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1. WELKOM IN ONZE SCHOOL  
Beste  

Het schoolteam heet jullie van harte welkom en dankt jullie voor het vertrouwen 
dat jullie stellen in onze school.  

De stap door de schoolpoort is voor jullie een stap in een soms onbekende 
wereld. Om jullie hierbij te helpen hebben we deze onthaalbrochure opgesteld. 
Jullie vinden hierin het schoolreglement en een bundeling van de voornaamste 
praktische gegevens in verband met de school en het schoolleven. 
 
We durven hopen dat deze brochure voor jullie een nuttige gids zal zijn op de 
weg die jullie samen zijn ingeslagen. Naar school gaan is immers al lang niet 
meer een geïsoleerd gebeuren. Een vruchtbare en positieve samenwerking 
tussen school en gezin, tussen leerkrachten en ouders en een opbouwende 
inbreng van het schoolbestuur en de lokale gemeenschap is één van de 
belangrijkste bouwstenen van eigentijds onderwijs. 
 
Op die manier kunnen wij als schoolteam ons ten volle inzetten voor degelijk 
onderwijs voor uw kind met een inspirerend en eigentijds opvoedingsproject. 
Alle geledingen van de schoolraad zetten hun beste beentje voor om dit te 
realiseren en daarbij rekenen wij ook op jullie om uw kind aan te moedigen en 
de afspraken na te leven. Bij vragen en problemen staan we steeds klaar om 
samen naar een oplossing te zoeken.  

Welkom!  
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2. ONS OPVOEDINGSPROJECT  
Onze visie is het aanbieden van duurzaam onderwijs met de focus op 
ondernemerschap waar rust en ritme centraal staan. Wij baseren ons op de 
individuele behoeften en noden van leerlingen. Onze school wil een leertraject 
aanbieden waar ieder kind op zijn eigen tempo en niveau kan werken. 

Onze missie is het vinden van een juiste levensbalans voor zowel leerlingen, 
leraren als ouders en hen te stimuleren om te ondernemen, te innoveren en 
anderen te inspireren.  

 

 

rust en ritme  
staan centraal  

 

aandacht voor 
ondernemerszin 

    

 

bouwen aan een  
duurzame samenleving 

 

geen religie 
wel cultuurbeschouwing 
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3. STRUCTUUR VAN ONZE SCHOOL  
Basisschool MONDOMIO, Steegsebaan 187, 2490 Balen  

Telefoon:   +32 (0) 11 19 19 19 	
Emailadres: info@mondomio.be 
Website:   www.mondomio.be	
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4. ORGANISATIE VAN DE SCHOOL  
SCHOOLBESTUUR  

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze 
school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en 
schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het 
onderwijs.  

Benaming: MONDOMIO vzw  

Leden van de Raad van Beheer:  
Debbie Goudriaan, Nico Epis en Judith Joos 

DIRECTEUR  

De directeur staat in voor de dagelijkse leiding van de school.  

KLASSENRAAD  

Deze bestaat uit:  

§ directie 
§ verantwoordelijke leerkracht van de leerling 
§ vakleerkrachten   
§ leden van het zorgteam   

Zij oordelen over de overgang van een leerling van de ene groep naar de 
andere. De raad houdt hierbij rekening met de verschillende belangen. 
Het individuele recht van de ouders staat hier tegenover het collectieve 
recht van de school als gemeenschap. Daarin spelen ook de individuele 
rechten van de medeleerlingen, die eveneens recht hebben op degelijk 
onderwijs. Die twee rechten zullen goed afgewogen worden tegenover 
elkaar. Het recht van de individuele ouders primeert dus niet. Toch 
opteren wij voor een degelijke communicatie met de ouders, in overleg 
met het CLB.  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PERSONEEL   

De groep van leerkrachten vormt het onderwijzend personeel. Naast hun 
zuivere lesopdracht hebben ze ook nog andere taken: bewaking tijdens 
de speeltijden, hulp bieden bij de warme maaltijden, ... Het administratief 
personeel staat de directeur bij in het administratief beheer van de school. 
Ook de personeelsleden die zorgen voor het onderhoud van de 
gebouwen, dragen bij tot het goed functioneren van onze school. 
 
OUDERRAAD 

De ouderraad, ons oudercomité, bestaat uit een groep van enthousiaste 
ouders die de school op allerlei domeinen positief wil steunen.		

Emailadres: oc@mondomio.be 

SCHOOLRAAD  

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen 
(oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft 
een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en 
communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt 
samengesteld voor een periode van vier jaar.  

De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze 
nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.  

LEERLINGBEGELEIDING – CLB  

Sedert 1 september 2000 vervangt het Vrij Centrum voor 
Leerlingenbegeleiding (CLB) het vroegere Vrij Psycho-Medisch-Sociaal 
Centrum (PMS) en het centrum voor Medisch Schooltoezicht (MST). De 
naamsverandering luidt ook een vernieuwde aanpak in waarbij de 
leerling nog meer centraal staat.  
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Kwaliteitsvolle dienstverlening  

Het CLB biedt aan leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een 
kwaliteitsvolle dienstverlening aan om het welbevinden van de leerling te 
bevorderen doorheen zijn/haar schoolloopbaan via informatie, hulp en 
begeleiding.  

Prioritair en intensief begeleidt het CLB leerlingen die leerbedreigd zijn 
door hun sociale achtergrond en leefsituatie. Er is bijzondere aandacht 
voor leerlingen uit het kleuteronderwijs en de aanvangsjaren van de 
lagere school.  

De CLB-begeleiding omvat vier domeinen :  

§ het leren en studeren   
§ de schoolloopbaan   
§ de preventieve gezondheidszorg   
§ de sociaal-emotionele ontwikkeling   

 
Andere belangrijke pijlers van de vernieuwde werking zijn: 
   

§ duidelijke afspraken met scholen, leerlingen en ouders   
§ het vraaggestuurd werken waarbij de CLB-medewerker 

ondersteunend optreedt   
§ het werken in team van artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk 

werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en 
administratief medewerkers   

§ het leggen van contacten tussen de school en de welzijns- en 
gezondheidsinstanties 

§ de relatie tussen het centrum en de leerlingen en hun ouders   
 
De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld 
dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. Dat is 
met de ouders besproken in de schoolraad. Niet alleen de school, maar 
ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB 
werkt gratis en discreet. Het centrum, de school en de ouders dragen een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid.  
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Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het 
CLB een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts 
voort als de ouders van de leerling hiermee instemmen. Vanaf de leeftijd 
van 12 jaar vermoedt de regelgever dat een kind voldoende competent 
is om zelfstandig te beslissen of hij/zij wil instemmen met het voorgestelde 
begeleidingsplan.  

Het centrum maakt zijn werking bekend aan de ouders. Dat gebeurt 
minstens op het ogenblik dat de leerling voor de eerste keer wordt 
ingeschreven in de school. Ouders krijgen informatie over de rechten en 
plichten van ouders, leerlingen, de school en het centrum.  

De regering kan het centrum verplichten vormen van begeleiding voor 
deelgroepen van leerlingen, ouders en scholen voor te stellen. Het staat 
deze leerlingen, ouders en scholen vrij om al dan niet op dit verzekerd 
aanbod in te gaan.  

Verplichting  

In principe is de begeleiding door een CLB niet verplicht. Er zijn echter 
twee uitzonderingen waarbij de verplichting toch geldt: bij spijbelgedrag 
en bij sommige medische onderzoeken en inentingen.  

Verplicht zijn de algemene medische onderzoeken die in klasverband 
worden georganiseerd op het CLB zelf voor de tweede kleuterklas en voor 
het vijfde leerjaar lager onderwijs (= algemeen consult).  

Ook de gerichte onderzoeken in klasverband op de school georganiseerd 
voor de eerste kleuterklas, eerste en derde leerjaar lager onderwijs zijn 
verplicht (= gericht consult).  

Indien ouders niet akkoord gaan, kunnen ze verzet aantekenen tegen de 
schoolarts en een andere (school)arts kiezen. Voor meer informatie kan 
men terecht bij de directeur van het CLB.  

De keuze van een CLB is niet vrij. Door de kinderen in te schrijven in een 
bepaalde school kiezen de ouders voor het CLB waarmee de school een 
beleidscontract heeft afgesloten. Daarin maken de school en CLB-
medewerkers die samen instaan voor de begeleiding van de leerlingen, 
concrete afspraken.  
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Praktisch  

Het CLB is gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus en tijdens de kerst- 
en paasvakantie (met uitzondering van twee dagen tijdens de kerst- en 
paasvakantie).  

Tijdens de sluitingsperiode kan men met vragen en problemen terecht bij 
de CLB- infolijn op het nummer 078/ 15 55 51.  

De dienstverlening van het CLB is gratis. De medewerkers van het CLB zijn 
regelmatig aanwezig op school. Men kan telefonisch een afspraak 
maken of persoonlijk langs komen. Je kan rechtstreeks een beroep doen 
op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet.  

Vrij CLB-Kempen, vestiging Mol, Edm. Van Hoofstraat 8, 2400 Mol.  
Telefoon: 014/33.76.20 

www.clb-kempen.be 

Het multidisciplinair dossier van uw kind.  

Het multidisciplinair dossier van uw kind bevat alle voorhanden zijnde 
gegevens die over uw kind op het centrum aanwezig zijn, ook vroegere 
gegevens uit het vroegere MST-PMS-dossier.  

Als een leerling van school verandert, is het CLB dat de vorige school 
begeleidt, ervoor verantwoordelijk dat het CLB-dossier de leerling volgt. Er 
is geen toestemming van de ouders vereist om een multidisciplinair dossier 
over te dragen.  

Er bestaat maar één CLB- dossier en dit dossier is in principe een 
ondeelbaar geheel. Daarom wordt het bij schoolveranderen in één 
zending overgemaakt. Elk CLB is eraan gehouden de ouders te informeren 
over het doorgeven van het dossier. Er wordt een wachttijd van 10 dagen 
gerespecteerd na het informeren van de ouders. Als ouder kunt u afzien 
van die wachttijd. U kunt binnen die 10 dagen verzet aantekenen tegen 
het overmaken van de niet-verplichte gegevens uit het dossier. U kunt 
geen verzet aantekenen tegen de overdracht van volgende gegevens: 
identificatiegegevens, vaccinatiegegevens, gegevens in het kader van 
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de verplichte CLB-opdrachten, bijzondere consulten en de medische 
onderzoeken uitgevoerd als vorm van nazorg na een algemeen, een 
gericht of een bijzonder consult.  

Indien de ouders zelf willen dat het dossier sneller wordt overgemaakt, 
dienen ze schriftelijk te bevestigen dat ze afzien van de wachttijd van 10 
dagen. Indien u verzet aantekent, verzendt het vorige CLB enkel de 
verplicht over te dragen gegevens samen met een kopie van het verzet. 
Het bewaart de gegevens waartegen verzet werd aangetekend tot 10 
jaar na het laatste contact.  

ONDERWIJSINSPECTIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP  

Onderwijsinspecteur: zie website www.onderwijsinspectie.be  

ORGANISATIE VAN DE SCHOOLUREN  

Zie website.  

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG  

Op school voorzien wij voor- en naschoolse opvang van 7.30u tot 17u. Op 
woensdag voorzien wij voor- en naschoolse opvang van 7.30u tot 8.45u en 
van 12u tot 13u. 
 
De kostprijs voor de voor- en naschoolse opvang bedraagt €1 per 20 
minuten. U dient niet vooraf te reserveren.  
 
Indien deze opvang voor u niet volstaat, verwijzen we u graag door naar 
KIKOEN, Veststraat 46, 2490 Balen. Kikoen organiseert buitenschoolse 
kinderopvang in samenwerking met de gemeente Balen en is erkend door 
Kind & Gezin. U kan hen contacteren op het nummer 014 71 11 12. Voor 
meer informatie verwijzen we u ook graag door naar hun website: 
www.kikoen.be. 
 
Verplaatsingen van en naar de kinderopvang zijn mogelijk met de 
minibusjes van de school.  
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5. REGLEMENTAIRE BEPALINGEN  
INSCHRIJVEN VAN LEERLINGEN  

Een kind is pas ingeschreven in onze school als de ouders schriftelijk 
instemmen met het pedagogisch project en het schoolreglement. 
Eenmaal ingeschreven, blijft een kind bij ons ingeschreven. De inschrijving 
stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school te 
veranderen, indien zij niet akkoord gaan met een nieuwe versie van het 
schoolreglement, bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een 
tuchtmaatregel of wanneer het kind een verslag ontvangt dat toegang 
geeft tot het buitengewoon onderwijs (tenzij de school een individueel 
aangepast programma haalbaar ziet).  

Het schoolbestuur heeft gekozen om de kinderen in te schrijven voor de 
hele basisschool. Bij de inschrijving dient een officieel document te 
worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de 
verwantschap aantoont (het trouwboekje, het geboortebewijs, een 
identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het 
vreemdelingenregister, een reispas, ...).  

Inschrijvingsperiode :  

§ elke schooldag tijdens de schooluren   
§ de eerste week van juli   
§ de twee laatste weken van augustus   
§ na afspraak met de directeur   

Alle leerlingen kunnen inschrijven vanaf de eerste schooldag van de 
maand maart van het voorafgaande schooljaar. Onze school werkt met 
voorrangsperiodes. We hebben een voorrangsperiode voor leerlingen van 
dezelfde leefentiteit, kinderen van personeel en voor het systeem van 
dubbele contingentering. Tot slot voorzien we ook een periode voor 
leerlingen die geen gebruik maken van de voorrangsgroepen. De juiste 
data vindt u in onze schoolbrochure, op onze website, ...  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Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving / 
aanmelding opgenomen in het inschrijvings- / aanmeldingsregister. Zij 
worden slechts eenmaal ingeschreven volgens chronologie. Een kleuter 
die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden. Maar 
pas wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar 
zijn), wordt de kleuter opgenomen in het stamboekregister en kunnen de 
ouders de verklaring van enige inschrijving invullen en handtekenen. 
Vanaf de volgende instapdatum wordt de kleuter toegelaten in de school 
en wordt hij/zij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas.  

Kleuters zijn niet leerplichtig.  

In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig 
en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd 
nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig 
kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.  

Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de 
lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven 
kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij het advies van de 
klassenraad en van het CLB-centrum. In het gewoon onderwijs kan een 
leerling minimum 5 jaar en maximum 8 jaar in het lager onderwijs 
doorbrengen, met dien verstande dat een leerling die 15 jaar wordt vóór 1 
januari geen lager onderwijs meer kan volgen.  

De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun 
leerlingengroep te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er, in 
samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren.  

Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet 
opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar in onze 
eigen school.  

Onze school moet haar capaciteit vastleggen. De capaciteitsbepaling en 
het aantal beschikbare zitjes vind je terug in de schoolbrochure, op de 
website, .... Eens onze capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling 
geweigerd. Elke geweigerde leerling krijgt een weigeringdocument en 
wordt als geweigerde leerling in het inschrijvingsregister geschreven. De 
volgorde van de geweigerde leerlingen in het inschrijvingsregister valt 
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weg op de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de 
inschrijving betrekking heeft. Voor de instappertjes blijft de volgorde van 
het inschrijvingsregister behouden tot 30 juni van het schooljaar waarop 
de inschrijving betrekking heeft.  

Wanneer je kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het 
buitengewoon onderwijs, schrijft de school in onder ontbindende 
voorwaarde. Als na de inschrijving pas blijkt dat er zo’n verslag is, wordt ze 
automatisch omgezet in een inschrijving onder ontbindende voorwaarde. 
Vervolgens organiseert de school overleg met de ouders, de klassenraad 
en het CLB, over de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te 
nemen in het gemeenschappelijk curriculum of om de leerling 
studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast 
curriculum. Een beslissing volgt binnen een redelijke termijn en uiterlijk na 
60 kalenderdagen. Indien na het overleg de school de disproportionaliteit 
van de aanpassingen bevestigt, wordt de inschrijving ontbonden op het 
moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk 
1 maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de kennisgeving van de 
bevestiging van de disproportionaliteit.  

Wanneer je kind niet beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het 
buitengewoon onderwijs, maar tijdens de schoolloopbaan de nood aan 
aanpassingen voor hem/haar wijzigt en de vastgestelde 
onderwijsbehoeften van die aard zijn dat voormeld verslag nodig is, 
organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het 
CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd, 
beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang 
te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om 
de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te 
ontbinden.  

Een klachtenprocedure bij de Commissie inzake Leerlingenrechten is 
mogelijk.  

Het schoolbestuur kan de inschrijving van een leerling weigeren: 	

§ als op grond van materiële omstandigheden de capaciteit 
overschreden wordt. (meer kinderen zou niet veilig zijn) 	

§ als het kind uitgesloten werd in het vorige of daaraan voorafgaande 
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schooljaar. (officiële procedure)  
§ als het kind specifieke noden heeft waaraan de school niet kan 

voldoen.  

Het schoolbestuur kan een leerling doorverwijzen, die blijkens een 
inschrijvingsverslag georiënteerd werd naar een type van het 
buitengewoon onderwijs, omdat de draagkracht van de school 
onvoldoende is om tegemoet te komen aan de specifieke noden van de 
leerling inzake onderwijs, therapie en verzorging (uitzondering type 8).  

Het schoolbestuur beslist deze doorverwijzing in overleg met de ouders en 
met inachtneming van:  

§ de beschikbare ondersteunende maatregelen   
§ een overleg binnen de schoolraad   
§ een advies van het centrum voor leerlingbegeleiding waardoor de 

school begeleid wordt  Als je kind specifieke onderwijsbehoeften 
heeft, kun je dit melden aan de directie. Specifieke 
onderwijsbehoeften is een breed begrip. Het betekent dat je kind 
mee als gevolg van een fysieke, verstandelijke of zintuiglijke 
beperking niet zomaar aan het gewone lesprogramma kan 
deelnemen. De school kan ook zelf aanpassingen voorstellen op 
basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Welke 
maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je kind nodig 
hebt en wat wij als school kunnen organiseren.  Kinderen kunnen 
specifieke noden hebben. Van ouders wordt verwacht dat zij dit 
meedelen aan de school. De school zal onderzoeken of haar 
draagkracht voldoende groot is om het kind de nodige 
ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en 
verzorging. Indien de ouders, bij inschrijving, nalaten om mee te 
delen dat hun kind een attest buitengewoon onderwijs heeft en/of 
er de eerste weken na de inschrijving een vermoeden is van 
specifieke noden, zal de school haar draagkracht alsnog 
onderzoeken. Bij het onderzoek naar de draagkracht houdt de 
school, in overleg met de ouders en   

het CLB, rekening met:  

§ de verwachtingen van de ouders ten aanzien van het kind en ten 
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aanzien van de  school   

§ de concrete ondersteuningsnoden van de leerling op het vlak van 
leergebieden,  sociaal functioneren, communicatie en mobiliteit   

§ een inschatting van het regulier aanwezig draagvlak van de school 
inzake zorg   

§ de beschikbare ondersteunende maatregelen binnen én buiten het 
onderwijs   

§ het intensief betrekken van de ouders bij de verschillende fasen van 
het overleg- en beslissingsproces. Wanneer de opschortende 
voorwaarden niet vervuld zijn om het kind de nodige specifieke 
ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en 
verzorging zal de school het kind weigeren. De beslissing wordt 
binnen vier kalenderdagen bij aangetekend schrijven of tegen 
afgiftebewijs aan de ouders van de leerling bezorgd.  Scholen die 
lid zijn van een LOP melden de weigering ook aan de voorzitter van 
het Lokaal Overlegplatform (zie 4.14). De bemiddelingscel van het 
LOP neemt automatisch contact op met de ouders. Ouders krijgen 
toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur. Na de 
bemiddeling door het LOP kunnen ouders alsnog een klacht 
indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten.   

INSCHRIJVING KLEUTERONDERWIJS  

Kleuters mogen pas worden ingeschreven in de school vanaf de datum 
dat ze de leeftijd van twee jaar en zes maanden bereikt hebben. Als zij 
jonger zijn dan drie jaar, worden ze slechts in de school toegelaten vanaf 
de instapdatum na hun inschrijving. De instapdata zijn:  

§ de eerste schooldag na de zomervakantie 	
§ de eerste schooldag na de herfstvakantie  
§ de eerste schooldag na de kerstvakantie  
§ de eerste schooldag van februari  
§ de eerste schooldag na de krokusvakantie  
§ de eerste schooldag na de paasvakantie  
§ de eerste schooldag na hemelvaartsdag  
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Kleuters die twee jaar en zes maanden worden op een instapdatum, 
kunnen op die dag ingeschreven en onmiddellijk toegelaten worden. 
Vóór de instapdatum mag een kleuter tussen twee jaar en zes maanden 
en drie jaar niet in de school aanwezig zijn, zelfs niet op proef.  

Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden 
ingeschreven en in de school toegelaten, zonder rekening te houden met 
de instapdata.  

Bij de inschrijving dient een officieel document (vb. trouwboekje) te 
worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de 
verwantschap aantoont. Tevens dient een formulier ‘Verklaring ouders’ te 
worden gehandtekend waarbij bevestigd wordt dat het kind niet in een 
andere school is ingeschreven.  

Voor doelgroepleerlingen dient tevens een formulier ‘Verklaring 
doelgroepleerling’ ingevuld te worden.  

Kleuters zijn niet leerplichtig.  

Sommige leerplichtige kinderen zijn nog niet rijp om het lager onderwijs 
aan te vatten. Ouders kunnen beslissen dat hun leerplichtig kind het eerste 
jaar van de leerplicht in het kleuteronderwijs blijft. Deze afwijking blijft 
beperkt tot één jaar. Zowel de school als het CLB geven de ouders 
voorafgaandelijk advies terzake opdat de ouders met kennis van zaken 
een beslissing kunnen nemen.  

INSCHRIJVING LAGER ONDERWIJS  

In september van het jaar waarin het kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig 
en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het nog op die 
leeftijd in het kleuteronderwijs blijft, is het kind onderworpen aan de 
controle op regelmatig schoolbezoek.  

In principe duurt lager onderwijs zes jaar.  

Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een 
leerling zes jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Als hij nog 
niet de leeftijd van zeven jaar heeft bereikt of zal bereiken voor 1 januari 
van het lopende schooljaar, moet hij bovendien aan een van de 
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volgende voorwaarden voldoen:  

1. het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de 
Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor 
kleuteronderwijs en gedurende die periode gedurende ten minste 250 
halve dagen aanwezig zijn geweest.  

2. toegelaten zijn door de klassenraad. De beslissing omtrent de toelating 
wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk de tiende schooldag van 
september bij inschrijving vóór 1 september van het lopende schooljaar, 
of, bij inschrijving vanaf 1 september, uiterlijk tien schooldagen na deze 
inschrijving.  

In afwachting van deze mededeling is de leerling ingeschreven onder 
opschortende voorwaarde. Bij overschrijding van de genoemde termijn is 
de leerling ingeschreven. De schriftelijke mededeling aan de ouders van 
een negatieve beslissing bevat tevens de motivatie.  

Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan 
in het lager onderwijs ingeschreven worden na advies van het CLB en na 
toelating door de klassenraad.  

Bij het bereiken van de leeftijd van zeven jaar, moet de leerling niet meer 
aan een van bovenstaande voorwaarden voldoen om zich in te schrijven 
in het eerste leerjaar.  

Ouders kunnen beslissen hun niet-leerplichtig kind één schooljaar vroeger 
in het lager onderwijs in te schrijven. Deze afwijking blijft beperkt tot één 
jaar. Zowel de school als het CLB geven de ouders voorafgaandelijk 
advies terzake opdat de ouders met kennis van zaken een beslissing 
kunnen nemen.  

Een leerling kan maximum 8 jaar in het lager onderwijs doorbrengen. Voor 
de toelating tot het achtste jaar is een gunstig advies van de school en 
een advies van het CLB vereist. Dit gunstig advies zal maar kunnen 
gegeven worden wanneer de school van oordeel is dat de betrokken 
leerling gedurende dat achtste jaar de in de leerplannen opgenomen 
doelen in voldoende mate zal kunnen bereiken.  
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Ouders kunnen echter niet verplicht worden hun kind een achtste jaar in 
het lager onderwijs te houden, ook al is er een gunstig advies van de 
school.  

OMGAAN MET LEERLINGENGEGEVENS  

Ouders hebben recht op inzage in en recht op toelichting bij de gegevens 
die op de leerling betrekking hebben, waaronder de evaluatiegegevens, 
die worden verzameld door de school. Indien na de toelichting blijkt dat 
de ouders een kopie willen van de leerlingengegevens, hebben ze 
kopierecht. Indien de school hiervoor een vergoeding vraagt, is deze 
voorzien in de bijdrageregeling van het schoolreglement.  

Iedere kopie dient persoonlijk en vertrouwelijk behandeld te worden, mag 
niet verspreid worden noch publiek worden gemaakt en mag enkel 
gebruikt worden in functie van de onderwijsloopbaan van de leerling. Als 
bepaalde gegevens ook een derde betreffen en volledige inzage in de 
gegevens door ouders afbreuk zou doen aan het recht van de derde op 
bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer, wordt de toegang tot deze 
gegevens verstrekt via een gesprek, gedeeltelijke inzage of rapportage.  

Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan 
de nieuwe school onder de volgende voorwaarden: De gegevens 
hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan en 
de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de 
onderwijsloopbaan betrekking heeft. Ouders kunnen –op verzoek- deze 
gegevens inzien. Ouders die niet wensen dat deze gegevens 
doorgegeven worden kunnen zich tegen de overdracht verzetten, voor 
zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt. Ze brengen de 
directie binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan 
schriftelijk op de hoogte.  

Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je 
kind zijn nooit tussen scholen overdraagbaar. Wij zijn decretaal verplicht 
een kopie van een gemotiveerd verslag of een verslag dat toegang geeft 
tot het buitengewoon onderwijs aan de nieuwe school door te geven. 

Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door de 
leerling zijn echter nooit tussen scholen overdraagbaar. Ouders hebben 
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het recht de opgeslagen persoonsgegevens van hun kind(eren) in te zien 
en te wijzigen.  

De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen op de website, in de 
kijkkast, … De beeldopnamen gebeuren steeds met respect voor wie op 
de beelden staat. We gaan ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen de 
publicatie van de beeldopnamen die te maken hebben met de 
activiteiten van onze school en het doorgeven van je persoonsgegevens 
(adres, telefoon, mail) voor niet-commerciële doeleinden. Mocht je daar 
toch bezwaar tegen hebben, dan kan je dat op elk moment van het 
schooljaar melden aan de directie. We zullen het bezwaar respecteren en 
geen beelden van je kind meer publiceren.  

Ouders hebben het recht om informatie over hun kind op te vragen. Ook 
kan er in overleg met de school en met respect voor de privacy van het 
gezin een persoonlijk document opgemaakt worden om de overgang 
naar een andere school, een ander niveau optimaal te laten verlopen. Dit 
document kan relevante informatie bevatten over de onderwijsloopbaan 
van het kind zoals bijvoorbeeld gegevens over onderwijsproblemen, 
leerstoornissen, belangrijke gegevens medische aard, schoolrapporten, 
enz.  

AANWEZIGHEDEN  

Een regelmatige leerling volgt alle activiteiten die voor hem/haar of voor 
zijn/haar leerlingengroep door de school worden georganiseerd.  

In bijlage vindt u naast de dagindeling tevens afspraken rond de toegang 
tot de klaslokalen, de regeling van de voor- en naschoolse opvang en de 
afspraken omtrent de middagpauze.  

Tijdens de schooluren is uw kind verzekerd en staat het onder toezicht.  

Zieke kinderen worden niet naar school gestuurd. Wordt een kind tijdens 
de schooluren ziek of gebeurt er een ongeval, neemt de school zo snel 
mogelijk contact op met de ouders.  

AFWEZIGHEDEN KLEUTERONDERWIJS  

In het kleuteronderwijs moeten afwezigheden, gelet op het feit dat er 
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geen leerplicht is, niet gewettigd worden door medische attesten. Uit 
veiligheidsoverwegingen is het stellig aan te bevelen dat de ouders de 
kleuterleidster of de directeur informeren omtrent de afwezigheid van hun 
kind.  

Toch is het belangrijk dat kleuters regelmatig naar school komen. Kinderen 
die activiteiten missen, lopen meer risico om te mislukken en raken minder 
goed geïntegreerd in de klasgroep.  

AFWEZIGHEDEN LAGER ONDERWIJS  

De Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1 
september van het kalenderjaar waarin het zes wordt (ook als die nog in 
het kleuteronderwijs zit). Daarnaast zijn ook kleuters die op vijf jaar reeds 
naar het lager onderwijs overstappen, eveneens leerplichtig.  

Als ouder bent u verantwoordelijk voor het feit dat uw kind aan de 
leerplicht voldoet. Leerlingen die onwettig afwezig zijn, verliezen het 
statuut van regelmatige leerling. Dat heeft gevolgen voor de school (de 
leerling telt niet meer mee voor de personeelsformatie en voor de 
toelagen) en voor de leerling zelfs als die in het zesde leerjaar zit (hij kan 
geen getuigschrift basisonderwijs krijgen).  

Voor het voldoen aan deze leerplicht hebt u gekozen voor inschrijving in 
een school. Een inschrijving alleen is evenwel niet voldoende: uw kind 
moet élke schooldag van het schooljaar daadwerkelijk op school 
aanwezig zijn, behalve bij gewettigde afwezigheden.  

Hierna vindt u in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig 
kunnen zijn en wat uw verplichtingen terzake zijn.  

Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties:  

1. Ziekte (code Z of D)  

Is uw kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is 
steeds een medisch attest vereist. Dit attest kan afkomstig zijn van een 
geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een 
orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een 
erkend labo.  
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Als het enkel gaat om een consultatie (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan 
de tandarts), dan moet die zo veel mogelijk buiten de schooluren 
plaatsvinden.  

Wanneer een kind een chronische ziekte heeft die leidt tot verschillende 
afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is 
(bijv. astma, migraine,...) is het goed contact op te nemen met de school 
en het CLB. Het CLB kan dan een medisch attest opmaken dat de ziekte 
bevestigt. Wanneer het kind afwezig is voor die aandoening volstaat dan 
een attest van de ouders.  

De school zal het CLB contacteren telkens ze twijfels heeft over een 
medisch attest.  

Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig als:  

§ het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze 
schrijft “dixit de patiënt”   

§ het attest is geantedateerd of begin- en einddatum werden 
ogenschijnlijk vervalst   

§ het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand 
van de leerling  te maken heeft zoals bv. de ziekte van één van de 
ouders, hulp in het huishouden, ...  Voor ziekte tot en met drie 
opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. 
Dergelijk briefje kan evenwel slechts vier keer per schooljaar door de 
ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is steeds een 
medisch attest vereist.  U verwittigt de school zo vlug mogelijk (bijv. 
telefonisch) en bezorgt ook het attest zo vlug mogelijk.   

 2. Vanrechtswege gewettigde afwezigheden (code R)   

In volgende situaties kan een kind gewettigd afwezig zijn. De ouders 
moeten een verklaring (2.6) of een document (2.1-2.5) kunnen voorleggen 
ter staving van de afwezigheid. Voor deze afwezigheden is geen 
voorafgaand akkoord van de directeur nodig. De ouders verwittigen de 
school vooraf van dergelijke afwezigheden.  
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§ het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van 
iemand die onder hetzelfde dak woont als uw kind, of van een 
bloed- of aanverwant van uw kind;   

§ het bijwonen van een familieraad;   
§ de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld 

wanneer uw  kind gehoord wordt in het kader van een 
echtscheiding of moet verschijnen voor de jeugdrechtbank);   

§ het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de 
bijzondere  jeugdzorg en de jeugdbescherming (bijvoorbeeld 
opname in een onthaal-,  observatie- en oriëntatiecentrum);   

§ onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door 
overmacht (staking van het openbaar vervoer, overstroming,..)   

§ feestdagen verbonden aan de levensbeschouwing van uw kind. 
Enkel de door de grondwet erkende godsdiensten komen hiervoor in 
aanmerking (de anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, 
orthodoxe en protestants- evangelische godsdienst). De 
anglicaanse, katholieke en protestantse feestdagen vallen in de 
vakantieperiodes. Voor de islam gaat het om: het Suikerfeest (1 
dag) en het Offerfeest (1 dag); voor de joodse godsdienst om het 
Joods nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het 
Loofhuttenfeest (4 dagen), het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine 
Verzoendag (1 dag), het feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 
dagen) en het Wekenfeest (2 dagen); voor de orthodoxe godsdienst 
betreft het Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren 
waarin het orthodoxe Pasen niet samenvalt met het katholieke 
Paasfeest.  
 

De Katholieke feestdagen zijn reeds vervat in de wettelijk vastgelegde 
vakanties. De protestants-evangelische en de anglicaanse godsdienst 
hebben geen feestdagen die hiervan afwijken.  

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

3. Afwezigheden mits toestemming van de directeur (code S, code P, 
code O)  

Deze afwezigheden verleent de school autonomie om in te spelen op 
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specifieke situaties die niet altijd door de regelgeving op te vangen zijn. 
Indien de directeur akkoord is en mits voorlegging van, naargelang het 
geval, een officieel document of een verklaring van de ouders, kan een 
leerling gewettigd afwezig zijn om één van de onderstaande redenen :  

§ voor het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont 
als uw kind of van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede 
graad van uw kind. Het betreft hier niet de dag van de begrafenis 
(deze is nl. vervat onder 2.1), maar wel bijvoorbeeld een periode 
nodig om uw kind een emotioneel evenwicht te laten terugvinden 
(een rouwperiode) of om uw kind toe te laten een begrafenis in het 
buitenland bij te wonen (code Q)   

§ actieve deelname aan culturele of sportieve manifestaties, indien 
uw kind hiervoor als individu of als lid van een club geselecteerd is. 
Het bijwonen van trainingen komt niet in aanmerking, wel bijv. de 
deelname aan een kampioenschap/competitie (code S).   

§ in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor 
persoonlijke redenen. Voor deze afwezigheden moet de directeur 
op voorhand zijn akkoord verleend hebben (code P).   

§ de deelname aan time-outprojecten (code O). Deze afwezigheden 
komen in het basisonderwijs zelden voor, maar in die situaties waarin 
voor een leerling een time-outproject aangewezen is, is het in het 
belang van de leerling aangewezen om dit als een gewettigde 
aanwezigheid te beschouwen. Voor sommige leerlingen is er geen 
andere oplossing dan hen tijdelijk te laten begeleiden door een 
externe gespecialiseerde instantie.   

Ook hier moet u steeds zo vlug mogelijk een schriftelijke verantwoording 
ter verantwoording van de afwezigheid aan de school bezorgen.  

4. Afwezigheden voor topsport voor de sporten tennis, zwemmen en 
gymnastiek, mits toestemming van de directeur (code C)  

Voor trainingen van topsportbeloften is onder stikte voorwaarden een 
beperkte afwezigheid mogelijk voor maximum 6 lestijden per week 
(verplaatsing inbegrepen). De leerling beoefent de topsport in één van de 
volgende disciplines: tennis, gymnastiek en zwemmen.  

De school moet over een dossier beschikken dat ten minste de volgende 
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elementen bevat:  

§ een gemotiveerde aanvraag van de ouders   

§ een verklaring van een bij de Vlaamse Sportfederatie aangesloten 
sportfederatie waaruit blijkt dat de leerling een trainingsschema van 
deze federatie volgt en dat dit trainingsschema de gevraagde 
afwezigheden op school verantwoordt   

§ een medisch attest van een sportarts, verbonden aan een erkend 
keuringscentrum van de Vlaamse Gemeenschap waaruit blijkt dat 
het voor de leerling medisch verantwoord is dit trainingsschema te 
volgen   

§ het akkoord van de directeur   

Opgelet:	deze afwezigheden mits toestemming van de directeur zijn 
geen automatisme, geen recht dat u kan opeisen. Enkel de directeur kan 
autonoom beslissen om deze afwezigheid toe te staan. Onder geen enkel 
beding kan toestemming verleend worden om buiten de schoolvakanties 
op verlof te gaan (vroeger vertrek of latere terugkeer). 	

5. Afwezigheden van kinderen van trekkende bevolking, in zeer 
uitzonderlijke omstandigheden (code V)  	

Deze categorie is enkel van toepassing op kinderen van binnenschippers, 
kermis- en circusexploitanten en -artiesten en 
woonwagenbewoners. Behoort u tot deze categorie, dan verbindt u zich 
door de inschrijving van uw kind in een school er, net als de andere 
ouders, toe dat uw kind elke schooldag op school aanwezig is 
(behoudens de gewettigde afwezigheden uit punt 1 t.e.m. 3).  	

Niettemin kunnen er zich in echt uitzonderlijke omstandigheden situaties 
voordoen waarbij het omzeggens onvermijdelijk is dat uw kind tijdelijk met 
u meereist. U moet deze situatie op voorhand goed met de school 
bespreken. U moet met de school duidelijke afspraken maken over hoe 
uw kind in die periode met behulp van de school verder onderwijstaken 
zal vervullen en hoe u met de school in contact zal blijven. Deze afspraken 
moeten in een overeenkomst tussen uzelf en de school neergeschreven 
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worden. Enkel als u uw engagementen terzake naleeft, is uw kind 
gewettigd afwezig.  Behoort u tot de trekkende bevolking, maar verblijft u 
ter plaatse (bijv. op een woonwagenpark), dan moeten uw kinderen 
uiteraard elke dag op school aanwezig zijn.  	

6. Afwezigheid omwille van revalidatie tijdens de schooluren (code H)  	

In het aanwezigheidsregister (bij de kolom opmerkingen) noteert de 
leerkracht in september of vanaf het moment dat de revalidatie begint te 
lopen, dat een leerling revalidatie tijdens de lesuren volgt.  Afwezigheden 
vanaf het eerste uur van de voor- of namiddag noteert de leerkracht met 
de code H.  In bijlage bij het register voegt de leerkracht een 
weekplanning (of maandplanning).  	

7. Problematische afwezigheden (code B)  	

Alle afwezigheden die niet opgesomd en gewettigd kunnen worden zoals 
hierboven beschreven, zijn te beschouwen als problematische 
afwezigheden. Leerlingen die ongewettigd afwezig zijn (d.w.z. 
problematische afwezigheden die niet omgezet worden in gewettigde 
afwezigheden) verliezen hun statuut van regelmatige leerling 
overeenkomstig van het decreet basisonderwijs. Dit houdt in dat de 
betrokken leerling in het zesde leerjaar geen getuigschrift basisonderwijs 
kan krijgen en dat de school de betrokken leerling niet kan meetellen voor 
de personeelsformatie en de toelagen. De school vindt de aanwezigheid 
van je kind belangrijk. Dit heeft immers gevolgen voor het verkrijgen en 
behouden van de schooltoelage, alsook voor de toelating tot het eerste 
leerjaar. De school zal de ouders onmiddellijk contacteren bij elke 
problematische afwezigheid en deze afwezigheid melden aan het CLB. 
School en CLB zullen in communicatie met de betrokken ouders een 
begeleidingsplan opstellen voor de betrokken ouders en hun 
kinderen. Van zodra het kind meer dan 5 halve schooldagen afwezig is, 
stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op dat ter 
inzage is voor de verificateurs. De ouders worden uitgenodigd voor een 
gesprek.  

Aangezien de organisatie van het schooljaar door de overheid wettelijk 
bepaald is en de schooldirectie daarop geen afwijking kan toestaan, is 
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het onder geen enkele omstandigheid toegelaten om vroeger dan de 
vastgestelde vakanties uw kind van school weg te houden of het later te 
laten terugkeren. Ouders die dit toch doen overtreden de leerplichtwet 
en kunnen hiervoor gesanctioneerd worden.  

TE LAAT KOMEN  

Te laat komen stoort het klasgebeuren altijd, ook in de 
kleuterschool. Ouders zien erop toe dat hun kind tijdig op school toekomt. 
Leerlingen van de lagere school die (minimum 10 minuten) te laat zijn, 
melden zich bij de directeur. Bij herhaald te laat komen, zal de directeur 
contact opnemen met de ouders.  

SCHOOLVERANDERING  

Bij schoolverandering ligt de verantwoordelijkheid volledig bij de ouders. Zij 
oordelen of het verantwoord is dat hun kind in de loop van het schooljaar 
van school verandert. (ouders = de personen die het ouderlijk gezag 
uitoefenen of in rechte lijn of in feite de minderjarige onder hun bewaring 
hebben)  

Het is de nieuwe school en niet langer de ouders die de oorspronkelijke 
school op de hoogte moet brengen van de schoolverandering.  

Deze mededeling gebeurt ofwel bij aangetekend schrijven of bij afgifte 
tegen ontvangstbewijs. De nieuwe inschrijving is rechtsgeldig de eerste 
schooldag na deze mededeling. In geval van betwisting over de 
rechtsgeldigheid van de inschrijving geldt de datum van de poststempel 
van het aangetekend schrijven of de datum van het ontvangstbewijs als 
datum van mededeling.  

Een schoolverandering van het gewoon naar het buitengewoon onderwijs 
is slechts mogelijk als de leerling over een inschrijvingsverslag beschikt 
waaruit blijkt welk type voor het buitengewoon onderwijs voor hem/haar is 
aangewezen. Dit verslag bestaat uit een attest en een protocol ter 
verantwoording.  

Zodra de ouders over een dergelijk inschrijvingsverslag beschikken, kan de 
leerling van school veranderen.  
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CONTACTEN OUDERS – SCHOOL  

Vanuit hun eigen specifieke invalshoek zijn ouders en school partners in de 
opvoeding van de kinderen. De school engageert zich de ouders te 
informeren over de leef- en leerhouding en de resultaten van de 
leerlingen op school.  

Met dat doel  

§ worden enkele keren per jaar oudercontacten georganiseerd (voor 
de data: zie kalender)   

§ wordt regelmatig een schooleigen rapport meegegeven (voor de 
data: zie kalender)   

§ worden er regelmatig berichten via de ClassDojo verstuurd met 
praktische informatie 

Het spreekt voor zich dat de ouders tijdens de groepsmomenten nooit 
rechtstreeks naar de klaslokalen gaan zonder voorafgaandelijke 
toestemming van de directeur. Enkel wanneer er ernstige en dwingende 
redenen zijn, kan aan de ouders de toestemming verleend worden om 
tijdens de lesuren een onderhoud te hebben met de klastitularis. Een 
gesprek met de leerkracht gebeurt na afspraak. Het is de klassenraad die 
beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de loop van zijn 
schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. Leerlingengroepen 
kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom (vb. in 
de kleuterschool na een instapdatum).  

ONDERWIJS AAN HUIS  	

Leerlingen vanaf 5 jaar (d.w.z. leerlingen die vijf jaar of ouder geworden 
zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar) hebben recht op tijdelijk 
onderwijs aan huis (kleuter- of lager onderwijs) 4 lestijden per week, 
synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden indien 
volgende voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld:   

§ de leerling is meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig 
wegens ziekte of ongeval (vakantieperiodes meegerekend).  

§ voor chronisch zieke kinderen vervalt de wachttijd van 21 
kalenderdagen. Deze kinderen hebben recht op 4 uur tijdelijk 
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onderwijs aan huis na 9 halve schooldagen afwezigheid (moeten 
niet in een ononderbroken periode doorlopen). Telkens het kind 
daarop opnieuw 9 halve schooldagen afwezigheid heeft 
opgebouwd, heeft het opnieuw recht op 4 uur tijdelijk onderwijs aan 
huis.   

§ Voor tijdelijk onderwijs aan huis moeten de ouders een schriftelijke 
aanvraag indienen bij de directeur van de thuisschool.   

§ De aanvraag is vergezeld van een medisch attest waaruit blijkt dat 
het kind de school niet of minder dan halftijds kan bezoeken en dat 
het toch onderwijs mag volgen. Voor chronisch zieke leerlingen 
moet bij de eerste aanvraag tijdens het betrokken schooljaar een 
medisch attest worden gevoegd, uitgereikt door een geneesheer-
specialist, dat het chronisch ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt 
dat het kind onderwijs mag krijgen. Bij een nieuwe afwezigheid ten 
gevolge van deze chronische ziekte tijdens hetzelfde schooljaar is 
geen nieuw medisch attest vereist. Er dient wel een nieuwe 
aanvraag voor tijdelijk onderwijs aan huis ingediend te worden.  De 
afstand tussen de school (vestigingsplaats) en de verblijfplaats van 
betrokken leerling bedraagt ten hoogste 10 km.   

§ De school maakt afspraken met deze leerkracht om de lessen af te 
stemmen op de klas van het kind. De school kan in overleg met de 
ouders ook contact opnemen met de vzw Bednet. Dit biedt de 
mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te 
nemen aan de lessen.  

§ De school en de ouders maken concrete afspraken over opvolging 
en evaluatie.  
 

ZITTENBLIJVEN EN VORMEN VAN LEERLINGGROEPEN  

Het decreet basisonderwijs geeft beslissingsrecht aan ouders waar het 
gaat over de overgang van het kleuter- naar het lager onderwijs, van het 
lager naar het secundair onderwijs en van het lager naar het bijzonder 
onderwijs.  

De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze 
school begeleidt, of je kind kan overgaan naar een volgende 
leerlingengroep. Wil de school dat je kind een jaar overdoet, dan is dit 
omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De 
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genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk 
gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke 
bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je 
kind zijn. De school neemt deze beslissing dus in het belang van je kind.  

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

Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een 
gewijzigde instroom. (Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een 
instapdatum).  

GETUIGSCHRIFTEN BASISONDERWIJS  

Na 20 juni beslist de klassenraad welke leerlingen in aanmerking komen 
voor een getuigschrift. Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt 
aan de regelmatige leerling die in voldoende mate de doelen uit het 
leerplan heeft bereikt die het bereiken van de eindtermen beogen. 
Werden die doelen in onvoldoende mate bereikt, dan zal de klassenraad 
een getuigschrift uitreiken dat aangeeft welke doelen de leerling wel 
heeft bereikt.  

Leerlingen met een individueel aangepast curriculum kunnen een 
getuigschrift basisonderwijs behalen op voorwaarde dat de 
vooropgestelde leerdoelen door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig 
worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs.  

Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift:  

De school zal gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind 
communiceren over zijn leervorderingen. Ouders kunnen inzage in en 
toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Indien na toelichting blijkt dat 
de ouders een kopie wensen, dan kan dat. De kosten die hiervoor 
gevraagd worden, zijn terug te vinden in de bijdrageregeling. Na 20 juni 
beslist de klassenraad op basis van onderstaande criteria of uw kind al 
dan niet het getuigschrift basisonderwijs kan krijgen. De beslissing wordt 
uiterlijk op 30 juni aan de ouders meegedeeld. De ouders worden geacht 
de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in 
ontvangst te hebben genomen. Bij niet ontvangst, wordt het getuigschrift 
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geacht op 1 juli te zijn ontvangen.  

De klassenraad gaat na of de leerplandoelen die het bereiken van de 
eindtermen beogen voldoende in aantal en beheersingsniveau zijn 
behaald met het oog op het vervolgonderwijs in de A-stroom van het 
secundair onderwijs. Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de 
schoolloopbaan maakte, en de zelfsturing die hij toont, zeker een rol 
spelen.  

De klassenraad houdt onder andere rekening met onderstaande criteria:  

§ de schoolrapporten van het lopende en voorafgaande schooljaar 	
§ de evaluaties van het lopende en voorafgaande schooljaar 	
§ de gegevens uit het LVS  
§ het verslag van de leerkracht die tijdens het laatste schooljaar het 

hoogste aantal lestijden heeft gegeven aan de leerling  

De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het 
schriftelijk verslag.  

Beroepsprocedure:  

Let op:  

§ wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens 
alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire 
feestdagen niet meegerekend).   

§ wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de 
directeur of zijn afgevaardigde.  

§ Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen 
binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet 
uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de 
directeur.   

§ Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de 
zesde dag na de dag waarop de rapporten werden 
uitgedeeld. Van dit overleg wordt een verslag gemaakt.   

§ Na het overleg beslist de directeur om de klassenraad al dan niet 
opnieuw te laten samenkomen om het niet toekennen van het 
getuigschrift basisonderwijs te bevestigen of te wijzigen.  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§ De directeur of de klassenraad brengen de ouders schriftelijk op de 
hoogte van de beslissing.   

§ Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur 
of van de klassenraad kunnen ouders schriftelijk beroep indienen bij 
de voorzitter van het schoolbestuur.  VZW MONDOMIO Voorzitter 
Debbie Goudriaan Nachtegaalstraat 6, 2490 Balen.  
 

Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen:   

§ Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;  
§ Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke 

omschrijving en motivering waarom het niet uitreiken van het 
getuigschrift basisonderwijs betwist wordt.  

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.  

Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een 
beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep 
behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur 
verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een 
onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal 
onderzoeken.  

De beroepscommissie zal steeds de leerling en de ouders uitnodigen voor 
een gesprek. Zij kunnen zich daarbij laten bijstaan door een 
vertrouwenspersoon.  

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

In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de 
beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de 
verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of 
onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te 
duiden.  

De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. De 
beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het 
getuigschrift basisonderwijs toekennen ofwel het beroep gemotiveerd 
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afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten.  

Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september schriftelijk 
aan de ouders ter kennis gebracht.  

Iedere leerling die bij het voltooien van het lager onderwijs geen 
getuigschrift basisonderwijs krijgt, heeft recht op een attest afgeleverd 
door de directie met de vermelding van het aantal en de soort van 
gevolgde leerjaren lager onderwijs.  

VROEGTIJDIG VERLATEN VAN DE SCHOOL  

Niemand verlaat de school zonder toestemming van de directeur, de 
toezichthoudende of verantwoordelijke leerkracht. Leerlingen die een 
gegronde reden hebben de school voor het einde der lessen te verlaten 
(vb. afspraak met een geneesheer-specialist,...) vragen hiervoor de 
toelating aan de directeur.  

ROOKVERBOD  

Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen in alle gesloten ruimten 
op school. In open plaatsen geldt dit verbod op weekdagen tussen 07.00 
uur en 18.00 uur. Tijdens extra-murosactiviteiten is het elke dag verboden 
te roken tussen 07.00 uur en 18.30 uur. Bij overtredingen van dit rookverbod 
kunnen er orde- en tuchtmaatregelen getroffen worden.  

REVALIDATIE / LOGOPEDIE  

In het gewoon basisonderwijs zijn er twee situaties te onderscheiden 
waarbij afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden kunnen 
plaatsvinden:  

§ revalidatie na ziekte of ongeval (max. 150 minuten per week, 
verplaatsingen inbegrepen)  

§ behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële 
diagnose (Max. 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen)  

Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind 
revalidatie te laten volgen tijdens de lestijden.  
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Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie na ziekte of ongeval 
toe te staan, moet de school over een dossier beschikken dat minstens de 
volgende elementen bevat:  
 

§ Een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens 
de lestijden moet plaatsvinden.  

§ Een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en 
de duur van de revalidatie blijkt.  

§ Een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad 
en ouders, dat motiveert waarom de revalidatie tijdens de lestijden 
vereist is. 

§ Een toestemming van de directeur voor een periode die de duur 
van de behandeling, vermeld in het medisch attest, niet kan 
overschrijden.  

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie als behandeling van 
een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose (bv. dyslexie of 
dyscalculie) toe te staan, moet de school over een dossier beschikken dat 
minstens de volgende elementen bevat:  

§ Een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens 
de lestijden moet plaatsvinden.  

§ Een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad 
en ouders, dat motiveert waarom de revalidatie tijdens de lestijden 
vereist is.  

§ Een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de 
revalidatieverstrekker over de manier waarop de revalidatie het 
onderwijs voor de leerling in kwestie zal aanvullen en de manier 
waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen.  

§ Een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en 
gemotiveerd moet worden,.  

De directeur van de school neemt, op basis van de verzamelde 
documenten, de uiteindelijke beslissing of de revalidatie tijdens de 
lestijden kan plaatsvinden of niet.  

Deze beslissing wordt door de school aan de ouders meegedeeld.  
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KLACHTENREGELING  

Wanneer ouders ontevreden zijn met beslissingen, handelingen of 
gedragingen van ons schoolbestuur of zijn personeelsleden, of met het 
ontbreken van bepaalde beslissingen of handelingen, dan kunnen zij 
contact opnemen met de directeur van de school. Samen met de ouders 
zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, kunnen 
we in onderling overleg een beroep doen op een professionele 
conflictbemiddelaar om via bemiddeling tot een oplossing te komen.  
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6. ORDE- EN TUCHTMAATREGELEN  
Indien een leerling zich niet houdt aan het algemeen schoolreglement, 
zien de directeur en het personeel zich verplicht maatregelen te nemen. 
Deze zijn bedoeld om het kind te helpen zijn/haar gedrag te verbeteren 
en aan te passen, zodat een goede samenwerking met alle 
schoolbetrokkenen en medeleerlingen opnieuw mogelijk wordt.  

ORDEMAATREGELEN  

Wanneer en leerling de goede werking van de school hindert of het 
lesverloop stoort, kan er een ordemaatregel worden genomen en kunnen 
bindende gedragsregels worden vastgelegd in een geschreven 
begeleidingsplan.	Mogelijke ordemaatregelen zijn:  

§ een gesprek 
§ een verwittiging   
§ een mededeling via de ClassDojo naar de ouders toe   
§ strafwerk   
§ een tijdelijke verwijdering uit de les  

  
Deze ordemaatregelen kunnen door elk personeelslid van de school 
genomen worden al of niet in samenspraak met de directeur. Tegen een 
ordemaatregel is er geen beroep mogelijk.   
 
Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, wordt in 
overleg met ouders en CLB een begeleidingsplan opgemaakt. Wanneer 
het gedrag van je kind, ook met een begeleidingsplan, een probleem 
wordt voor het verstrekken van onderwijs of om het opvoedingsproject te 
realiseren, kan er een tuchtmaatregel genomen worden.  
  
 TUCHTMAATREGELEN   

Wanneer het gedrag van een leerplichtige leerling in het lager onderwijs 
een gevaar of ernstige belemmering vormt voor de goede werking van 
school of voor de fysieke of psychische veiligheid en integriteit van 
medeleerlingen, personeelsleden of anderen, dan kan de directeur een 
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tuchtmaatregel nemen. Let op: wanneer we spreken over directeur, 
hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.   
 
 Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:   

§ een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal 
vijftien opeenvolgende schooldagen;   

§ een definitieve uitsluiting.  
 

Preventieve schorsing als bewarende maatregel  

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

De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd 
meegedeeld aan de ouders van de betrokken leerling. De directeur 
bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt 
opgestart. De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in 
principe niet langer dan vijf opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk 
kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende schooldagen 
verlengd worden, indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet 
binnen die eerste periode kan worden afgerond. De directeur motiveert 
deze beslissing.  

Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting  

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we 
telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire 
feestdagen niet meegerekend.)  

Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt 
de volgende procedure gevolgd:  

1. De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een 
tuchtdossier samen. In geval van een definitieve uitsluiting wordt de 
klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van het CLB die 
een adviserende stem heeft.  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2. De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon 
worden schriftelijk uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. 
De uitnodiging moet minstens vijf dagen vooraf bezorgd worden 
aan de ouders.   

3. Intussen hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon inzage in het 
tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad.   

4. Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze beslissing 
wordt schriftelijk gemotiveerd en binnen een termijn van vijf dagen 
aangetekend aan de ouders van de betrokken leerling bezorgd. De 
beslissing vermeldt de beroepsmogelijkheden bij een definitieve 
uitsluiting.   
 

Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te 
schrijven, krijgt de definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één maand 
(vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na de 
schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan 
is onze school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de 
uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun 
kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een 
oplossing.  

Ten gevolge van een definitieve uitsluiting het huidige, het vorige of het 
daaraan voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken 
leerling weigeren terug in te schrijven.  

Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en 
definitieve) uitsluiting  

Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of 
na de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op 
school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn 
leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet 
haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en 
gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.  

In geval van een definitieve uitsluiting heeft de uitgesloten leerling één 
maand de tijd om zich in een andere school in te schrijven. In afwachting 
van deze inschrijving is je kind in principe op school aanwezig, maar 
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neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De 
directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de 
school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt 
aan de ouders.  

Beroepsprocedures tegen een definitieve uitsluiting  

Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep 
aantekenen. De procedure gaat als volgt:  

§ Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve 
uitsluiting kunnen ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter 
van het schoolbestuur.  
 
Debbie Goudriaan, MONDOMIO vzw, Steegsebaan 187, 2490 Balen  
 
Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

- Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;  
- Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met 

feitelijke omschrijving en motivering waarom de definitieve 
uitsluiting betwist wordt. Hierbij kunnen overtuigingsstukken 
toegevoegd worden.  
 

§ Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een 
beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, die het 
beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het 
schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat 
om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders 
grondig zal onderzoeken.  

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we 
telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire 
feestdagen niet meegerekend)  

§ De beroepscommissie zal steeds de leerling en de ouders uitnodigen 
voor een gesprek. Zij kunnen zich daarbij laten bijstaan door een 
vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de 
leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft 
ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, 
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overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een 
plaatsvervanger aan te duiden. Het gesprek gebeurt ten laatste tien 
dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen. Het is 
enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of 
overmacht. De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen 
op.  
 

§ De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. De 
beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel 
vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet 
naleven van de vormvereisten.   
 

§ De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde 
beslissing binnen een termijn van vijf dagen met een aangetekende 
brief aan de ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle 
partijen.  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7. LEEFREGELS  

In dit onderdeel volgen een aantal leefregels en afspraken in verband 
met de organisatie van het schoolleven. In het algemeen kan men 
zeggen dat ze bedoeld zijn, om samen met de wettelijke verplichtingen, 
onze doelstellingen zo goed mogelijk te verwezenlijken. Groeien naar 
ondernemerschap waarbij rust en ritme centraal staan, kan in een school 
best lukken via duidelijke doelstellingen en informatie, klare afspraken, 
orde en regelmaat.  

Geen enkele samenlevingsvorm kan zonder rechten en verplichtingen, 
afspraken en regels. Een school die van haar doelstellingen werk maakt, 
besteedt zorg aan de naleving van deze afspraken en regels.  

In geval van buitenschoolse activiteiten gedragen onze leerlingen zich 
conform de afspraken die gelden binnen de schoolmuren. Wij willen ons 
profileren als een keurige, gedisciplineerde school.  

Geen enkele vorm van pesterij is toegestaan. Alle personeelsleden 
hechten extra aandacht aan pestgedrag op school. Indien uw kind 
melding maakt van pesterijen, rekenen wij op uw medewerking om 
daaraan een einde te maken.  

KLEDIJ EN UITERLIJK  

Wij gaan ervan uit dat kinderen verzorgd naar school komen. Onder 
verzorgde kledij verstaan wij propere en gestreken schooluniformen. Onze 
schooluniformen bestaan uit een grijze broek of rok, een wit hemd, een 
schooltrui en evt. een zwarte blazer, een zwarte jas, zwarte sokken en en 
zwarte schoenen. De schooltrui dient op school te worden aangekocht.  

Omwille van de veiligheid bij het spel, verdient het uw aandacht voor 
stevig schoeisel te kiezen.  

Een verzorgd lichaam leidt tot een goede gezondheid. Een goede 
lichaamshygiëne, een verzorgde haardos, propere handen, ... zijn hiervan 
maar enkele voorbeelden.  



SCHOOLREGLEMENT 
 

 

 

Vrije Basisschool MONDOMIO vzw 
Steegsebaan 187, 2490 Balen (B) 
+32 (0) 11 19 19 19 – info@mondomio.be 

 

43 

De ouders zorgen ervoor dat hun kind steeds een zakdoek bij de hand 
heeft (en indien nodig reservekleren).  

TAALGEBRUIK EN OMGANGSVORMEN  

Op school bedienen we ons van verzorgd algemeen Nederlands. In de 
omgang met elkaar zorgen wij voor hoffelijk en beleefd taalgebruik. 
Schuttingtaal en scheldwoorden horen niet thuis binnen onze 
schoolmuren. Leerlingen die hiertegen zondigen, zullen op gepaste wijze 
worden berispt.  

In onze school gaan de verschillende betrokkenen (directies, ouders, 
leerkrachten, leerlingen) op een voorname en hoffelijke wijze met elkaar 
om. Ook eventuele discussies worden op een serene en soepele wijze 
gevoerd. Te allen tijde zal het welzijn van de kinderen het uitgangspunt 
blijven bij eventuele disputen.  

Vriendelijkheid en respect voor mekaar kunnen alleen bijdragen tot het 
gemoedelijke karakter van onze school. Het zijn waarden die we vanuit 
de school niet alleen willen voorleven, maar die we ook binnen ons 
opvoedingsproject willen verwezenlijken.  

Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op.  

LICHAMELIJKE OPVOEDING EN ZWEMMEN  

De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen zijn verplichte activiteiten 
binnen het lessenpakket van de lagere school.  

De turnkledij bestaat uit een wit turnuniform (een wit T-shirt en een witte 
short) en witte turnpantoffels met witte- of kleurvaste zolen (moet op de 
zool vermeld staan).  

Wij dringen er op aan dat alle kledij goed genaamtekend is. Zwempak en 
turnpak zitten in een degelijk te sluiten zak. We gebruiken hiervoor geen 
plastieken boodschappentas.  

Alleen omwille van medische redenen (schriftelijk door de ouders 
meegedeeld of door een doktersattest) kan een leerling ontslagen 
worden van turnen en andere sportactiviteiten.  
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SCHOOLMATERIAAL  

Er wordt van onze leerlingen verwacht dat zij zorgzaam opspringen met 
het hun ter beschikking gestelde schoolmateriaal.  

Opzettelijke beschadigingen aan gebouwen, meubilair of ander 
materiaal zullen worden aangerekend. Schade die het gevolg is van 
nalatigheid zal eveneens worden aangerekend.  

Kleding die na een ongelukje door de school wordt ontleend, moet 
proper terugbezorgd worden aan de leerkracht.  

SCHOOLVERZEKERING  

Door de school werd een aanvullende verzekering afgesloten voor:  

§ Persoonlijke ongevallen: alle bijkomende geneeskundige kosten bij 
lichamelijk letsel worden vergoed.  
 

§ Stoffelijke schade (kledij, fiets,...) wordt niet vergoed.  
§ Ongevallen tegenover derden, lichamelijk letsel of stoffelijke schade: 

eigen verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.  

Bij een schoolongeval verwittigen de ouders of de leerling ogenblikkelijk 
de leerkracht of de directeur.  

De leerlingen zijn verzekerd:  

§ op school tijdens lessen en speeltijden   
§ tijdens speciale activiteiten in schoolverband (schoolreis, toneel, 

sport, ...) 
§ op weg van huis naar school en omgekeerd:  

Binnen de normale tijd Bij onderlinge verschillen tussen ouders treedt 
de school niet op als bemiddelaar.   

 
Vrijwilligerswerk:  
 

De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten 
gebruik van vrijwilligers. De nieuwe wet van 3 juli 2005 betreffende 
de rechten van de vrijwilligers verplicht o.m. de scholen om aan de 
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vrijwilligers een organisatienota voor te leggen. Omdat elke ouder 
een schoolreglement ontvangt en voor akkoord ondertekent, kiest 
de school ervoor om de organisatienota in het schoolreglement op 
te nemen. Op die manier is elke ouder op de hoogte.   

§ Verplichte verzekering   
De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking 
van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de 
contractuele aansprakelijkheid. 

§ Vrije verzekering   
De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking 
van de lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers tijdens de 
uitvoering van het vrijwilligerswerk of op de weg naar- en van de 
activiteiten.  

§ Aansprakelijkheid   
De school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan 
derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk. Ingeval de 
vrijwilliger bij het verrichten van vrijwilligerswerk de school of derden 
schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn 
zware fout. Voor zijn lichte fout is hij enkel aansprakelijk als die hem 
eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.   

§ Geheimhoudingsplicht   
Het vrijwilligerswerk houdt in dat de vrijwilliger geheimen kan 
vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden is tot de 
geheimhoudingsplicht. Deze bepaling richt zich vooral tot vrijwilligers 
die actief zijn binnen telefonische hulpverlening zoals Tele-Onthaal, 
de Zelfmoordlijn en andere vormen van hulpverlening waarbij 
vrijwilligers in contact komen met vertrouwelijke informatie. Op 
vrijwilligers die actief zijn binnen scholen is deze bepaling in beginsel 
niet van toepassing.   

 
VERLOFDAGEN   
 
De verlofdagen voor het schooljaar worden op het einde van het vorige 
schooljaar bekend gemaakt a.d.h.v. een duidelijk overzicht dat met de 
kinderen wordt meegegeven. Deze zijn ook steeds te raadplegen op onze 
website.  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VEILIGHEID EN GEZONDHEID   
 
Kinderen brengen geen speelgoed mee naar school tenzij dit uitdrukkelijk 
door de leerkrachten werd gevraagd. Voetballen gebeurt uitsluitend met 
ballen die door de school ter beschikking worden gesteld.   
 
Zieke kinderen horen niet thuis op school, maar hebben recht op rust en 
gepaste verzorging. Wordt een kind ziek op school, dan worden de ouders 
daar door de school van verwittigd. De school gaat ervan uit dat de 
ouders het hoogstnodige zullen doen voor het goed van hun kind.  

In geval van besmettelijke ziekten is aanwezigheid in de school verboden. 
Elke ziekte die het welzijn van andere kinderen kan bedreigen, wordt 
ogenblikkelijk aan de leerkracht of de directeur gemeld.  

In geval van luizen dienen de ouders dit eveneens te melden zodat 
iedereen het nodige kan doen om de ongewenste bezoekers te 
verdrijven.  

Als versnapering tijdens de speeltijden is enkel een stuk fruit 
toegelaten. De kinderen mogen enkel nog water in de klas drinken. Wij 
vragen om van thuis een flesje water mee te brengen. Dit kan altijd 
bijgevuld worden in de klas. Leidingwater is daarvoor uitstekend en is 
helemaal gratis op school. Dit betekent dat kinderen geen melk of 
chocomelk meer op school krijgen. Snoep, chips en kauwgom zijn op 
school eveneens verboden.  

Een attentie ter gelegenheid van een verjaardag wordt op school 
aanvaard.  

Het is ook verboden zak- of knipmessen, lederen ballen of gevaarlijk 
speelgoed mee te brengen naar school.  

Waardevolle voorwerpen en sieraden horen niet thuis op school. De 
school kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor verlies of 
beschadiging.  

Wat persoonlijk materiaal betreft kan de school niet verantwoordelijk 
worden gesteld voor gebeurlijke diefstallen.  
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WERKEN EN LESSEN  

Leerlingen krijgen geen huiswerk mee naar huis. Zij werken waar nodig bij 
tijdens de individuele lesmomenten.  

RAPPORTEN EN TOETSEN  

In de lagere school wordt meerdere keren per jaar een rapport 
meegeven met de resultaten die de leerlingen hebben behaald.  

Tweemaal per jaar is er een syntheserapport dat wordt gevolgd door een 
oudercontact. In principe gebeuren de oudercontacten in afwezigheid 
van de kinderen. Voor de data: zie kalender.  

Toetsenmappen worden ter inzage gesteld in de klas. Deze kunnen 
ingekeken worden na afspraak met de klasleerkracht.  

ABONNEMENTEN  

Wanneer wij op school abonnementen aanbieden, dan doen wij dit 
omdat wij denken dat de betreffende werken of tijdschriften iets te 
bieden hebben aan onze leerlingen. In elk geval is deze service geheel 
vrijblijvend.  

Het al dan niet hebben van deze tijdschriften zal nooit een belemmering 
vormen voor het onderricht in de klas.  

AFSPRAKEN ROND PESTEN  

Een pestvrije school  

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig en blij voelen op school. 
Niettemin loopt het soms fout en kan er pestgedrag ontstaan. In het begin 
van het schooljaar is er in elke klas een klasgesprek rond ruzie, plagen en 
pesten.  

Wij kozen als school voor een schooluniform, zodat verschillen in kledij 
geen oorzaak zijn van pesterijen op onze school. 

De juf of meester bespreekt met de kinderen welk gedrag verwacht wordt 
en welk gedrag niet thuishoort op onze school.  
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De leerkracht heeft een observerende rol op de speelplaats en in de klas 
zodat mogelijke problemen snel gesignaleerd kunnen worden.  

Wij nemen pesten altijd ernstig en trachten elke pestsituatie zo snel 
mogelijk te stoppen en op te lossen. Het is daarom heel belangrijk dat wij 
zo snel mogelijk op de hoogte zijn van mogelijke pestproblemen. Wij 
vragen dan ook om ons te contacteren of je kind aan te moedigen steun 
te zoeken bij een leerkracht of bij de directie. 

Bij melding van pestgedrag proberen we eerst de kinderen een kans te 
geven om het uit te praten, samen met de leerkracht. Soms gaat het over 
een ruzie of misverstand en is ‘sorry zeggen‘ voldoende. Wanneer dit niet 
voldoende blijkt wordt er samen gezocht naar voorstellen en oplossingen. 
Omdat we geloven in een herstelgerichte aanpak krijgt het kind dat in de 
fout ging (lagere school) een denkmoment.  

Ook in de kleuterschool wordt zoveel mogelijk herstelgericht denken 
aangemoedigd.  

1. Wat deed ik verkeerd?  

2. Waarom past dit gedrag niet?  

3. Welk gedrag is in deze situatie wel gepast en hoe zal ik het dus in het 
vervolg doen?  

Wanneer meer actie nodig is, schakelen we de No-Blame methode in 
o.l.v. de directie. Via groepsgesprek krijgen een aantal kinderen de 
verantwoordelijkheid en de taak ervoor te zorgen dat het gepeste kind 
zich weer goed en veilig kan voelen in de klas en op school.  

Door deze groepsbenadering:  

§ wakkeren we ‘het meevoelen met een ander’ aan en leren we de 
kinderen dat ze zelf deels verantwoordelijk zijn voor een goede sfeer 
binnen de groep.  

§ ervaart de pester dat zijn gedrag niet wordt geapprecieerd door de 
groep en dat hij/zij niet langer kan rekenen op steun van de 
anderen.  
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De pesters willen we niet meteen straffen want kinderen die worden 
gestraft, nemen soms wraak. Ze gaan nog onopvallender aan de slag en 
ze verschuiven hun pestgedrag naar situaties buiten de school. Wij gaan 
ervan uit dat kinderen die pesten zelf ook nood hebben aan 
ondersteuning of begeleiding, zodat zij zich opnieuw goed kunnen voelen 
binnen de groep en niet in een spiraal van negatieve aandacht en 
straffen belanden. Na een groepsgesprek is het vaak nodig om verder 
gesprekken met de kinderen (pester, slachtoffer, meeloper, medeleerling) 
te voeren, hoe klein of groot ze ook zijn. Elk kind moet zijn/haar verhaal 
kunnen doen. Vanuit die gesprekken proberen we, in samenspraak met 
de kinderen, tot een oplossing te komen. Er worden afspraken gemaakt. 
Deze afspraken worden opgevolgd door medeleerlingen en leerkrachten 
en door de directie. Na een tijd komen alle partijen samen om te 
evalueren en eventueel bij te sturen. Op deze manier begrijpen de 
kinderen beter waarom bepaalde stappen/acties gezet/gedaan worden 
en geraakt de pestsituatie vaak opgelost.  

Bij ernstiger feiten worden ook de ouders op de hoogte gebracht.  

MILIEUBEWUST GEDRAG  

We vermijden milieubelastende en/of gevaarlijke producten op school. 
Houd daar rekening mee bij de aankoop van materialen. Wij steken de 
boterhammen in een brooddoos (zonder extra verpakking) en geven 
geen blikjes, brikjes of glazen flesjes mee.  

Drank is enkel toegelaten in een plastieken beker met deksel, in een 
herbruikbare plastieken fles met een draaidop of de drinkfles die je kind 
van de school gekregen heeft.  

Het sorteren van afval op school is geen vrijblijvende activiteit. Wij 
selecteren: papier en karton, glas, fruitafval, brikjes, lege inktpatronen uit 
printers, batterijen en restafval. Daarvoor zijn op school de nodige apart 
gekleurde vuilnisbakken voorzien.  

Door het aanbieden van drank en tussendoortjes op school vermijden we 
ook extra individuele verpakkingsmaterialen. 
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EXTRA-MUROSACTIVITEITEN  

Op geregelde tijdstippen organiseert de school buitenschoolse 
activiteiten zoals sportactiviteiten, leeruitstappen, … Het streefdoel is dat 
alle leerlingen deelnemen aan die extra-murosactiviteiten.  

De ondertekening van dit schoolreglement geldt als toestemming voor 
deelname aan de ééndaagse uitstappen. Indien de ouders de 
toestemming bij een ééndaagse extra-muros activiteit weigeren, dienen zij 
dat vooraf aan de school te melden. Ouders kunnen de deelname niet 
weigeren wanneer de extra-murosactiviteit minder dan een volledige 
lesdag duurt. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten 
dienen op de school aanwezig te zijn.  

Bij een meerdaagse extra-muros-activiteit is een afzonderlijke schriftelijke 
toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen 
deelnemen aan de extra-muros-activiteiten. Leerlingen die niet 
deelnemen aan extra-muros- activiteiten dienen op de school aanwezig 
te zijn.  

ECHTSCHEIDING EN BRIEFWISSELING  

Zorg en aandacht voor het kind  

Voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een 
luisterend oor, openheid, begrip en extra aandacht bieden.  

Neutrale houding tegenover de ouders  

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, 
samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun 
kinderen. Zolang er geen vonnis van de rechter is, houdt de school zich 
aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis, dan 
volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter.  

Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders  

Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide 
ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier 
waarop beslissingen over het kind worden genomen. Afspraken i.v.m. de 
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agenda, brieven, rapport en oudercontact: beide partijen worden steeds 
op de hoogte gebracht via mail of per brief.  

Co-schoolschap  

Dit is het kind tijdens het schooljaar op twee plaatsen school laten lopen, 
afhankelijk van bij welke ouder het verblijft. Om de verbondenheid met de 
klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, weigert de 
school mee te werken aan het co-schoolschap.  

PROCEDURE BIJ INSCHRIJVING  

Bij iedere inschrijving van een leerling legt de directeur aan de ouders de 
schoolbrochure met schoolreglement “voor kennisneming en akkoord” ter 
ondertekening voor.  

De ouders ondertekenen het schoolreglement. Ouders zijn de personen 
die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de minderjarige 
onder hun bewaring hebben.  

Pas na ondertekening van het schoolreglement is de inschrijving van de 
leerling in de school een feit.  

In geval van wijzigingen aan de tekst wordt een nieuwe tekst overhandigd 
en de hier vermelde procedure opnieuw toegepast.  

De ondertekening van de schoolbrochure met schoolreglement heeft als 
gevolg dat de ouders zich ermee akkoord verklaren.  

Het niet ondertekenen van de schoolbrochure met schoolreglement door 
de ouders kan voor het schoolbestuur een reden zijn om de inschrijving 
van de betrokken leerling te weigeren.  

PREVENTIE EN WELZIJN  

Het schoolbestuur MONDOMIO vzw en de directie van Gesubsidieerde 
Vrije Basisschool MONDOMIO, Steegsebaan 187, 2490 Balen	verklaren 
een actief welzijnsbeleid te willen voeren conform de wettelijke 
bepalingen en geïnspireerd vanuit het opvoedingsproject.  
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Om gestalte te geven aan dit beleid: 	

1. werkt het schoolbestuur en de directie, in samenwerking met de 
hiërarchische lijn, met medewerking en advies van de interne en externe 
diensten, een dynamisch risicobeheersingssysteem uit, stelt een globaal 
preventieplan op en voert jaarlijks de actieplannen uit. Daarbij wordt 
voorafgaandelijk het advies gevraagd van het comité/de 
vakbondsafvaardiging of worden de plannen voorgelegd aan het 
personeel. In dit globaal preventieplan en deze jaaractieplannen worden 
o.a. de doelstellingen vooropgesteld, wordt voorzien in de vorming en 
opleiding van het personeel, worden de verantwoordelijkheden op elk 
niveau vastgelegd en de te nemen maatregelen bepaald, wordt er 
regelmatig geëvalueerd.  

2. wordt inzake welzijn de voorbeeldfunctie van de school als 
onderwijsinstelling en van elke medewerker afzonderlijk sterk benadrukt.  

3. streeft de directie ernaar dat alle personeelsleden dit welzijnsbeleid 
kennen en toepassen, in eerste instantie deze beleidsverklaring. De 
directie geeft dan ook regelmatig de nodige informatie en instructies, via 
het schoolwerkplan, op personeelsvergaderingen, op het uithangbord, via 
elektronische post, ... Ook stelt de directie aanvullende regels op voor 
extra schoolse activiteiten.  

4. waakt de directie erover dat ook de kleuters, leerlingen en ouders 
voldoende informatie krijgen inzake veiligheid, gezondheid, welzijn en 
milieu o.a. via het schoolreglement, bij klassenbezoeken, op 
oudercontacten.  

5. worden de leerkrachten aangespoord veilige en gezonde 
handelswijzen aan te leren, hetzij geïntegreerd in de lessen, hetzij via 
specifieke projecten.  

6. worden kleuters, leerlingen, personeelsleden en derden tewerkgesteld 
in de school, regelmatig gewezen op bestaande risico's. Bijzondere 
aandacht gaat daarbij naar de nieuwkomers.  

7. streven het schoolbestuur en de directie ernaar, om bij aankopen waar 
relevant, bij nieuwbouw, verbouwingen en herinrichting, de geldende 
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reglementering inzake veiligheid, gezondheid en milieu te doen naleven.  

8. zorgen het schoolbestuur en de directie, binnen de door de overheid 
gecreëerde budgettaire mogelijkheden, voor de nodige omkadering en 
middelen opdat de preventieadviseur(s) zijn (hun) opdrachten en taken 
degelijk kan (kunnen) uitvoeren. Tevens stimuleren het schoolbestuur en 
de directie de werking van de interne dienst.  

9. bevorderen het schoolbestuur en de directie de samenwerking met de 
externe dienst, evenals met het CLB i.v.m. het medisch schooltoezicht.  

10. werkt de school actief mee aan preventie-initiatieven van de 
overheid.  

SCHOOLTOELAGEN  

Vanaf 1 september 2008 hebben leerlingen uit de basisschool recht op 
een school- en studietoelage. De folder met meer informatie en het 
aanvraagformulier kan steeds afgehaald worden op het secretariaat.  

Meer informatie is ook terug te vinden via de website 
www.studietoelagen.be of via het gratis nummer van de overheid: 1700.  

De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het 
verkrijgen en  

MEDICATIE  

In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de leerkracht vragen om 
medicatie toe te dienen aan een kind. Deze vraag moet bevestigd 
worden door een schriftelijk attest van de dokter, mogelijks met de juiste 
dosering en toedieningswijze.  

Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan zal de school niet op 
eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere 
opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd 
worden de leerling op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school 
een arts om hulp verzoeken.  

Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, 
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andere dan via orale (via de mond) of percutane (via de huid) weg, via 
oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet worden gesteld door 
ongekwalificeerd schoolpersoneel. Samen met de ouders zoeken we naar 
een samenwerking met verpleegkundigen, zoals de diensten van het Wit-
Gele Kruis.  

STAPPENPLAN BIJ ONGEVAL OF ZIEKTE  

§ Eerste hulp door personeel van de school.		
§ Indien ernstig worden de ouders verwittigd. 	
§ Opstarten van de verzekeringsprocedure 	
§ Meegeven van verzekeringspapieren: ouders zetten verdere 

stappen  

VERJAARDAGEN VIEREN  

Verjaardagen vieren is bij ons op school een echt feest. Een dag in de 
belangstelling staan is het grootste cadeau. Verjaardagsstoel, 
feestmuziek, verjaardagskroon, ... zijn enkele van de vaste 
ingrediënten. Hierbij mag de jarige een traktatie meebrengen, dit is geen 
verplichting.  

Indien de jarige toch wenst te trakteren, verwachten we dat dit gebeurt 
met een droge koek of een eenvoudige cake zonder extra zoetigheden 
(geen slagroomtaarten, geen zoetigheden). Bedoeling is om een 
gezamenlijk feestje in de klas te bouwen. Individuele geschenkjes en 
snoep mogen niet meegebracht worden. We hopen natuurlijk dat 
iedereen zich aan deze afspraak houdt, zodat de jarige zich die dag ook 
echt gelukkig voelt.  

Op de verjaardag van het kind wordt er gezongen en een kaartje 
gegeven. Er is geen feestje meer voor elk kind apart in de klas.  

Bij het uitnodigen van klasgenoten bij een eventueel feestje vragen wij om 
rekening te houden met de gevoelens van alle kinderen. Wij rekenen op 
het gezond verstand van iedereen. Er mogen geen uitnodigingen binnen 
de schoolpoort (speelplaats, klas) uitgedeeld worden.  

Indien je niet wil dat je private gegevens (adres, telefoonnummer, 
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mailadres, ...) doorgegeven worden om je kind thuis te bereiken voor een 
eventuele uitnodiging voor een verjaardagsfeest, moet je dit bij het begin 
van het schooljaar melden aan de directeur.  
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8. ENGAGEMENTSVERKLARING  
Onze school kiest voor een goed partnership met de ouders.  

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

Ouders en school zullen op afgesproken momenten de engagementen 
en het effect ervan evalueren.  

We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is 
goed dat u zicht hebt op de werking van de school. Daarvoor plannen 
we bij het begin van elk schooljaar een ouderavond in de klas van uw 
kind. U kan er kennis maken met de leerkracht van uw kind en met de 
manier van werken.  

We willen u op geregelde tijden informeren over de evolutie van uw kind. 
Dat doen we schriftelijk via het rapport. We organiseren ook geregeld 
individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar laten we u 
weten op welke data die doorgaan. Wie niet op het oudercontact kan 
aanwezig zijn, kan een gesprek aanvragen op een ander moment.  

Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak dan 
kan u op elke moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van 
uw kind.  

Wij verwachten dat u zich als ouder samen met ons engageert om nauw 
samen te werken rond de opvoeding van uw kind en steeds ingaat op 
onze uitnodigingen tot oudercontact. Wij engageren ons om steeds te 
zoeken naar een alternatief overlegmoment indien u niet op de geplande 
oudercontactmomenten kan aanwezig zijn.  

Wij verwachten dat u met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. 
uw kind. Wij engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen 



SCHOOLREGLEMENT 
 

 

 

Vrije Basisschool MONDOMIO vzw 
Steegsebaan 187, 2490 Balen (B) 
+32 (0) 11 19 19 19 – info@mondomio.be 

 

57 

en vragen t.a.v. de evolutie van uw kind.  

Aanwezig zijn op school en op tijd komen.  

De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het 
verkrijgen en behouden van de schooltoelage en voor de toelating tot 
het eerste leerjaar. Daartoe moeten wij de afwezigheden van uw kind 
doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB.  

Wij verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school is. Wij 
verwachten dat u ons tussen 8.45 uur en 10 uur verwittigt bij afwezigheid 
van uw kind. Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de 
begeleiding bij problematische afwezigheden. U kan zich niet onttrekken 
aan deze begeleiding.  

Wij zullen op de volgende wijze samenwerken met u en met het CLB. U 
kan steeds bij ons terecht bij problemen. We zullen samen naar de meest 
geschikte aanpak zoeken.  

Individuele leerlingenbegeleiding.   

Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt onder meer in dat we gericht 
de evolutie van je kind volgen. Dit doen we door het werken met een 
leerlingvolgsysteem (LVS). Sommige kinderen hebben op bepaalde 
momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen 
hebben constant nood aan individuele zorg.  

Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kun je dit melden aan de 
directie. Specifieke onderwijsbehoeften is een breed begrip. Het betekent 
dat je kind mee als gevolg van een fysieke, verstandelijke of zintuiglijke 
beperking niet zomaar aan het gewone lesprogramma kan deelnemen. 
We gaan dan samen met jou na welke aanpassingen nodig zijn. De 
school kan ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van de 
vaststellingen in de loop van het schooljaar. Welke maatregelen aan de 
orde zijn, zal afhangen van wat je kind nodig hebt en wat wij als school 
kunnen organiseren.  

We zullen in overleg met jou als ouder vastleggen hoe de individuele 
begeleiding van je kind georganiseerd zal worden. Daarbij zullen we 
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aangeven wat je van de school kan verwachten en wat wij van je als 
ouder verwachten. Wij verwachten dat je ingaat op onze vraag tot 
overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft.  

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.  

Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun 
kind op in het Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat 
moeilijker heeft bij het leren. Wij als school engageren er ons toe alle 
kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling.  

Wij verwachten van de ouders dat ze positief staan ten aanzien van extra 
initiatieven en maatregelen (taaltraject en/of taalbad) die de school 
neemt om de taalachterstand van hun kind weg te werken en er alles 
aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van 
Nederlands. Dit kan ondermeer door:  

§ Zelf Nederlandse lessen te volgen. (vraag info bij de directeur)   
§ Uw kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen. (vraag 

info bij de  directeur)   
§ Te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van uw kind bij 

het maken van zijn  huistaak, bij het leren van zijn lessen, ... (bv. kind 
in de huiswerkklas laten blijven,  een Nederlandstalige 
huiswerkbegeleidingsdienst zoeken, ...)   

§ Bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te 
zorgen dat er een  tolk is.   

§ Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige 
jeugdbeweging.   

§ Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige sportclub.   
§ Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige cultuurgroep.   
§ Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige academie 

(muziek, woord,  plastische kunsten, ...)   
§ Uw kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programma’s te laten 

kijken en er samen  met hem over te praten.   
§ Uw kind dagelijks naar Nederlandstalige radioprogramma’s te laten 

luisteren.   
§ Uw kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen.   
§ Elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek.  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§ Geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en 
er uit voor te lezen  of ze uw kind zelf te laten lezen.   

§ Binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te 
praten met uw kind,  met andere kinderen, met het schoolpersoneel 
en met andere ouders   

§ Uw kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn 
Nederlandstalige vriendjes.   

§ Uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten.   
§ Uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige taalkampen  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9. RECLAME EN SPONSORING  
Binnen onze schoolmuren is onvoorwaardelijke reclame door derden 
toegelaten.	Wij hanteren wel het principe dat reclame en sponsoring 
door derden niet onverenigbaar mag zijn met de onderwijskundige en 
pedagogische taken van onze school en dat zij de geloofwaardigheid, 
betrouwbaarheid, objectiviteit en onafhankelijkheid van de school niet in 
het gedrang mag brengen.  

De school ontvangt niet-geldelijke steun van het oudercomité.  

De school kan handelsactiviteiten verrichten, voor zover deze geen 
daden van koophandel zijn en voor zover ze verenigbaar zijn met de 
onderwijsopdracht. De school kan een beperkt vermogensvoordeel 
nastreven ter bekostiging van haar werking. Handelsactiviteiten die niet 
rechtstreeks bijdragen tot het verwezenlijken van de onderwijsopdracht 
kunnen enkel als ze een occasioneel karakter hebben.  

De door de school verstrekte leermiddelen of verplichte activiteiten blijven 
vrij van mededelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel hebben 
de verkoop van producten of diensten te bevorderen.  

De mededelingen van de door de school georganiseerde facultatieve 
activiteiten blijven vrij van bedoelde mededelingen, behoudens indien ze 
louter attenderen op het feit dat de activiteit of een gedeelte van de 
activiteit ingericht wordt door middel van een gift, een schenking of een 
prestatie van een bij name genoemd natuurlijk persoon, rechtspersoon of 
feitelijke vereniging.  

Bedoelde mededelingen kunnen nooit van politieke aard zijn en kunnen 
nooit onverenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige 
taken en doelstellingen van de school zoals die in het opvoedingsproject 
beschreven zijn.  

Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die een sponsor 
verstrekt aan een schoolbestuur, directie, leraren, niet-onderwijzend 
personeel of leerlingen, waarvoor de sponsor een tegenprestatie verlangt 
in schoolverband. Tegenprestaties zijn bijvoorbeeld het noemen van de 
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sponsor in de schoolkrant of een opdruk op T-shirts. Voorbeelden van 
sponsoring zijn:  

§ gesponsorde materialen zoals boekjes, video’s, folders, posters en 
spellen  

§ gratis producten die winkels of bedrijven uitdelen aan leerlingen of 
ouders  

§ gesponsorde activiteiten zoals schoolfeesten, sportdagen, 
schoolzwemmen en schoolreisjes  

§ sponsoring van het schoolgebouw, bijvoorbeeld een leslokaal, de 
inrichting, computerapparatuur of cateringactiviteiten.  

§ Schenkingen, waar geen tegenprestatie tegenover staat, vallen dus 
niet onder het begrip sponsoring.  

Bij het sluiten van een sponsorovereenkomst zullen de volgende regels als 
uitgangspunt te gebruikt worden:  

§ sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en 
het fatsoen  

§ sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en 
onderwijskundige taak en doelstelling van de school  

§ sponsoring mag niet in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de 
kwalitatieve eisen die een school aan het onderwijs stelt - 
sponsoring mag de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het 
onderwijs niet beïnvloeden  

§ sponsoring mag geen aantasting betekenen van de objectiviteit, de 
geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid 
van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen  

§ sponsoring mag geen schade berokkenen aan de geestelijke en/of 
lichamelijke gesteldheid van leerlingen.  

Het schoolbestuur is altijd verantwoordelijk voor wat er in schoolverband 
plaatsvindt. Zelfs als het gaat om bijvoorbeeld de oudervereniging die 
een sponsorovereenkomst aangaat waarbij een tegenprestatie wordt 
gevraagd waarmee ouders of leerlingen in schoolverband worden 
geconfronteerd. Het Schoolbestuur moet ook in zulke gevallen 
beoordelen of de sponsorovereenkomst verantwoord is.  



SCHOOLREGLEMENT 
 

 

 

Vrije Basisschool MONDOMIO vzw 
Steegsebaan 187, 2490 Balen (B) 
+32 (0) 11 19 19 19 – info@mondomio.be 

 

62 

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

Commissie Zorgvuldig Bestuur Departement Onderwijs Secretariaat-
generaal t.a.v. Marleen Broucke (adviseur) Kamer 1C24  

Koning Albert II-laan 15 1210 Brussel  

Telefoon: 02 553 65 56 	
Email: zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be  
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10. BIJDRAGEREGELING OUDERS  
De school vraagt geen direct of indirect inschrijvingsgeld.  

De school staat in voor alle onderwijsgebonden kosten die noodzakelijk 
zijn om een eindterm te bereiken of om een ontwikkelingsdoel na te 
streven.  

Voor extra-schoolse prestaties vraagt de school vergoedingen zoals ze in 
de infobrochure voorzien zijn. Onder de noemer extra-schoolse prestaties 
vallen o.m. het nemen van maaltijden op school, het verzekeren van 
toezichten buiten de normale aanwezigheid van de kinderen, het 
deelname van niet-verplichte activiteiten, abonnementen op periodieken 
die niet geacht worden door alle leerlingen van een klas gebruikt te 
worden, ... Deze opsomming is niet limitatief.  

Maandelijks krijgen de kinderen een onkostennota mee naar huis. Gezien 
deze nota in een geautomatiseerd systeem kadert, is het niet toegelaten 
het bedrag te wijzigen of een ander bedrag te storten. Indien er een 
vergissing in de aanrekening is, dient u de directeur of de bediende te 
contacteren.  

We verwachten dat die rekening op tijd en volledig wordt betaald. Dat 
betekent binnen de 10 dagen na ontvangst.  

Indien een onkostennota laattijdig of niet voldaan wordt stuurt de school 
een herinnering met een uitnodiging om zo snel mogelijk te betalen. Als 
hieraan geen gevolg gegeven wordt zal de directeur contact opnemen 
met de ouders om in alle discretie de oorzaak van het niet-betalen te 
bespreken en om samen naar een oplossing te zoeken.  

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het 
betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders 
kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus 
niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders het 
niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we 
beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig 
betaald is, blijven beide ouders elk het volledige resterende saldo 
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verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.  

Bij herhaaldelijke niet betaling van onkostennota’s, waarbij het 
vermoeden leeft dat er geen bereidheid is tot overleg of samenwerking, 
kunnen kinderen uitgesloten worden van bepaalde diensten buiten de 
lestijden (opvang, maaltijden, tijdschriften, ...).  

Wanneer een schoolrekening niet betaald wordt, wordt dit aan de 
advocaat van de school gemeld. Hij zal dan de nodige stappen zetten. 
Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet 
aanrekenen op het verschuldigde bedrag.  

Bij afwezigheden en annulaties kunnen kosten worden aangerekend. Dat 
gebeurt als de school kosten heeft gemaakt en deze niet kan 
recupereren.  

Voor scholen van het gesubsidieerd basisonderwijs kan geen direct of 
indirect inschrijvingsgeld gevraagd worden. Evenmin kunnen er bijdragen 
worden gevraagd voor materialen die gebruikt worden om de 
eindtermen te realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven. De 
overheid bepaalt de lijst met materialen die kosteloos ter beschikking 
moeten worden gesteld om de eindtermen te realiseren of de 
ontwikkelingsdoelen na te streven (zie tabel verder).  
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Volgende materialen 
worden vermeld in de 
ontwikkelingsdoelen en 
eindtermen voor het 
gewoon onderwijs. Deze 
materialen zijn verplicht 
aanwezig op school. De 
school stelt de materialen 
in voldoende mate ter 
beschikking. Dit betekent 
niet dat dit materiaal voor 
elke individuele leerling 
aanwezig moet zijn.  

Spelmateriaal (OD LO 2.6)  
Bewegingsmateriaal (ET LO 3.7)  
Toestellen (ET LO 1.9)  
Klimtoestellen (ET LO 1.14)  
Rollend en/of glijdend materiaal (ET LO 2.5)  
Boeken (OD NL 3.4)  
Kinderliteratuur (OD MV 3.5)  
Kinderromans (ET NL 3.5)  
Zakrekenmachine (ET WIS 1.26 en 1.27)  
Passer (ET WIS 3.5)  
Globe (ET WO 6.2)  
Atlas (ET WO 6.11)  
Kompas (ET WO 6.3)  
Kaarten (ET WO 6.1 bis; 6.2; 6.4;6.7;6.8)  
Informatiebronnen (ET WO 7; ET LL 2; ET NL 
3.5) Infobronnen (OD NL 3.4)  
Tweetalige alfabetische woordenlijst (ET FR 
2.3)  
Muziekinstrumenten (ET MV 2.2)  

 
Materialen uit de volgende 
categorieën worden 
verondersteld in 
voldoende mate aanwezig 
te zijn en staan in functie 
van het nastreven van de 
ontwikkelingsdoelen of het 
bereiken van de 
eindtermen voor gewoon 
en buitengewoon 
onderwijs.  

Een school beslist op basis 
van haar pedagogisch 
project welke materialen zij 
wenst te gebruiken.  

Schrijfgerief  
Tekengerief  
Knutselmateriaal  
Constructiemateriaal  
Planningsmateriaal  
Leer- en ontwikkelingsmaterialen  
Handboeken, schriften, werkboeken en –
blaadjes, fotokopieën, software...  
Informatie- en communicatietechnologisch 
(ICT) materiaal  
Multimediamateriaal  
Meetmateriaal  
Andere  
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Bij verlies of beschadiging van materiaal vermeld in de tabel hierboven 
kunnen de door school gemaakte kosten voor aankoop van nieuw 
materiaal verrekend worden aan de ouders.  

Het schoolbestuur kan wel een bijdrage vragen voor:  

§ activiteiten of verplichte materialen die niet noodzakelijk zijn voor de 
eindtermen en ontwikkelingsdoelen en waarvan de ouders het te 
besteden bedrag niet zelf kunnen bepalen. Voor deze categorie 
dient de school een scherpe maximumfactuur te respecteren. Deze 
bedraagt €45 voor het kleuteronderwijs en € 85 voor het lager 
onderwijs. De bedragen gelden per leerjaar.   

§ meerdaagse uitstappen : voor deze categorie dient de school een 
maximumfactuur van € 425 per kind voor de volledige loopbaan 
lager onderwijs te respecteren. Voor het kleuteronderwijs mag geen 
bijdrage gevraagd worden.  

§ er zijn ook diensten die de school aanbiedt en die buiten de 
kosteloosheid en de maximumfacturen vallen. Voor deze categorie 
worden de kosten opgenomen in een bijdrageregeling. Deze 
bijdrageregeling wordt besproken in de schoolraad en wordt bij het 
begin van elk schooljaar aan de ouders meegedeeld. De kosten die 
aan de ouders worden doorgerekend, moeten in verhouding zijn tot 
de geleverde prestatie.   

In bijlage vindt u een lijst met een raming van de financiële bijdragen die 
we kunnen vragen. Deze lijst bevat zowel verplichte als niet verplichte 
uitgaven. Verplichte uitgaven zijn uitgaven die u zeker zult moeten doen. 
Zaken die de school als enige aanbiedt, koopt u verplicht op school. Er zijn 
ook zaken die u zowel op school als ergens anders kunt aankopen. Niet 
verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die u niet verplicht moet 
aankopen of activiteiten waar u niet verplicht aan moet deelnemen, 
maar als u ze aankoopt of eraan deelneemt moet u er wel een bijdrage 
voor betalen. Voor sommige posten vermeldt de lijst vaste prijzen, voor 
andere zijn enkel richtprijzen vermeld.  

Deze lijst werd overlegd in de schoolraad.  
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Voor een aantal diensten en activiteiten die inherent zijn aan de werking 
van de school wordt een bijdrage gevraagd van de ouders. Deze 
bijdragen zijn een raming; in de loop van het schooljaar kunnen zich 
onvoorziene zaken voordoen. U zult daaromtrent vooraf en duidelijk 
verwittigd worden.  

Deze prijzen gelden behoudens prijswijzigingen van leveranciers of 
dienstverleners.  

We verwachten dat van alle leerlingen hun eigen schooletui met balpen, 
potlood, gom, lijmstift en lat aanwezig zijn op school. 

Ouders die problemen hebben om aan deze bijdrage te voldoen, kunnen 
de directie van de school contacteren. In alle discretie zal naar een 
individuele oplossing gezocht worden die de draagkracht van de school 
zal proberen verzoenen met de draagkracht van de ouders.  
 

 
 kleuterafdeling lagere school 

Maximumfactuur €45 per schooljaar €85 per schooljaar 
Schooluniform €35 per schooljaar €85 per schooljaar 

Zwemlessen (verplicht) / 

€5 per beurt x 10 
beurten = €50 
OPGELET! 6-jarigen 
zwemmen gratis en 
betalen enkel 
vervoer: €15 

Eendaagse uitstappen: 
culturele uitstap / sportdag 

€4 per keer, 1x per 
maand = €40 per 
schooljaar 

€4 per keer, 1x per 
maand = €40 per 
schooljaar 

Meerdaagse uitstappen / 

€425 per 
schoolloopbaan / 6 
jaren = ongeveer 
€70 per schooljaar 

Middagtoezicht €0,5 per middag €0,5 per middag 
Soep €0,5 per kom soep €0,5 per kom soep 
Warme maaltijden €4 per maaltijd €4 per maaltijd 
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Tussendoortjes €0,5 per stuk €0,5 per stuk 
Drankjes €0,75 per drankje €0,75 per drankje 

 


