat alle leerlingen (ook de kleuters) tijdig aanwezig zijn (vijf minuten voor het belsignaal), zodat alle
activiteiten op tijd kunnen beginnen. Bij laattijdige aankomst noteert de leerkracht dit in de agenda van de leerling. Als dit
zich meermaals voordoet, neemt de directeur contact op met de ouders. Leerlingen die te laat komen missen een
belangrijk deel van de leerstof en storen het klasgebeuren.   

Onze school beschouwt het als haar taak om het algemeen welbevinden van de leerling te waarborgen garanderen. Als
wij vaststellen dat een leerling spijbelt, nemen wij contact op met de ouders.   
Wanneer een leerling ongewettigd afwezig blijft, zal de school samen met het CLB helpen om het probleem op te lossen. 
 
Geregeld te laat komen of medische attesten inleveren waarmee zichtbaar werd geknoeid valt ook onder ongewettigde
afwezigheid.   

Van zodra een leerling vijf halve schooldagen ongewettigd afwezig is, moeten wij het begeleidende CLB inschakelen en
wordt een begeleidingsdossier opgemaakt. Problematische afwezigheden hebben tot gevolg dat uw kind zijn statuut van
regelmatige leerling verliest. In het zesde leerjaar betekent dit dat uw kind geen getuigschrift basisonderwijs meer kan
krijgen. Het is ook mogelijk dat de schooltoelage wordt ingetrokken. 
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CLB

het begeleidende centrum voor leerlingenbegeleiding
Het centrum voor Leerlingenbegeleiding van het GO! Leuven-Tienen-Landen werkt samen met jouw school. 

Het adres van ons CLB: 
Hoofdzetel: 
    GO! CLB Leuven-Tienen-Landen 
    www.leuven.go-clb.be         www.tienen.go-clb.be  
    Oude Vestenstraat 14 
    3300 TIENEN 
    Algemeen telefoonnummer: 016/81.58.18 

Directeur: 
Naam directeur: Grite De Bondt 
Telefoonnummer: 016/81.58.18 & 016/30.80.10 
E-mail: grite.de.bondt@g-o.be  

Jouw school wordt begeleid vanuit de vestigingsplaats / hoofdzetel Leuven 
GO! CLB vestiging Leuven 
Redingenstraat 86 
3000 LEUVEN 
Telefoon: 016/30.80.10

De volgende teamleden bedienen jouw school:  

Voornaam (Naam) Functie Telefoonnummer Mailadres

Greet Borremans PPD 016 40 03 56 greet.borremans@g-o.be

Ingrid De Backer PPD 016 40 03 56 ingrid.de.backer@g-o.be

Het CLB en zijn werkingsprincipes
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Het CLB en zijn werkingsprincipes

Wat doet een centrum voor leerlingenbegeleiding?  
Samen met de school willen we ervoor zorgen dat jij je goed voelt op school en daarbuiten. Zo willen we je slaagkansen
verhogen. Niet alleen op school, maar ook in het latere leven.     
    
We bekijken samen met jou hoe het C LB precies werkt. We geven ook meer uitleg over het Decreet rechtsposi e
minderjarige in de jeugdhulp, de deontologische code van de CLB’s en het beroepsgeheim.   
  
Als we in de tekst over ouders spreken, dan bedoelen we de ouder(s), eventueel de opvoedingsverantwoordelijke(n) of de
meerderjarige leerling zelf.

 Werkingsprincipes  
In onze samenwerking met jouw school, je ouders én met jou moeten we met een aantal principes rekening houden.
Principes noemt men ook wel grondbeginselen of belangrijke regels.     
    
• We werken onafhankelijk. Jouw belang staat centraal.   
• We werken kort bij leerlingen en scholen.   
• We werken gratis voor leerlingen, ouders en scholen.   
• We kiezen voor de minst zware hulp. We willen vooral ondersteunen.   
• Alle personeelsleden van het CLB moeten het beroepsgeheim respecteren.   
• Het CLB moet vaste gedragsregels nakomen (deontologische code).   
• We respecteren de waarden die jouw school je wil meegeven.
  
Decreet Rechtspositie minderjarige in de jeugdhulp  

In de jeugdhulp hebben minderjarigen rechten, zoals recht op inspraak, recht op informa e, e.d. Al deze rechten staan
vermeld in het Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp van 7 mei 2004.       
Meer informatie vind je in de volgende brochures:   

‘Je rechten tijdens onze begeleiding’ (voor leerlingen). 
‘Decreet Rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp: een gids voor ouders.’. 

Deontologische code CLB  

CLB-medewerkers moeten een deontologische code respecteren. Een deontologische code omvat regels en richtlijnen. Elk
CLB-personeelslid gebruikt ze om professioneel te handelen.   
De volledige  Deontologische code voor de CLB-medewerker vindt je hier.
  
Beroepsgeheim   

Zonder het beroepsgeheim is hulpverlening niet mogelijk. Je moet er zeker van kunnen zijn dat je aan het C LB-team
dingen in vertrouwen kunt vertellen. De C LB-medewerkers moeten jouw informa e vertrouwelijk behandelen. Z ij mogen
die informa e niet zomaar met anderen delen. In een aantal situa es kunnen ze dat wel, bijvoorbeeld met je ouders of
met de school. Ze doen dit al jd in overleg met jou. Als je echt in gevaar bent, kan het C LB-team besluiten om het
beroepsgeheim te doorbreken. Maar ze zullen dit altijd vooraf met jou bespreken.   
Voor schoolpersoneel (leerkrachten, leerlingenbegeleiders, e.a.) geldt het ambtsgeheim. Z ij moeten discreet met
gegevens omgaan, maar moeten wel een aantal dingen melden aan de directeur, aan collega’s, aan de poli e, enzovoort. 
 
Voor meer informatie over het beroepsgeheim kun je terecht bij de CLB-medewerker.

Leerlingenbegeleiding door het CLB

Begeleiding en schoolondersteuning  
Het CLB werkt op verschillende manieren voor de leerlingen.  
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Een deel van ons werk bestaat in het begeleiden van leerlingen. Wij ‘begeleiden’ één of meer leerlingen. In C LB-taal zijn
er twee soorten begeleiding:  

de vraaggestuurde begeleiding;  
de verplichte begeleiding.  

  
Een andere taak van het CLB is de school te ondersteunen. Daarover vind je verder in deze tekst meer informatie.  
  
De school en het CLB maken afspraken over hun samenwerking in een afsprakennota.  

Vraaggestuurde begeleiding  
  

Wat is vraaggestuurde begeleiding?  
Een deel van onze begeleiding is vraaggestuurd. Vraaggestuurd betekent dat jij, je ouders of de school een vraag stellen.
Soms wachten we die vraag ook niet af. Dan doen we zelf al een voorstel tot begeleiding. Dit doen we als we na een
gesprek met de school merken dat je bijvoorbeeld leermoeilijkheden hebt of niet goed in je vel zit.  
  
De vraaggestuurde begeleiding is een ‘vrijwillige’ begeleiding. We moeten hier toestemming voor krijgen. We gebruiken
hierbij de volgende vuistregel:  

Ben je zelf 12 jaar of ouder én word je bekwaam geacht? Dan kun je zelf toestemming geven.  
Ben je jonger dan 12 jaar en niet bekwaam? Dan moeten je ouders toestemming geven.  

  
Meer informatie over bekwaamheid kun je vragen aan de CLB-medewerker.  

  
Met welke vragen kun je zoal bij ons terecht?  
Het C LB werkt rond vier grote thema’s. De vragen van leerlingen, ouders of school hebben hiermee te maken. We
sommen ze even op en geven ook een extra woordje uitleg.  

Leren en studeren  
    o Bij het C LB kun je terecht met vragen over je studiemethode, voor een diagnose van een leerstoornis of
informatie hierover (bv. dyslexie), gesprekken over je studiemotivatie, e.d.  
Onderwijsloopbaan  
    o Het CLB geeft bv. uitleg over studierichtingen en helpt je bij het kiezen.   
Preventieve gezondheidszorg
    o Preven eve gezondheidszorg ken je het best van de ‘medische onderzoeken’. Wat je     misschien minder weet
is dat je ook bij ons terecht kunt met vragen over veilig vrijen,     eetproblemen, enz.  
Psychisch en sociaal functioneren  
    o Heb je het momenteel moeilijk door problemen thuis? Voel je je niet goed in je vel? Heb     je faalangst? Je kunt
ermee bij ons terecht.   

Uiteraard kun je ook met andere vragen bij ons aankloppen.  
  
 

Hoe ziet onze begeleiding eruit? Handelingsgericht!  
Zoals gezegd, houden wij rekening met onze werkingsprincipes. Bij onze begeleiding werken wij ‘handelingsgericht’. Ook
hier gaan we uit van een ‘aantal principes’. Twee voorbeeldjes:   

We houden er al jd rekening mee dat een probleem (én het vinden van een oplossing!) niet ‘bij de leerling alleen’
ligt. We bekijken ook wie uit jouw omgeving hulp kan bieden: school, gezin, vrienden, e.d.  
We gaan ook na wat er goed loopt. Zo vinden we ook makkelijker oplossingen.   

  
Binnen een begeleiding doorlopen we al jd een aantal ‘fasen’, zoals bijvoorbeeld een ‘intakefase'. Op die manier bieden
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we een goede structuur en vergeten we niets. Zo kunnen we tot een goede samenwerking komen.  
  
We werken ook volgens de principes van een zorgcon nuüm. Hierbij gaan we ervan uit dat we de ‘minst ingrijpende hulp’
moeten aanbieden. We gaan na welke hulp jou het meest kan vooruithelpen. Enkele voorbeelden:  

Je zit niet goed in je vel. Soms is het nodig dat we je doorverwijzen naar een externe dienst, zoals een centrum voor
geestelijke gezondheidszorg. Soms kunnen gesprekken op school al voldoende zijn.  
Je hebt lees- en spellingmoeilijkheden. Soms gaan we met de school in overleg en zal zij je andere leerstof geven of
jou ‘bijwerken’. Soms zal het nodig zijn dat je begeleid wordt door een externe logopedist of iemand anders.   

  
Via de site van Prodia vind je meer informatie over de handelingsgerichte diagnostiek en het handelingsgericht werken.
  

M-decreet en ondersteuningsmodel
Inleiding  
Het doel van onderwijs is bij elke leerling maximale vooruitgang te realiseren. We streven ernaar dat elke leerling het
gemeenschappelijk curriculum volgt. Het gemeenschappelijk curriculum bevat de leerdoelen die we bij iedere leerling
willen bereiken. Het gaat over alles wat je moet kennen en kunnen om een diploma of studiebewijs te krijgen. Leerlingen
die een gemeenschappelijk curriculum volgen en hiervoor slagen, hebben recht op een getuigschrift of diploma. Als er bij
een leerling iets in de weg zit om die maximale vooruitgang te maken en het gemeenschappelijk curriculum te volgen, dan
heeft deze leerling recht op aanpassingen die het hem mogelijk maken om dat doel wél te bereiken. De aanpassingen
moeten wel redelijk of haalbaar zijn voor de school.   
Meestal volstaan stimulerende en/of compenserende en/of remediërende en/of dispenserende maatregelen (STICORDI-
maatregelen) om tot redelijke aanpassingen te komen. Soms is er ondersteuning vanuit het buitengewoon onderwijs (via
een ondersteuningsteam) nodig om die aanpassingen redelijk of haalbaar te maken voor het schoolteam. Soms kan men
onmogelijk voldoende aanpassingen doen, of zijn aanpassingen aan het gemeenschappelijk curriculum niet mogelijk of
niet redelijk. In dat geval kan de leerling de leerdoelen van het gemeenschappelijk curriculum niet behalen. Alle partijen
overleggen hier samen over. Het CLB kan beslissen dat er nood is aan een individueel aangepast curriculum (IAC) in het
gewoon onderwijs. Na die beslissing kan men ook onmiddellijk voor buitengewoon onderwijs kiezen (zie ook verder:
Buitengewoon onderwijs).   
  

Ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs: hulp
vanuit het buitengewoon onderwijs via het ondersteuningsnetwerk  
Een nieuwe wijze van ondersteuning    
Sinds 1 september 2017 worden leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op een andere manier in het gewoon
onderwijs ondersteund. Scholen voor gewoon onderwijs en scholen voor buitengewoon onderwijs brengen de expertise
samen in een ondersteuningsnetwerk om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en de leraren(teams) die met
deze leerlingen werken, te ondersteunen. Sommige leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften kunnen gewoon
onderwijs volgen met de hulp van een ondersteuningsteam.   

Ondersteuning vanuit een ondersteuningsnetwerk: na buitengewoon onderwijs of wegens extra
onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs    
Binnen het GO! meldt een school voor gewoon onderwijs alle ondersteuningsnoden aan bij het ondersteuningsnetwerk.   
Een leerling kan om een van de volgende redenen aanspraak maken op deze extra ondersteuning:    
1. De leerling volgde les in het buitengewoon onderwijs en keert terug naar het gewoon onderwijs.   
2. De leerling volgde geen les in het buitengewoon onderwijs. Na overleg tussen school, ouders en CLB besluit men dat
de leerling extra hulp bovenop STICORDI-maatregelen kan gebruiken.    

Ondersteuning na terugkeer uit het buitengewoon onderwijs  
Na terugkeer uit het buitengewoon onderwijs kan een leerling extra ondersteuning krijgen. Maar dit gebeurt niet
altijd en ook niet automatisch. De regelgeving bepaalt wie daarvoor in aanmerking komt. Bovendien gaat het CLB
na of de school en de leerling ondersteuning nodig hebben, en of deze ondersteuning wel voldoende is voor leerling
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en schoolteam. Het CLB bespreekt dit met ouders en school tijdens een ‘handelingsgericht diagnostisch traject’.
Men kijkt dan bijvoorbeeld naar: de vorderingen die de leerling maakte in zijn vroegere school, zijn mogelijkheden,
het advies dat gegeven werd over het verder volgen van buitengewoon onderwijs, de aanpassingen die de school
kan doen, enz.  
Als de leerling het gemeenschappelijk curriculum kan volgen, heft het CLB het oude verslag op dat hem toegang gaf
tot het buitengewoon onderwijs. Het CLB maakt dan een ander officieel document op: een ‘gemotiveerd verslag’.
Het CLB doet dat in samenspraak met school, ouders of leerling en anderen. Dit gemotiveerd verslag is nodig om de
extra ondersteuning te krijgen.  
Een leerling die les volgde in het type basisaanbod van het buitengewoon onderwijs (voor meer uitleg over de types
van het buitengewoon onderwijs, zie verder), moet tijdens het voorgaande schooljaar minstens negen maanden les
gevolgd hebben in dit type om in aanmerking te komen voor ondersteuning, als hij in het gewoon onderwijs het
gemeenschappelijk curriculum volgt.  
Als de leerling het gemeenschappelijk curriculum niet kan volgen, wordt het oude verslag dat hem toegang geeft tot
het buitengewoon onderwijs niet opgeheven. De school kiest er dan voor om na overleg met CLB en ouders een
individueel aangepast curriculum (IAC) uit te tekenen. Ze maakt daarbij leerdoelen op maat van de leerling, om hem
zo ver mogelijk in zijn ontwikkeling te krijgen. Een getuigschrift behalen is niet de eerste prioriteit, maar is ook niet
uitgesloten. Het individueel aangepast curriculum kan – indien nodig en als de wetgeving dit toelaat – ondersteund
worden met bijkomende hulp vanuit het buitengewoon onderwijs.  

Van gewoon onderwijs naar gewoon onderwijs met ondersteuning: 
Sommige leerlingen kunnen onmiddellijk ondersteuning krijgen, zonder dat ze eerst in het buitengewoon onderwijs
les gevolgd hebben. Wie daarvoor in aanmerking komt, staat duidelijk omschreven in de regelgeving. Hierover kun
je meer informatie krijgen bij het CLB. 
Het CLB maakt een officieel document op: een verslag of een gemotiveerd verslag. Zonder dit document kan de
ondersteuning niet worden opgestart. Het CLB maakt dit document op in samenspraak met school, ouders of
leerling en anderen. 
 Leerlingen die in het voorafgaande schooljaar geen negen maanden les gevolgd hebben in het type basisaanbod
van het buitengewoon onderwijs, komen slechts in aanmerking voor ondersteuning als ze een individueel aangepast
curriculum volgen. Leerlingen die wel het gemeenschappelijk curriculum kunnen blijven volgen, krijgen geen
ondersteuning als ze niet eerst negen maanden buitengewoon onderwijs gevolgd hebben. 

Buitengewoon onderwijs    
Soms besluiten school, ouders en CLB dat de aanpassingen die een leerling nodig heeft om het gemeenschappelijk
curriculum in het gewoon onderwijs te kunnen volgen, niet volstaan of onredelijk zijn. Zij doen dat altijd na een
‘handelingsgericht diagnostisch traject’.   
Men besluit dan om de leerling een recht op toegang tot het buitengewoon onderwijs toe te kennen. Buitengewoon
onderwijs volgen is een recht. Het kan slechts heel zelden verplicht worden. Terugkeren uit het buitengewoon onderwijs
naar het gewoon onderwijs is altijd mogelijk. Soms zijn er bijzondere voorwaarden aan verbonden.   
Het buitengewoon basisonderwijs is verdeeld in verschillende types. In het buitengewoon secundair onderwijs zijn er
types en onderwijsvormen. In elk type en in elke onderwijsvorm zijn er bijzondere aandachtspunten.     
Meer informatie over scholen die buitengewoon onderwijs organiseren vind je via onderwijskiezer. 

Multidisciplinair dossier en klachtenprocedure

Hier vind je meer informatie over je dossier en de klachtenprocedure. 

Het multidisciplinaire dossier   
Officieel heet het dossier het multidisciplinaire dossier. We geven de belangrijkste punten mee.   
Meer informatie vind je in de folder “Je dossier in het CLB”.   

Wat staat er in mijn dossier?  
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Voor iedere leerling leggen we een dossier aan. Dit dossier bevat onder meer:  
administratieve gegevens: je naam, klas, adres, de telefoonnummers van je ouders, e.d.;  
gegevens over de systema sche contacten in het kader van de preven eve gezondheidszorg (zie Preven eve
gezondheidszorg);
gegevens over de vaccinaties;
gegevens over de profylactische maatregelen (zie 5.2.2. Besmettelijke ziekten);  
gegevens over de verplichte begeleiding bij ongewettigde afwezigheden;  
verslagen van gesprekken;  
resultaten van testen;  
…  

  

Wie krijgt toegang tot mijn dossier?  
Het CLB-team  
Sommige gegevens kunnen - in het belang van betrokkenen - voor bepaalde C LB-medewerkers ontoegankelijk gemaakt
worden. Men doet dat op verzoek van de bekwame minder- of meerderjarige leerling. Het verzoek kan ook komen van
ouders en opvoedingsverantwoordelijken. Z ij verzoeken dan in eigen naam of in naam van de niet-bekwame minder- of
meerderjarige leerling. Soms maakt men de gegevens on toegankelijk om de rechten van ‘derden’ te vrijwaren. En het kan
ook gebeuren dat een CLB-medewerker in uitzonderlijke gevallen ambtshalve geen toegang meer heeft.  
  

De leerling zelf en de ouders en/of opvoedingsverantwoordelijken 
De bekwame minderjarige leerling of de meerderjarige leerling hee  recht op toegang tot zijn dossier. Maar er zijn enkele
uitzonderingen op die regel. Staat er in het dossier bv. informa e die enkel over een derde gaat, dan is daar geen toegang
toe. Over de andere wettelijke uitzonderingen kan je CLB-medewerker je meer vertellen.   
  
Het recht op toegang tot het dossier wordt al jd uitgeoefend onder begeleiding van een C LB-medewerker die hierbij de
nodige verduidelijking geeft.   
  
Als je niet bekwaam bent, zijn het in principe je ouders die het recht op toegang uitoefenen. Ook voor hen gelden
bovenstaande uitzonderingen. Daarbij komt nog de bepaling dat ouders geen recht hebben op de contextuele gegevens
die over de andere ouder gaan.   
  
Daarbuiten hebben ouders altijd een recht op toegang tot de gegevens die enkel henzelf betreffen.   
  
Meer informatie vind je in de folder “Je dossier in het CLB”. 
  

De leerling, bijgestaan door een vertrouwenspersoon  
De leerling kan het recht op toegang zelfstandig uitoefenen of zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon die   

meerderjarig is;  
op een ondubbelzinnige wijze door de leerling aangewezen is;  
niet rechtstreeks betrokken is bij de jeugdhulpverlening;  
beschikt over een uittreksel uit het strafregister dat een model 2 omvat.

Wie is de eindverantwoordelijke voor het dossier?  
De ‘eindverantwoordelijkheid’ voor de gegevens in het dossier ligt bij de directeur van het C LB. Voor het verwerken van
persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, ligt die eindverantwoordelijkheid bij de verantwoordelijke
beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg van het centrum.  
  

Wat gebeurt er met mijn dossier als ik van school verander?  
Als je ooit van school verandert, bezorgt het C LB van je oude school het dossier aan het C LB van je nieuwe school. De
directeur van het CLB van je oude school is de ‘eindverantwoordelijke’ voor deze overdracht.  
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Ik wil niet dat het dossier aan het nieuwe CLB wordt bezorgd  
Sommige gegevens moeten we bezorgen!  

Er zijn gegevens die we aan het nieuwe CLB moeten bezorgen, namelijk:  
je identificatiegegevens (bv. adres, geboortedatum, e.d.);  
de vaccinatiegegevens;  
de gegevens in het kader van systematische contacten;
de gegevens in het kader van de leerplichtbegeleiding (schoolverzuim,  ook wel spijbelen genoemd); 
het verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs;  
het gemotiveerd verslag voor een leerling die recht heeft op  ondersteuning.

  

Wie kan verzet aantekenen?  
Tegen het overdragen van andere gegevens kun je ‘verzet aantekenen’. Hierbij geldt de volgende regel:    
  
Ben je zelf 12 jaar of ouder en bekwaam? Je tekent zelf verzet aan.  
 Ben je jonger dan 12 jaar en niet bekwaam? Je ouders tekenen verzet aan.  

Hoe teken ik verzet tegen overdracht aan?  
Vanaf het ogenblik dat de ouders (of naargelang het geval de opvoedingsverantwoordelijken of de bekwame leerling) op
de hoogte zijn gebracht van de overdracht, hebben ze en dagen jd om het verzet schri elijk in te dienen bij de C LB-
directeur.     
 02 274 48 00      
commission@privacycommission.be 

Mag het CLB gegevens aan anderen bezorgen?  
Het C LB en zijn medewerkers mogen enkel in het belang van de leerling gegevens uit het mul disciplinaire dossier aan
anderen bezorgen. Dat is slechts in een aantal gevallen mogelijk. Voor onze samenwerking met de school mogen we
bijvoorbeeld wel gegevens doorgeven, maar dan enkel die gegevens die de school nodig hee  om jou op een passende
manier te begeleiden. We gaan dit ook op voorhand met jou, of met je ouders indien je niet bekwaam bent, bespreken. Bij
het doorspelen van de gegevens houden we rekening met onze werkingsprincipes (zie: Het C LB en zijn
werkingsprincipes).  
 

Vernietiging van de gegevens uit het multidisciplinaire dossier  
  
Dossiers van leerlingen uit het gewoon onderwijs  

De mul disciplinaire dossiers worden door het C LB bewaard tot ten minste en jaar na de datum van het laatst
uitgevoerde systema sche contact of de laatst uitgevoerde vaccina e.   Bijvoorbeeld: Het laatste systema sche
contact wordt uitgevoerd op 10 februari 2019. Het dossier blijft zeker bewaard tot en met 10 februari 2029. 

Je dossier mag niet vernie gd worden voor je 25 jaar bent geworden. In bovenstaand voorbeeld zou dit betekenen
dat je op 10 februari 2029 al 25 jaar moet zijn. Anders mogen we je dossier niet vernietigen. 

        Na die periode mag de directeur van het C LB beslissen dat de dossiers vernie gd worden. De procedure daarvoor
moet hij correct volgen.   

  

Dossiers van leerlingen uit het buitengewoon onderwijs  
Dossiers van leerlingen die hun allerlaatste schooljaar les volgden in het buitengewoon onderwijs worden langer bewaard.
Deze dossiers mogen pas vernie gd worden als de leerlingen minimum 30 jaar zijn en ook pas en jaar na de datum van
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het laatst uitgevoerde systematische contact of de laatst uitgevoerde vaccinatie.    
Permanente bewaring van enkele dossiers    
Een heel beperkt aantal dossiers wordt permanent bewaard.    
   

Informatieplicht in verband met het multidisciplinaire dossier  
De CLB-directeur moet ervoor zorgen dat jij en je ouders op de gepaste wijze over jouw dossier worden geïnformeerd.  
Als er, na overleg met het C LB, ‘betwis ng ’ is over de verwerking van je persoonsgegevens kan men zich wenden tot de: 
  
Gegevensbeschermingsautoriteit    
Drukpersstraat 35    
1000 Brussel    
 
   

Klachtenprocedure   
Voor klachten over het C LB (behalve de klachten over het beroepsgeheim van C LB-personeelsleden) gelden dezelfde
bepalingen als die voor de school. Ze zijn opgenomen in de zogenaamde “algemene klachtenprocedure” van het
schoolreglement.  
  
Heb je een klacht over het beroepsgeheim van de CLB-personeelsleden, dan geldt de volgende procedure.  

Klachten over de werking van het C LB of over een concrete handeling of beslissing van een personeelslid, moeten
kort na de feiten gemeld worden aan de directeur van het CLB en met hem besproken worden.  
Komt men na overleg met de directeur niet tot een akkoord, dan kan men schri elijk klacht indienen bij de directeur
van het CLB.  
Binnen een termijn van en kalenderdagen stuurt de directeur de klager een ontvangstbeves ging waarin hij
informatie geeft over de behandeling van de klacht.  
De directeur start een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht. Na het onderzoek stuurt hij de klager een brief
met een samenva ng van het onderzoek en zijn gemo veerde bevindingen over de klacht. Als de klacht afgewezen
wordt, brengt hij de klager hiervan op de hoogte met een motivatie.  
De directeur behandelt de klacht binnen een termijn van 45 kalenderdagen na ontvangst van de klacht.  
Deze klachtenprocedure schorst de beslissingen waartegen klacht ingediend wordt niet op.

Verplichte leerlingenbegeleiding
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Verplichte leerlingenbegeleiding
Voor sommige vormen van begeleiding hebben we geen toestemming van jou, je ouders en/of de school nodig. Dan is
medewerking verplicht.   
Het gaat meer bepaald om begeleiding in het kader van:  
  

 de controle op de leerplicht;  
de signaalfunctie en de consultatieve leerlingenbegeleiding door het CLB;  
de preventieve gezondheidszorg.

Leerplichtbegeleiding: begeleiding in het kader van de controle op de leerplicht  
De overheid wil dat alle leerplichtige kinderen naar school gaan, tenzij ze huisonderwijs volgen. De overheid wil niet dat
leerlingen ‘ongewettigd’ van school blijven. Meer informatie over gewettigde afwezigheden vond je al op een andere
plaats in het schoolreglement.   
  
De overheid verplicht CLB’s, minderjarige leerlingen en hun ouders om bij schoolverzuim samen te werken. Als het ooit
gebeurt dat je de school verzuimt, willen we samen met jou (en je ouders, je school en mogelijk anderen) uitzoeken
waarom je niet naar school komt. Misschien loopt het thuis niet zo goed. Misschien wil je een andere studierichting
volgen. Misschien kun je het niet zo goed vinden met een leerkracht of met medeleerlingen … Daar proberen we dan
samen een oplossing voor te vinden.   
  
Ook bij deze begeleiding werken we handelingsgericht.   
  
Signaalfunctie & consultatieve leerlingenbegeleiding  
Als een CLB noden vaststelt bij leerlingen of vaststelt dat de leerlingenbegeleiding niet goed loopt, brengt het de school
hiervan op de hoogte. Dit noemen we ‘signaalfunctie’.  
Consultatieve leerlingbegeleiding wil zeggen dat het CLB door hulp aan de school (leerkracht zorgcoördinator, e.a.)
ondersteuning aan een of meer leerlingen probeert te geven.

Preventieve gezondheidszorg
Een goede geestelijke en lichamelijke gezondheid is belangrijk voor een vlotte schoolloopbaan. De preventieve
gezondheidszorg wil de gezondheid, groei en ontwikkeling bewaken, helpen bereiken en beschermen. We willen tijdig
nagaan of er hier problemen kunnen komen en ze ook tijdig voorkomen.   
Het CLB doet dit onder andere via de systematische contacten (vroeger: medische onderzoeken). Verder helpt het CLB om
de verspreiding van besmettelijke ziekten te voorkomen en biedt het vaccinaties aan.   
  
Systematische contacten  
Je bent verplicht om aan systematische contacten deel te nemen.   
In het secundair onderwijs wordt een systematisch contact georganiseerd in het 3de leerjaar van het secundair onderwijs
(of leerlingen op veertienjarige leeftijd).   
Ook bij deze begeleiding werken we handelingsgericht.   
Het doel van het contact is niet een ‘gezondheidscheck’. Wel willen je groei en ontwikkeling opvolgen. We controleren die
aspecten van je gezondheid die belangrijk zijn om te groeien, te ontwikkelen en te leren. Via deze contacten willen we
problemen opsporen die de huisarts of de gewone dokter niet systematisch controleert en die je soms zelf nog niet hebt
opgemerkt. Bijvoorbeeld: dat je minder hoort, minder of slechter ziet, een bezorgdheid over een aspect van je
ontwikkeling. Als wij ze op tijd vaststellen, kunnen we samen erger voorkomen.   
Even belangrijk voor ons is of jij je lekker voelt in je vel (we noemen dat psychosociale ontwikkeling).   
  
Verzet tegen systematisch contact door een bepaalde CLB-medewerker  

Het kan gebeuren dat het niet klikt tussen jou en een CLB-medewerker. De ouders of de bekwame leerling kunnen
zich verzetten tegen een medewerker van het centrum die het systematisch contact uitvoert. In dit geval wordt het
systematisch contact uitgevoerd door       ofwel een andere medewerker van ons CLB;  ofwel een medewerker van
een ander CLB naar keuze;      ofwel een arts bevoegd voor de opdracht in kwestie.  
Je ouders of jijzelf laten dit weten aan het CLB en dat kan enkel met een aangetekende brief aan de directeur van
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het CLB. Je kunt ‘het verzet’ ook persoonlijk afgeven op het CLB. Daar krijg je dan een ontvangstbewijs. De brief
moet gedateerd en ondertekend zijn!  
Het systematisch contact moet plaatsvinden:   o ofwel binnen de 90 kalenderdagen na het versturen van de
aangetekende brief;    o ofwel binnen de 90 kalenderdagen na het afgeven van de brief op het CLB.   
Als het systematisch contact uitgevoerd wordt door een medewerker van een ander CLB of beroepsbeoefenaar in de
gezondheidszorg bevoegd voor de opdracht in kwestie, dan moeten de gegevens binnen de vijftien dagen na het
systematisch contact aan het CLB bezorgd worden.  
Als het systematisch contact door een arts bevoegd voor de opdracht in kwestie wordt uitgevoerd die geen CLB-
medewerker is, dan zijn de kosten van het systematische contact voor jou en je ouders.   
Welke aspecten van je gezondheid, groei en ontwikkeling arts bevoegd voor de opdracht in kwestie moeten worden
onderzocht kan je via de CLB-medewerker vernemen.   

  
Besmettelijke ziekten   
Besmettelijke ziekten verspreiden zich gemakkelijker op plaatsen waar mensen dicht bij elkaar leven. De school is zo’n
plaats. Soms moet de CLB-arts maatregelen nemen om de verspreiding van een besmettelijke ziekte op school te helpen
voorkomen. Heb jij of heeft iemand van jouw gezin een van de ziekten die hieronder zijn opgesomd, zorg er dan voor dat
die informatie snel tot bij de CLB-arts komt. Dit kan op drie manieren:  
  
Je meldt het aan de schooldirecteur die dan verder het CLB informeert.  
Je informeert zelf het CLB.  
Jouw huisarts verwittigt het CLB.  
De volgende besmettelijke ziekten moet men melden:  
  
Bof (dikoor)   
Maag-darminfecties / voedselvergiftiging  
Buiktyfus   
Difterie   
Hepatitis A   
Hepatitis B  
Hersenvliesontsteking (meningitis)  
Kinderverlamming (polio)  
Kinkhoest (pertussis)   
Krentenbaard (impetigo)  
Mazelen  
Rode hond (rubella)   
Roodvonk (scarlatina)  
Schimmelinfecties  
Schurft (scabiës)  
Tuberculose  
Windpokken (varicella, waterpokken)  
Bij vragen of bezorgdheden in verband met infectieziekten die niet in bovenstaande lijst vermeld worden.   
Je bent verplicht om deze besmettelijke ziekten te melden als die zich in jouw omgeving voordoen. Je moet meewerken
aan de maatregelen die men neemt om te helpen voorkomen dat sommige besmettelijke ziekten zich op school
verspreiden. Men noemt deze maatregelen ook profylactische maatregelen.   
  
Vaccinaties  
Het CLB biedt de vaccins van het vaccinatieprogramma in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gratis aan.
Informatie over het vaccinatieprogramma vind je hier.   
Bij elk systematisch contact wordt nagekeken of je alle aanbevolen vaccinaties gekregen hebt. Is dat niet het geval, dan
word je verwittigd. Het CLB kan dan inhaalvaccinaties aanbieden.   
De vaccinaties van het CLB zijn gratis. Je bent niet verplicht om op dat aanbod in te gaan. Het CLB vaccineert enkel na
schriftelijke toestemming van de ouder, voogd of mature leerling.   
Voor sommige studierichtingen kunnen bepaalde vaccinaties wel vereist zijn, maar die vallen onder een andere
regelgeving: de regelgeving van de arbeidsgeneeskunde.   

43



  
Individueel contact  
We kunnen ook een niet-verplicht individueel contact uitvoeren.   
We kunnen dat doen in de volgende gevallen:   
1. als nazorg na een systematisch contact;   
2. op jouw eigen vraag, of op vraag van de school of van je ouders;   
3. omdat we als CLB denken dat dit echt nodig is.

verandering van school en CLB
Ik ben niet langer ingeschreven in mijn school. Welk CLB begeleidt me?  
    Als je van school verandert (bv. bij overgang van lager naar secundair onderwijs) blijven we bevoegd en
verantwoordelijk om je te begeleiden. Dat blijft zo tot je in een nieuwe school met een ander CLB bent ingeschreven.   
    Ook als je uitgesloten werd van school, blijven we beschikbaar voor jou tot je een nieuwe school gevonden hebt. Bij het
zoeken naar een nieuwe school moeten je ouders en jij wel actief meewerken.
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Veiligheid en gezondheid

ziekte, ongeval en medicatie
In onze school wordt geen medica e aan de leerlingen toegediend. De school of de leerkracht kan niet op eigen ini a ef
medicatie verstrekken.  

Indien kinderen toch medica e moeten innemen, dan brengen zij samen met de medica e een ingevuld document
(verstrekt door de school) van de behandelende geneesheer mee. Dit document vermeldt de voorgeschreven dosis van
toedienen en het tijdstip van toedienen.

 
Het schoolpersoneel kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden als je na het correct innemen van
voorgeschreven medicatie bijwerkingen ondervindt.

eerste hulp bij ongevallen (EHBO)
Bij een ongeval op school kun je terecht bij de EHBO-verantwoordelijke mevr. Kristel Monten.

Het eerstehulplokaal op school bevindt zich naast de eetzaal in het hoofdgebouw.

Op school is een AED defibrillator aanwezig. Deze bevindt zich aan de hoofdingang van de school.

De leerlingen in het Klaverblad melden zich op het secretariaat van de school.

Als je op school pijn krijgt of onwel wordt, contacteren wij je ouders, eveneens conform de procedure. Bij dringende
gevallen contacteren wij de hulpdiensten rechtstreeks.  

Besmettelijke ziekten moeten zo vlug mogelijk gemeld worden aan het CLB of de directeur.

tabak
Er geldt een absoluut en permanent verbod op het roken van producten op basis van tabak of van soortgelijke producten. 
  
De school controleert de naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding een sanctie opleggen
overeenkomstig de leefregels.
Ook de elektronische sigaretten en de vapor toestellen vallen onder het rookverbod.

alcohol en drugs
Het bezit, gebruik, onder invloed zijn, dealen en delen van alcohol en illegale drugs zijn niet toegelaten op school.  
  

De regelgeving alcohol en drugs hee  betrekking op alle leerlingen. Ook derden die de school betreden zijn eraan
onderworpen.  
Het reglement is van toepassing op de school en in de nabije omgeving van de school. Het geldt ook als leerlingen
zich tijdens de schooluren tussen de vestigingsplaatsen verplaatsen.    
Tijdens extra activiteiten zowel binnen als buiten de school geldt de algemene regel.   

De school controleert de naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding een sanc e opleggen
overeenkomstig de leefregels.

welbevinden

45



welbevinden
Het welbevinden van leerlingen op school is een fundamentele voorwaarde voor guns ge leerprocessen en een
beschermende factor tegen risicogedrag.   

Respect  
Het pedagogisch project ‘samen leren samenleven’ benadrukt de nood om respectvol om te gaan met elkaar. Op school
heerst een klimaat van verdraagzaamheid, openheid en respect ten aanzien van de diversiteit in seksuele geaardheid,
genderidentiteit, religie, huidskleur, beperkingen, cultuur, enz.  

Geweld, pesterijen en ongewenst (seksueel) gedrag  
Onze school wil de integriteit beschermen van de leerlingen die ons zijn toevertrouwd. Situa es van (vermoedelijk)
(seksueel) misbruik en geweld worden met zorg behandeld. Leerlingen met vragen, problemen of noden kunnen terecht bij
de leerlingenbegeleider, vertrouwenspersoon of het CLB.  

Leerlingen die toch onrespectvol gedrag stellen, zowel online als offline, worden hiervoor gesanc oneerd. Dit past in het
kader van het ruimere pestactieplan.  
  

Zorg en leerlingenbegeleiding  
Leerlingen met zeer specifieke individuele noden kunnen met problemen, vragen of twijfels terecht bij
vertrouwensleerkrachten, de psychologe en de orthopedagogen.

Participatiecultuur  
Par cipa e op school bevordert het welbevinden. In het onderdeel ‘par cipa e’ lees je alles over de betrokkenheid van
leerlingen en ouders bij ons schoolbeleid. Voeding, dranken en tussendoortjes.

voeding, dranken en tussendoortjes
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voeding, dranken en tussendoortjes
Het reguliere aanbod in onze school  

Op school wordt kraantjeswater gepromoot. Wij ontvingen een cer ficaat dat ons water goed bevonden werd. Als
leerlingen meer drinken, moeten ze ook meer naar het toilet. Daar houden we rekening mee. Dit ac epunt gaat dus
hand in hand met [een drink- en plasbeleid op school].  
Het aanbod dranken en tussendoortjes op onze school s muleert leerlingen tot een gezonde keuze. De
aanbevelingen uit het GO! standpunt zijn hierbij rich nggevend (zie h p://pro.g-o.be/gezondheid-en-
preventie/gezondheid/themas/voeding- en-dranken).
Er geldt een verbod op alcoholische dranken, energiedranken (met cafeïne en/of taurine) en hypertone
sportdranken.  

  
Bijkomende facultatieve afspraken:  

Er geldt een verbod op het meebrengen naar school van producten uit de categorieën ‘uitzonderlijk’ en ‘te mijden’
(zie tabel (link invoegen) : frisdrank, gezoete fruitsappen, light frisdranken, sportdranken, enz. en snoep,
chocoladekoeken, wafels, chips, repen, enz.)  
Uitzonderingen: frisdranken of snoep zijn op school enkel in beperkte mate toegestaan bij schoolfeesten,
verjaardagstraktaties, e.d.  
Het is de leerlingen toegestaan om in de klas een (hervulbaar) flesje drinkbaar water te gebruiken waarvan ze
tijdens de lesdag mogen drinken en dat ze tijdens de pauzes kunnen (bij)vullen.  
Wij s muleren de leerlingen om fruit mee te brengen. Wij organiseren daartoe één of meer* ‘fruit-in-de-
boekentasdagen’ in de schoolweek, waarop de leerlingen (enkel) een stuk fruit als tussendoortje van thuis
meebrengen, wij par ciperen hiermee aan 'tu fru ' , waarvoor we ook een subsisie krijgen van de Vlaamse
Gemeenschap.

*aantal fruitmomenten wordt per team afgesproken met een minimum van 1 dag. 

verkeersveilige schoolomgeving
Leerlingen worden ges muleerd om op een duurzame manier naar school te komen: te voet, met de fiets of met het
openbaar vervoer. De volgende afspraken gelden op school:  

Parkeren in de omgeving van de schoolpoort wordt vermeden door het jdelijk plaatsen van kegels en veilige
victors, zodat de zwakke weggebruikers meer ruimte krijgen om zich comfortabel en veilig te bewegen.
Parkeerplaatsen bevinden zich in de straten rondom de school. Parkeren op het schooldomein is voor ouders en
bezoekers verboden.
De fietsenstallingen voor leerlingen bevinden zich op het schoolterrein links van de ingang. Fietsers verlaten de
school via de voetgangersingang om conflict met de talrijke schoolbussen te vermijden.

Bij elke verplaatsing in klas- en schoolverband gebruiken we een fluohesje en wanneer we met de fiets weggaan,  een
fietshelm.

Klaverblad:
We stimuleren de ouders bij het afzetten of ophalen van hun kind, de wagen te parkeren op de parking van CC Den Egger.
Wie met de fiets komt, parkeert deze naast het lokaal van zedenleer. 
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Schoolkosten

Schoolkosten
In het GO! betaalt u geen inschrijvingsgeld voor uw kind, noch bijdragen voor kosten die nodig zijn om de
ontwikkelingsdoelen na te streven of de eindtermen te behalen. De materialen die hiervoor nodig zijn, krijgen de
leerlingen kosteloos in gebruik, ze blijven eigendom van de school. Worden de materialen beschadigd of raken ze zoek,
dan worden ze op uw kosten vervangen.     

Lijst met materialen (voorbeelden)

Bewegingsmateriaal    ballen, touwen, (klim)toestellen, driewielers,…

Constructiemateriaal    karton, hout, hechtingen, gereedschap, katrollen, tandwielen, bouwdozen,…

ICT-materiaal  computers inclusief internet, tv, radio, telefoon,…

Informatiebronnen    (verklarend) woordenboek, (kinder)krant, jeugdencyclopedie, handboeken, schriften,
werkboeken en blaadjes, fotokopieën, software, documentatiecentrum, cd-rom, dvd, klank-
en beeldmateriaal

Kinderliteratuur    prentenboeken, (voor)leesboeken, kinderromans, poëzie, strips,...

Knutselmateriaal    lijm, schaar, grondstoffen, textiel,…

Multimediamateriaal    audiovisuele toestellen, fototoestel, cassetterecorder, dvd-speler,…

Muziekinstrumenten    trommels, fluiten,…

Planningsmateriaal    schoolagenda, kalender, dagindeling,...

Schrijfgerief    potlood, pen,…

Tekengerief    stiften, kleurpotloden, verf, penselen,…

Leer- en
ontwikkelingsmateriaal    

spelmateriaal, lees- en rekenmateriaal, denkspellen, materiaal voor sociaal emotionele
ontwikkeling

Meetmateriaal    lat, graadboog, geodriehoek, tekendriehoek, klok (analoog en digitaal), thermometer,
weegschaal,…

Atlas - Globe - Kaarten - Kompas - Passer - Tweetalige alfabetische woordenlijst -
Zakrekenmachine

Toch kan onze school niet voor alle kosten instaan. Voor bepaalde activiteiten waaraan uw kind deelneemt, zijn wij
genoodzaakt een minimale bijdrage te vragen. 

Als bijlage volgt een lijst van de ouderbijdragen die de school u tijdens het schooljaar kan aanrekenen.      
Deze lijst vermeldt de verschillende kostencategorieën die deel uitmaken van de bijdrageregeling: 

De scherpe maximumfactuur: dit zijn bijdragen voor eendaagse uitstappen en voor activiteiten waaraan de klas
deelneemt (bv. bezoek aan tentoonstelling, toneel- of theatervoorstelling, workshops, sportactiviteiten tijdens de
onderwijstijd, e.d.). Ook de zwembeurten behoren tot deze categorie (behalve het één jaar verplicht aan te bieden
gratis zwemonderricht).   

Per schooljaar mag de school voor dit soort activiteiten aan de ouders een bijdrage vragen van 45 euro voor de
kleuters en 85 euro in het lager onderwijs. 
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De minder scherpe maximumfactuur: dit zijn bijdragen voor alle vormen van meerdaagse uitstappen binnen de
onderwijstijd. Het gaat om de GWP’s zoals bos-, zee-, boerderij-, plattelandsklassen, e.d.  

Voor dit soort activiteiten mag de school in de kleuterafdeling aan de ouders geen bijdrage meer vragen (dus 0
euro) en in de lagere school nog slechts 435 euro voor de volledige duur van het lager onderwijs.  

Ten slotte vermeldt de lijst de diensten die de school vrijblijvend aanbiedt, alsook een raming van de kostprijs
ervan. We denken hierbij aan toezicht, warme maaltijden, drankjes, leerlingenvervoer, activiteiten op
woensdagnamiddag, e.d.   
De kostprijs die de school hiervoor aanrekent moet in verhouding staan tot de geleverde prestaties.
Uitstappen die kaderen binnen de activiteiten van de school worden mee gefactureerd. Indien uw kind niet kan
deelnemen, voorziet u in een medisch attest anders moeten deze activiteiten toch betaald worden.

Maaltijdprijzen   

- Kleuters:   

volledige maaltijd: 3,05 euro   

soep: 0,65 euro 

- Leerlingen lager onderwijs:   

volledige maaltijd: 3,60 euro  

soep: 0,65 euro

Fruitproject Tutti-frutti: 3,50 euro per schooljaar  

Indien ouders hun openstaande rekeningen niet betalen, zal de school volgende procedure toepassen:

1. 15 dagen na betaalbaarstelling facturatie of te innen bedrag: De factuur of te innen bedrag wordt terug meegeven
met verwittiging van dringende betaling, nota in de agenda met de vermelding herinnering factuur of te innen
bedrag.  

2. 15 dagen na betaalbaarstelling facturatie of te innen bedrag (= na stap 1): Er wordt een aangetekend schrijven
verstuurd. De kost van het aangetekend schrijven zal verhaald worden op de debiteur.    

3. 15 dagen na betaalbaarstelling facturatie of te innen bedrag (= na stap 2): De openstaande factuur of het nog te
innen bedrag (de kosten van het aangetekend schrijven mee ingerekend) wordt betaalbaar gesteld door een
incassobureau.  

Bij de 3 stappen geldt steeds volgende regel: Een kind dat is ingeschreven voor de maaltijden, zal steeds een kleine
maaltijd krijgen.
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Leefregels

ordemaatregelen
Een goede samenwerking tussen kind, ouder en personeel van de school is zeker nodig om vlot te func oneren. Als deze
samenwerking niet volgens de afspraken verloopt, kan de school passende maatregelen nemen.  

Voor kleuters die niet leerplich g zijn, voorzien we speciale begeleiding. Bijgevolg wordt normaliter niet in een orde- en
tuchtregeling voor kleuters voorzien.  

Leerplichtige kinderen die in het buitengewoon kleuteronderwijs zitten, kunnen niet worden geschorst of uitgesloten.  

Bij leerplichtigen in het buitengewoon lager onderwijs kunnen er maatregelen genomen worden.   

De volgende ordemaatregelen zijn mogelijk:  
een vermaning;  
een schriftelijke straftaak;  
een jdelijke verwijdering uit de les of studie tot het einde van de les of studie voor maximum één lesdag.
Ondertussen krijg de leerling een straf of een taak;  
een strafstudie buiten de lesuren;  
…  

Tegen een ordemaatregel kan geen beroep worden aangetekend.  

Volstaat een ordemaatregel niet, dan kan de directeur met de leerling een begeleidingsovereenkomst sluiten waarin
duidelijk omschreven wordt wat van de leerling wordt verwacht en wat de gevolgen zijn als de leerling de afspraken niet
nakomt. De ouders worden hierover schri elijk geïnformeerd. Het contract hee  een beperkte duur en wordt voortdurend
geëvalueerd. Eventueel kan daarop een tuchtprocedure volgen.

preventieve schorsing
Om de leefregels te handhaven kan de directeur of zijn afgevaardigde in zeer uitzonderlijke omstandigheden een
leerplichtige leerling lager onderwijs preventief schorsen; d.w.z. voorlopig uit de school sluiten.  

Deze bewarende maatregel geldt maximaal vijf opeenvolgende schooldagen. De directeur of zijn afgevaardigde kan, mits 
schriftelijke motivering aan de ouders, beslissen om desbetreffende periode eenmalig met maximaal vijf opeenvolgende 
schooldagen te verlengen indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden 
afgerond.

De schorsing kan onmiddellijk uitwerking hebben en wordt schriftelijk aan de ouders meegedeeld.  

De school voorziet in opvang voor de leerling, tenzij ze aan de ouders motiveert waarom dit niet haalbaar is.

tuchtmaatregelen
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tuchtmaatregelen
De directeur of zijn afgevaardigde kan een tuchtmaatregel nemen bij zeer erns ge overtredingen. Dit is het geval
wanneer het gedrag van de leerling werkelijk een gevaar voor anderen vormt of een belemmering is voor het ordentelijk
verstrekken van het onderwijs en/of de verwezenlijking van het eigen opvoedingsproject van onze school in het gedrang
brengt.   

De directeur of zijn afgevaardigde zal slechts tuchtmaatregelen nemen als de ordemaatregelen geen effect hebben. Zeer
erns ge overtredingen zijn onder meer opze elijk slagen en verwondingen toebrengen, opze elijk essen ële
veiligheidsregels overtreden, opze elijk en blijvend de lessen en ac viteiten storen, zware schade toebrengen, drugs
dealen of diefstal plegen, e.d.  

Mogelijke maatregelen zijn:  

tijdelijke uitsluiting  
Een jdelijke uitslui ng uit alle lessen voor een minimale duur van één schooldag en voor een maximale duur van vij ien
opeenvolgende schooldagen. De directeur of zijn afgevaardigde spreekt deze maatregel uit na voorafgaand advies van de
klassenraad. De school voorziet in opvang voor de leerling, tenzij ze aan de ouders mo veert waarom dit niet haalbaar is.
De school kan voorwaarden aan de opvang koppelen en zal met de ouders hierover afspraken maken.  

definitieve uitsluiting  
De directeur of zijn afgevaardigde spreekt deze maatregel uit na voorafgaand advies van de klassenraad waarin ook het
CLB vertegenwoordigd is.  

Een defini eve uitslui ng gaat in hetzij onmiddellijk na de schri elijke kennisgeving aan de ouders van de leerling, hetzij
op 31 augustus van het lopende schooljaar.  

Wordt de leerling in de loop van het schooljaar defini ef uitgesloten, dan blij  de leerling in de school ingeschreven tot
aan de inschrijving in een andere school. Uiterlijk één maand (vakan eperioden tussen 30 juni en 1 september niet
inbegrepen) na de schri elijke kennisgeving van de defini eve uitslui ng, wordt de leerling defini ef uitgeschreven, zelfs
als er dan nog geen andere school voor de leerling gevonden is.  

De uitslui ng op zich doet geen a reuk aan het statuut van regelma ge leerling. Samen met het begeleidende C LB zal de
school de leerling actief helpen zoeken naar een andere school.  

De school bepaalt of de aanwezigheid van de leerling verplicht is of niet. Als de ouders om opvang vragen en de school
acht dit niet haalbaar, dan motiveert zij dit en deelt dit schriftelijk mee aan de ouders.

Bij manifeste onwil om op het aanbod van verandering van school in te gaan, kan de school de leerling uitschrijven.   

De school kan weigeren om een leerling die defini ef uitgesloten werd, het lopende, het volgende en het daaropvolgende
schooljaar in te schrijven in de school.

regels bij tuchtmaatregelen
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regels bij tuchtmaatregelen
De jdelijke en defini eve uitslui ng kunnen enkel uitgevoerd worden na een procedure die de rechten van verdediging
waarborgt, mits men de volgende principes respecteert:  

men moet het voorafgaand advies van de klassenraad inwinnen. Bij een defini eve uitslui ng moet de klassenraad
uitgebreid worden met een vertegenwoordiger van het CLB, die een adviserende stem heeft.  
de intentie tot het nemen van een tuchtmaatregel wordt door de school schriftelijk aan de ouders gemeld  
de ouders en de leerling hebben inzage in het tuchtdossier van de leerling. In dit tuchtdossier wordt het advies van
de klassenraad opgenomen. De ouders worden gehoord. Ze kunnen eventueel worden bijgestaan door een
vertrouwenspersoon.  
de tuchtstraf moet pedagogisch verantwoord kunnen worden en in overeenstemming zijn met de ernst van de
feiten.  
de beslissing tot jdelijke of defini eve uitslui ng wordt genomen door de directeur of zijn afgevaardigde. Deze
beslissing wordt schri elijk en behoorlijk gemo veerd aan de ouders meegedeeld vóór de tuchtmaatregel ingaat
met vermelding van de datum waarop de maatregel ingaat.  
de school gee  in de mededeling van de defini eve beslissing aan dat de ouders een beroep kunnen instellen en
verwijst tegelijk ook naar de bepalingen daaromtrent uit het schoolreglement.
het tuchtdossier en de tuchtmaatregelen zijn niet overdraagbaar van de ene school naar de andere school.  
er wordt nooit overgegaan tot collectieve uitsluitingen.

agressiehantering
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agressiehantering
Agressiehantering:

Binnen de vestiging Woudlucht werd een procedure uitgewerkt rond agressiehantering.   

Deze procedure heeft betrekking op alle personeelsleden van de school en omvat de verschillende stappen die worden
ondernomen in geval van een crisissituatie. De procedure reguleert de manier waarop wordt ingegrepen in crisissituaties,
zodat dit op een menselijke en waardige manier kan verlopen.    

We spreken van een crisis als het gedrag van een leerling zo problematisch (afwijkend, extreem of gevaarlijk) is dat een
goede werking van de klas of school onmogelijk wordt. Wanneer dit gebeurt wordt de verantwoordelijke van het
crisisopvangteam (COT-team) opgeroepen. Deze oordeelt dan of de situatie vereist dat er extra personeelsleden moeten
ingeschakeld worden en verwittigt deze indien nodig.     

De leerling wordt in eerste instantie gevraagd om vrijwillig mee te komen. Bij weigering of ernstige fysieke agressie
wordt de leerling onder dwang meegenomen naar een rustig lokaal. Vervoeren onder dwang gebeurt steeds door
personeelsleden van het crisisopvangteam, m.b.v. persoons- en teamgerichte veiligheidstechnieken. Dit zijn
bevrijdingstechnieken en teamtechnieken binnen de hulpverlening, voor het hanteren van agressie in een crisissituatie.
Enkel personeelsleden die de vorming rond PTV-technieken hebben gevolgd, mogen in deze situaties ingrijpen. Andere
aanwezige leerkrachten mogen assisteren, indien gevraagd.    

De verantwoordelijke kiest een plaats waar de leerling tot rust wordt gebracht, indien nodig in de time-out-ruimte. Dit is
een speciaal ingerichte, afsluitbare, ruimte, met als doelstelling deze leerling tot rust te laten komen. Deze maatregel kan
toegepast worden in geval van gevaar voor zichzelf of anderen, en is beperkt in de tijd.    

Indien de leerling op deze manier niet tot rust komt en de veiligheid voor zichzelf, anderen of de omgeving in het gedrang
komt, kan overgegaan worden tot fixatie door bevoegde personeelsleden, en m.b.v. gespecialiseerd materiaal.    
Indien nodig worden ouders en/of externen opgeroepen.    

Na afloop van een crisissituatie vindt steeds een gesprek plaats met de leerling en andere betrokken partijen (door COT-
verantwoordelijke of andere betrokken leerkracht).    

Indien terugkeer naar de klas niet meteen mogelijk is kan een lange time-out of schorsing van één of meerdere dagen
plaatsvinden. Dit laatste gebeurt steeds in overleg met de directie.    

Hierna volgt meestal een sanctie (vooraf bepaald), in combinatie met een mogelijkheid tot herstel, waarna de leerling kan
terugkeren naar de klas.    
Indien nodig kan verdere begeleiding worden opgestart (intern of extern).    

Crisissituaties waarbij fysiek moet ingegrepen worden door het COT-team, worden geregistreerd in de feitenfiche van het
digitaal leerlingendossier.. Dit gebeurt door de betrokken leerkracht; indien nodig vullen de leden van het COT aan.     

Bij herhaaldelijke voorvallen van agressie wordt een tuchtdossier aangemaakt. Dit kan uiteindelijk leiden tot een
definitieve uitsluiting.    
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Verzekeringen

verzekeringen
Aan het runnen van een school zijn aansprakelijkheidsrisico’s verbonden. Door verzekeringen af te sluiten probeert onze
school die risico’s in te perken.   

De volgende specifieke verzekeringen spelen hierbij een rol: de schoolpolis en de verzekering van de inboedel van de
school.   

Onze school is verzekerd bij Ethias.

De schoolpolis bestaat uit :    

- BA, verdediging en rechtsbijstand     

Hier wordt gewaarborgd, de burgerlijke aansprakelijkheid (en rechtsbijstand) die ten laste kan gelegd worden van o.a. de
leerlingen;     

- Lichamelijke ongevallen waarbij de lichamelijke schade van leerlingen gedekt is. 
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taalbeleid

Taalbeleid
Als uw kind voor het eerst in het gewoon lager onderwijs instroomt, dan onderzoekt de school hoe goed uw kind de
onderwijstaal kent. De school doet dit om te weten of er specifieke hulp voor taal nodig is.   

Is uw kind als anderstalige nieuwkomer ingeschreven, dan hoeft de school de kennis van de onderwijstaal niet te
onderzoeken. 

Binnen het bubao worden alle leerlingen getest door de logopedist en worden taalproblematieken allerhande nauw
opgevolgd binnen de school.

specifiek taaltraject
Als uw kind de onderwijstaal onvoldoende kent, dan voorziet de school in een taaltraject dat aansluit bij de beginsituatie
en de specifieke noden van uw kind. 

Indien het resultaat van de test uitwijst dat uw kind onvoldoende de onderwijstaal beheerst om de lessen te kunnen
volgen, dan kan de school een taalbad organiseren. Dit taalbad kan individueel of gezamenlijk georganiseerd worden.   

Let wel: de leerkracht die het onderwijs in het taalbad verstrekt, wordt betrokken bij de beslissing over de duur van het
taalbad. De duur van dit taalbad is maximaal één jaar.  
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Betwisting en klachten

algemene klachtenprocedure

Een klacht ?  
Bent u niet tevreden over de werking van de school rond een bepaald aspect ? Of hebt u bedenkingen bij een concrete
handeling of beslissing van een personeelslid van de school, dan kunt u overwegen om een klacht in te dienen.   

In principe kan iedere belanghebbende dergelijke klacht indienen.   

Waar kun je met een klacht terecht ?  
De eerste stap bestaat erin om de klacht rechtstreeks aan de directeur van de betrokken school of instelling te bezorgen
en samen te zoeken naar een oplossing.   

Lukt dit niet en kom je na overleg met de directeur niet tot een akkoord – of gaat de klacht over het optreden van de
directeur zelf – dan kun je vervolgens formeel en bij voorkeur schri elijk een klacht indienen bij de algemeen directeur
van de Scholengroep, dhr. Urbain Lavigne, Rerum Novarumlaan 1, 3010 Kessel-Lo, urbain.lavigne@scholengroep11.net.  
  
Bent u niet tevreden over het resultaat van de klachtenbehandeling of de geboden oplossing door de algemeen directeur
dan kunt u tot slot eventueel een klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst, Leuvenseweg 86 , 1000 Brussel,
telefoonnummer 0800 240 50 of via deze link. 
  
De afgevaardigd bestuurder van het GO! - mevrouw Raymonda Verdyck - is enkel bevoegd voor klachten in verband met
de administra eve diensten van het GO!. Voor klachten in verband met een school, instelling of scholengroep kunt u
terecht bij de betrokken directeur of algemeen directeur. Hebt u vragen over de toepassing van de diverse procedures dan
kunt u dit aankaarten via klachten@g-o.be  

Hoe dient u een klacht in ?  
U kunt telefonisch een klacht indienen of via brief, mail- of faxbericht. U kunt eventueel ook een afspraak maken voor een
persoonlijk gesprek.  

Volgende gegevens mogen zeker niet ontbreken bij de klachtmelding :  
uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer of mailadres) 
een feitenrelaas - wat is er precies gebeurd en wanneer  
de naam van de school waar de feiten zich voordeden als u een klacht indient bij de algemeen directeur van de
scholengroep  

  

Hoe verloopt de behandeling van een klacht ?  
Binnen een termijn van 10 kalenderdagen ontvangt u in principe een ontvangstmelding.  

Indien de klacht niet wordt behandeld omdat deze niet ontvankelijk is conform de bepalingen van het Vlaams
klachtendecreet, zult u daarvan op de hoogte worden gebracht.  

Als de klacht wel ontvankelijk is, volgt er een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht. U wordt op de hoogte
gebracht van het resultaat van dit onderzoek.  

De klacht wordt afgehandeld binnen een termijn van 45 kalenderdagen vanaf het ogenblik waarop de klacht de betrokken
directeur of algemeen directeur heeft bereikt.   
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Als u een klacht indient tegen een bepaalde beslissing, betekent dit evenwel niet dat deze beslissing automa sch wordt
uitgesteld of ingetrokken.  

Welke klachten worden niet behandeld ?  
Volgens de bepalingen van het Vlaams klachtendecreet dienen volgende klachten niet behandeld te worden :  

een klacht die betrekking heeft op feiten waarover reeds eerder een klacht is ingediend en die al behandeld werd  
een klacht die betrekking hee  op feiten die langer dan één jaar voor de indiening van de klacht hebben
plaatsgevonden  
een klacht over een feit dat het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke procedure of waarvoor een jurisdic oneel
beroep is ingediend (o.a. Raad van State)  
een beroepschrift tegen het niet toekennen van een getuigschrift basisonderwijs (inhoudelijke aspecten)  
een beroepschrift tegen een definitieve uitsluiting (inhoudelijke aspecten)  
een kennelijk ongegronde klacht  
een klacht waarvoor je als klager geen belang kunt aantonen  
een anonieme klacht  
een klacht over het algemeen beleid en regelgeving van de Vlaamse overheid  

Dient u toch dergelijke klacht in, dan is de kans zeer groot dat deze zal worden afgewezen en als niet ontvankelijk zal
worden verklaard.  

Specifieke procedures  
Voor een aantal specifieke klachten kunt u terecht bij een welbepaald orgaan of een daartoe bevoegde organisa e of
commissie. U moet er een afzonderlijke klachtenprocedure volgen.  

V o o r beroepschriften tegen het niet toekennen van een getuigschri  of een defini eve uitslui ng  is een
georganiseerde administra eve beroepsmogelijkheid voorzien. Deze procedures kunt u terugvinden in het
schoolreglement en moet u nauwgezet opvolgen en doorlopen (focus op inhoudelijke aspecten). Klachten over het verloop
van dergelijke procedures kunnen worden ingediend bij de directeur of algemeen directeur van de school of scholengroep
(bijvoorbeeld te lange behandeltermijnen, geen antwoord op briefwisseling, onvoldoende informatieverstrekking).
 
Klachten die betrekking hebben op de principes van zorgvuldig bestuur kunnen worden ingediend bij de Commissie
Zorgvuldig Bestuur. Zorgvuldig bestuur betekent dat scholen zich in de dagelijkse werking aan een aantal principes
moeten houden (o.a. kosteloosheid, eerlijke concurren e, verbod op poli eke ac viteiten, handelsac viteiten, reclame en
sponsoring). Meer informatie kunt u vinden via deze link of http://www.agodi.be/commissie-zorgvuldig-bestuur.

Bij een niet gerealiseerde of ontbonden inschrijving van een kind kunt u klacht indienen bij de Commissie inzake
leerlingenrechten. Meer informa e hierover kunt u vinden via deze link of http://www.agodi.be/commissie-inzake-
leerlingenrechten.
 
Hebt u een klacht in verband met toegang tot het buitengewoon onderwijs dan kunt u terecht bij de Vlaamse
Bemiddelingscommissie. Informatie kunt u vinden via deze link of http://www.agodi.be/vlaamse-bemiddelingscommissie.

Voor klachten in verband met discrimina e kunt u terecht bij Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum. Meer
informatie vindt u terug via deze link of http://www.unia.be.

beroepsprocedure tegen het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs
De ouders worden geacht de beslissing omtrent het getuigschri  basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben
genomen.  

Bezwaar  
De beslissing van de klassenraad om een getuigschri  basisonderwijs niet toe te kennen, kan door de ouders worden
betwist. Binnen een termijn van drie dagen, zaterdag, zondag, we elijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend,
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volgend op de dag waarop de beslissing van niet uitreiken aan de ouders wordt kenbaar gemaakt, kunnen de ouders die
deze beslissing betwisten, een persoonlijk overleg met de directeur of zijn afgevaardigde aanvragen om hun bezwaren
kenbaar te maken. De datum van het gesprek wordt hen schriftelijk meegedeeld.   

Tijdens het overleg kunnen de ouders het dossier inkijken en wordt uitgelegd waarom de beslissing werd genomen. Van
dit overleg wordt een schriftelijke neerslag gemaakt.  

Na het overleg zijn de volgende scenario’s mogelijk:  
de ouders zijn ervan overtuigd dat de klassenraad de juiste beslissing heeft genomen en trekken de betwisting in.  
de directeur of zijn afgevaardigde beslist om de klassenraad opnieuw te laten samenkomen, waarna de klassenraad
beslist om het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs te bevestigen of te wijzigen.  
de directeur of zijn afgevaardigde beslist om de klassenraad niet opnieuw te laten samenkomen.   

De ouders nemen kennis van de beslissing van de klassenraad per aangetekende brief of tegen afgiftebewijs.  

Het gaat ofwel om de oorspronkelijke beslissing van de klassenraad ofwel om de beslissing van de klassenraad die
opnieuw is samengekomen. Als de ouders de beslissing niet in ontvangst nemen op de voorziene datum, beschouwen we
de beslissing als ontvangen en begint de beroepstermijn te lopen.  

De school wijst de ouders schriftelijk op de mogelijkheid tot beroep.  

Beroep  
Tegen eindbeslissingen over het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs, kunnen je ouders in beroep gaan.  

De mogelijkheid tot beroep ontstaat pas, nadat via overleg geprobeerd is om constructief tot een oplossing te komen.  

Als na het overleg met de directeur of zijn afgevaardigde of nadat de klassenraad opnieuw is samengekomen, de
betwis ng blij  bestaan, kunnen de ouders schri elijk (gedateerd en ondertekend; met beschrijving van de feiten en het
voorwerp van beroep en mo vering van de ingeroepen bezwaren) beroep instellen bij de algemeen directeur binnen een
termijn van drie dagen na het in ontvangst nemen van de beslissing. In deze termijn worden zaterdag, zondag, we elijke
en reglementaire feestdagen en de statutaire verlofdagen niet meegerekend. Het beroep kan ingesteld worden ofwel
tegen de oorspronkelijke beslissing van de klassenraad (die niet opnieuw is samengekomen) ofwel tegen de herziene
beslissing van de klassenraad (die opnieuw is samengekomen).  

De algemeen directeur stelt de beroepscommissie samen en roept deze zo vlug mogelijk samen. Deze bestaat uit interne
leden en externe leden. De voorzi er van de beroepscommissie wordt door de algemeen directeur aangeduid onder de
externe leden.  
  

Beslissing van de beroepscommissie  
Elk lid van de beroepscommissie is stemgerechtigd en is aan discretieplicht onderworpen.  
 
Bij stemming is het aantal stemgerech gde interne leden gelijk aan het aantal stemgerech gde externe leden. Bij staking
van stemmen is de stem van de voorzitter van de beroepscommissie doorslaggevend.  

De ouders worden door de beroepscommissie gehoord. De beroepscommissie zal ten vroegste zetelen vanaf maandag 27
augustus 2018.  

Ook de leden van de klassenraad kunnen worden gehoord.  

De beroepscommissie neemt één van de volgende beslissingen:  
de gemo veerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid wegens laa jdig indienen of het niet
voldoen aan de vormvereisten;
de bevestiging van het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs  
het toekenning van het getuigschrift basisonderwijs  
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De algemeen directeur aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de beslissing van de beroepscommissie.  

Het resultaat van het beroep wordt schri elijk en gemo veerd aan de ouders meegedeeld uiterlijk op 15 september, met
vermelding van de verdere beroepsmogelijkheid bij de Raad van State (termijn en modaliteiten).  
  
Binnen het GO! zelf is er na deze procedure geen verder beroep meer mogelijk.

beroepsprocedure bij definitieve uitsluiting
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beroepsprocedure bij definitieve uitsluiting
Men kan tegen een defini eve uitslui ng als tuchtmaatregel in beroep gaan. Het beroep wordt behandeld door een
beroepscommissie.      

  
Opstarten van het beroep  
De ouders moeten het beroep schriftelijk indienen bij de algemeen directeur uiterlijk binnen drie dagen (zaterdag, zondag,
we elijke en reglementaire feestdagen en de statutaire verlofdagen niet meegerekend) na de schri elijke mededeling
van de defini eve uitslui ng. Ze doen dit het best via een aangetekende zending: op die manier kunnen zij bewijzen dat
zij het beroep tijdig hebben ingediend.  
Het beroep moet gedateerd en ondertekend zijn, met omschrijving van de feiten en het voorwerp van beroep en
motivering van de ingeroepen bezwaren.  
 
Tijdens de beroepsprocedure blijft de leerling definitief uitgesloten.  
  

Beroepscommissie   
De algemeen directeur duidt de beroepscommissie aan en roept deze zo vlug mogelijk samen.  

De beroepscommissie bestaat uit interne leden en externe leden. De voorzi er van de beroepscommissie wordt door de
algemeen directeur aangeduid onder de externe leden.  
 
Elk lid van de beroepscommissie is stemgerech gd en is aan discre eplicht onderworpen. Bij stemming is het aantal
stemgerech gde interne leden gelijk aan het aantal stemgerech gde externe leden. Bij staking van stemmen is de stem
van de voorzitter van de beroepscommissie doorslaggevend.

De beroepscommissie hoort de ouders. Uiterlijk 5 dagen (zaterdag, zondag, we elijk en reglementaire feestdagen en
statutaire verlofdagen niet meegerekend) na de dag van ontvangst van het schri elijk beroep zetelt de
beroepscommissie.

De beroepscommissie kan één of meer leden van de klassenraad, die een advies over de defini eve uitslui ng hebben
gegeven, horen.  

De beroepscommissie neemt een van de volgende beslissingen:   
de gemo veerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid wegens laa jdig indienen of het niet
voldoen aan de vormvereisten  
de bevestiging van de definitieve uitsluiting  
de vernietiging van de definitieve uitsluiting  

De algemeen directeur aanvaardt de verantwoordelijkheid voor deze beslissing van de beroepscommissie   

Het resultaat van het beroep wordt schri elijk en gemo veerd aan de ouders ter kennis gebracht uiterlijk 45
kalenderdagen – vakan eperioden niet meegerekend – nadat het beroep werd ingediend. De directeur ontvangt hiervan
een afschrift. Bij overschrijding van deze vervaltermijn is de definitieve uitsluiting van rechtswege nietig.   

Bij de kennisgeving van de beslissing moet de beroepsmogelijkheid bij de Raad van State worden vermeld (termijn en
modaliteiten).  
Binnen het GO! zelf is er na deze procedure geen verder beroep meer mogelijk
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Bijlagen

Instemming met schoolreglement en pedagogisch project

  

Ondergetekende(n) (naam ouder(s)) 

____________________________________________                         

____________________________________________                         

Ouder(s) van (naam van de leerling(e)), 

____________________________________________                         

uit klas _____________________________________                         

van school ___________________________________                         

bevestigen hierbij het schoolreglement voor het schooljaar 2018-2019 en het pedagogisch project in papieren versie of
via elektronische drager* ontvangen te hebben en te ondertekenen voor akkoord. 

te __________________________________________                         

op datum ___________________________________                     

Handtekening(en) 

De ouder(s)         ____________________________________       

             
                             ____________________________________                     

* schrappen wat niet past
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Dktersattest: toezicht op inname medicatie

Geachte ouders,

In het kader van het medicatiebeleid op onze school vermijden wij zoveel mogelijk de toediening van medicatie op school.
Omdat het toedienen van medicatie wettelijk niet zomaar mag, wensen wij hierover de volgende afspraken te maken: 

vermijd zoveel mogelijk de toediening van medicatie op school;
het toezicht houden op de inname van medicatie door het schoolpersoneel kan enkel met attest van de
behandelende arts;
het personeelslid dat toezicht houdt, engageert zich om het voorschrift zo stipt en correct mogelijk uit te voeren;
het personeelslid dat toezicht houdt kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor de nevenwerkingen die de
leerling ondervindt; 
een leerling die zelfstandig medicatie inneemt doet dit op eigen verantwoordelijkheid; als de leerling onzorgvuldig
omspringt met deze medicatie (bv. verspreiden onder andere leerlingen op school), valt dit onder het sanctiebeleid
van de school. 

Met vriendelijke groet, 

de directeur

------------------------------------------------------------------
Attest van de behandelende arts 

Naam van de  leerling:  ……………………………………………………… 

Naam, dosering en vorm van de medicatie: ……………………………………………………… 
                                                                               ……………………………………………………… 
                                                                               ……………………………………………………… 

Wijze van inname:               ……………………………………………………… 

Tijdstip van inname:    ……………………………………………………… 

Periode van inname:    van .................. tot ……………………… (datum) 

Bewaringswijze van het geneesmiddel: ………………………………………….  

Datum:  

Stempel en handtekening arts     

Akkoord van de ouder ( in overleg met het kind/de jongeren) met de afspraken: 

Handtekening + naam ouder(s):  
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privacywetgeving en beelmateriaal

1 september 2018

Beste ouder(s) ,     

Het kan gebeuren dat de school of een tv-ploeg foto’s, video- of televisieopnames van leerlingen maakt tijdens
verschillende evenementen in de loop van het schooljaar. 
Die gebruiken we voor onze schoolwebsite en sociale media en we illustreren er onze publicaties mee.

Door dit document te ondertekenen, geeft u hiervoor toestemming, waarvoor dank!   

Bedenkt u zich in de loop van het schooljaar, dan geven we daar gevolg aan overeenkomstig de privacywet.   

Met vriendelijke groeten         

[naam van de directeur]      

directeur/coördinator   _________________________________________________________________________  

Toestemming om beeldmateriaal te maken    

Ik geef hierbij toestemming aan de school om tijdens het schooljaar 2018 - 2019 vanaf 1 september 2018  beelden/foto’s
van    ........................................………………………………………….. [naam van de leerling(e)] te maken tijdens schoolse
activiteiten.

We denken hierbij aan de jaarlijkse fotosessie, klasuitstappen, schoolfeest, schoolreis, bos-of zeeklassen, ...     

Datum                                                                                                                Handtekening ouder      

_________________________________________________________________________  

Toestemming om beeldmateriaal te publiceren      

Ik geef hierbij toestemming aan de school om tijdens het schooljaar 2018 - 2019 vanaf 1 september 2018 beelden/foto’s   
van .........................................………………………………
[naam van de leerling(e)] te publiceren op de volgende informatiedragers: website, schoolkrantje, schoolfolder en sociale
media.     

Datum                                                                                                                Handtekening ouder  
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Toestemming gebruik foto in leerlingvolgsysteem/administratief pakket

1 september 2018

  

Ondergetekende(n) (naam ouder(s))      

____________________________________________            

____________________________________________            

Ouder(s) van (naam van de leerling(e)),      

____________________________________________         

uit klas:_________  

geeft toestemming/geen toestemming aan de school:   

- om een pasfoto te laten maken door de school OF  

- om een pasfoto te laten meebrengen door het kind (maak een keuze)  

en deze te plaatsen in het leerlingvolgsysteem/administratief pakket.   

Het plaatsen van de pasfoto dient om de leerling in dit volgsysteem te kunnen visualiseren.   

Wij zullen deze foto voor geen enkel ander doeleinde gebruiken.     

  

Datum:                                                                                 Handtekening ouder:   

  

  

______________                                                                ________________________________
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