Schoolreglement
vzw BuBaO Sint-Lievenspoort

Verwelkoming
Geachte ouder(s),
Geachte begeleiders(s),
Van harte welkom in onze school!
Wij danken u voor het vertrouwen dat u in vzw BuBaO Sint-Lievenspoort stelt en verzekeren u
onze volle inzet.
We verwelkomen uw kind en hopen met hem/haar en met u een goede samenwerking op te bouwen
gedurende de komende schooljaren.
Onze school is een geïntegreerde geloofs-, leer- en leefgemeenschap.
Om onze doelstellingen te kunnen verwezenlijken, zijn duidelijke afspraken nodig.
Vanaf 1 september 1998 is ieder schoolbestuur verplicht om, met toepassing van de reglementering
inzake medezeggenschap, voor haar school een schoolreglement te hebben uitgewerkt.
We vragen aan alle ouders die hun kind(eren) in onze school inschrijven, om dit reglement te
ondertekenen samen met het pedagogisch project van onze school.
Dit doet u ter kennisneming en voor akkoord.
Tevens bevestigt u hiermee uw volle medewerking en kan uw kind ingeschreven worden in de school.
Het niet ondertekenen van het schoolreglement door de ouders betekent dat het kind niet kan worden
ingeschreven in de school.
Gelieve deze brochure met het schoolreglement te bewaren gedurende de ganse tijd dat uw kind is
ingeschreven in onze school.
U kan het schoolreglement ook raadplegen op de website van de school bubao.slp-gent.be, rubriek
schoolinfo.
Bij wijzigingen van de inhoud ontvangt u nieuwe bladzijden die de oude vervangen en moet u opnieuw
ondertekenen ter kennisname en voor akkoord.
Indien u zich met de wijziging niet akkoord verklaart dan wordt aan de inschrijving van uw kind een einde
gesteld op 31 augustus van het lopende schooljaar.
Prijzen en data zijn in deze brochure niet opgenomen. Deze worden u via de jaarlijkse mededelingen
bezorgd.
Wij rekenen op een goede en vertrouwensvolle samenwerking.
Een gouden raad: laat moeilijkheden nooit aangroeien.
Hebt u vragen, problemen of andere opmerkingen, aarzel dan niet om onmiddellijk met ons contact op te
nemen.
Namens de onderwijsploeg,

Bie Ranschaert
Directeur
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Sint-Lievenspoort
Uw kind maakt gebruik van één of meerdere diensten van Sint-Lievenspoort.
Sint-Lievenspoort is een dienstverleningscentrum
dat bestaat uit volgende vzw’s:

het kinderdagverblijf
vzw Kinderopvang Sint-Lievenspoort

de school voor buitengewoon basisonderwijs type 7 en type 9
vzw BuBaO Sint-Lievenspoort

het multifunctioneel centrum
vzw MFC Sint-Lievenspoort

het centrum voor ambulante revalidatie
vzw Centrum voor ambulante revalidatie Sint-Lievenspoort

de dienst thuisbegeleiding
vzw Dienst thuisbegeleiding voor personen met een auditieve handicap
Allen dragen zij dezelfde familienaam Sint-Lievenspoort
Hiermee drukken zij het samenwerkingsverband uit.

Niet iedereen heeft dezelfde vraagstelling.
Voor elkeen wordt individueel bekeken hoe het nodenpakket is samengesteld
en hoe er met een individueel handelingsplan kan worden op ingespeeld.
Het geheel Sint-Lievenspoort streeft ernaar over een zo omvattend mogelijk gamma van specifieke
interventiemogelijkheden te beschikken, waardoor onderwijs, opvoeding en revalidatie principieel zo
gedifferentieerd en zo geïndividualiseerd mogelijk kunnen aangeboden worden.
Dankzij de samenwerkingsverbanden in Sint-Lievenspoort kan een multidisciplinaire teamwerking
gegarandeerd worden. De verschillende teamleden (leerkracht, psycholoog of orthopedagoog, opvoeder,
maatschappelijk werker, verpleegkundige, logopedist, audioloog, ergotherapeut, kinesist, …) werken samen
vanuit een gemeenschappelijke basisvisie.

Nuttige telefoonnummers

Vzw BuBaO Sint-Lievenspoort
Telefoon
Fax
Sms
E-mail
Directeur: Mevr. Bie Ranschaert

09 268 26 50
09 268 26 57
0479 98 35 42
bubao@slp-gent.be

Vzw MFC Sint-Lievenspoort
Telefoon
Fax
Gsm
Sms
E-mail
Directeur: Dhr. Lode Verté

09 268 26 82
09 224 14 84
0477 66 69 79
0474 82 00 36
mfc@slp-gent.be

Vzw Centrum voor ambulante revalidatie Sint-Lievenspoort
Telefoon
Fax
E-mail
Directeur: Mevr. Anne Van Haesendonck

09 268 26 26
09 223 59 30
car@slp-gent.be

Permanentie leerlingenvervoer
De receptie van Sint-Lievenspoort neemt van 08.00 uur tot 18.00 uur de permanentie op zich
en is te bereiken op het telefoonnummer 09 268 26 50 of 09 268 26 82.
Buiten de openingsuren van de receptie en tijdens de duur van de busritten (van 07.00 uur tot 08.00 uur
en van 18.00 uur tot 19.30 uur) is de verantwoordelijke met permanentieopdracht voor dringende zaken te
bereiken op het nummer 0479 97 43 76. Een sms-bericht sturen kan ook.

Vzw BuBaO Sint-Lievenspoort
We heten uw kind welkom als leerling in de school vzw BuBaO Sint-Lievenspoort.
Voor wie is onze school?
BuBaO Sint-Lievenspoort is een school voor buitengewoon basisonderwijs en geïntegreerd onderwijs (GON)
aan kinderen met een attest voor buitengewoon onderwijs type 7 en type 9.
Onze school is opgericht in 1820 door de Congregatie Zusters Van Liefde
en behoort nog steeds tot haar scholengroep.
In 2003 voerden de Zusters Van Liefde de ingrijpende beslissing door om het beleid van de instellingen een
nieuwe impuls te geven met de uitbouw van een netwerkorganisatie die de naam Tabor kreeg.
Het bijbelse verhaal rond de berg Tabor heeft een sterke symboliek rond reflectie,
toekomstgerichtheid en transformatie. Tevens drukt het de christelijke identiteit uit,
waar de organisatie blijvend voor kiest.
Onze school is vandaag de enige vrije gesubsidieerde school van het type 7 in Oost-Vlaanderen
die zich richt tot kinderen met



een lichte, matige of zware slechthorendheid of doofheid
spraak- en taalontwikkelingsstoornissen

Daarnaast hebben wij ook type 9 voor kinderen met een autismespectrumstoornis.

Wie is wie binnen de school?
Het schoolteam bestaat uit
Het schoolbestuur:

vzw BuBaO Sint-Lievenspoort
Buitengewoon Basisonderwijs
Sint-Lievenspoortstraat 129
9000 Gent

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.
Het schoolbestuur wordt vertegenwoordigd door dhr. Norbert Van Daele.
De school maakt deel uit van de scholengemeenschap Gent Bab(b)el.
De groep bestaat uit
 Vrije basisschool Sint-Salvator, Sint-Salvatorstraat 14A te 9000 Gent
 Vrije basisschool De Mozaïek, Sint-Margrietstraat 33 te 9000 Gent
 Vrije basisschool De Mozaïek Bis, Sint-Margrietstraat 33 te 9000 Gent
 Vrije basisschool Sint-Bavo, Apostelhuizen 2 te 9000 Gent
 Vrije Basisschool Klimrek 1, Reinaertstraat 26 te 9000 Gent
 Vrije Basisschool Klimrek 2, Van Beverenplein 15 te 9000 Gent
 Vrije Basisschool De Boomhut, Boomstraat 77 te 9000 Gent
 Vrije Basisschool De Weg-Wijzer, Zaffelare-Dorp 2 te 9080 Zaffelare
 Vrije Basisschool De Sprankel, Kloosterstraat 33 te 9080 Beervelde
De directeur van de school, Mevr. Bie Ranschaert, staat in voor de dagelijkse leiding van de school.
De psychologen en orthopedagogen van de school zijn lid van het psychologenteam van Sint-Lievenspoort
en helpen mee bij het bepalen van de inhoudelijke werking van de school.
Het onderwijzend personeel
Het onderwijs wordt verstrekt door kleuteronderwijzers of onderwijzers.
Zij hebben allen een bijkomende specifieke opleiding achter de rug en besteden veel aandacht aan
permanente vorming.
Iedere pedagogische eenheid heeft één of twee (bij duobanen) titularissen.
Daarnaast hebben enkele leerkrachten ook een opdracht als vlinderleerkracht o.a. voor lichamelijke
opvoeding, Vlaamse Gebarentaal, identiteitsontwikkeling, creativiteitslessen, individueel onderricht, ...
De therapeuten van de school staan in voor de orthodidactische ondersteuning van de leerlingen in de klas.
De coördinator van het leerlingenvervoer en de busbegeleiders zorgen ervoor dat de leerlingen die
gebruik maken van het leerlingenvervoer veilig van en naar school gebracht worden.
De administratieve medewerkers staan de directeur en het schoolteam bij in het administratief beheer van
de school.
Het poetspersoneel staat in voor het onderhoud van de lokalen.
De interne preventieadviseur staat in voor de interne preventie en veiligheid.

Het welzijn van de medewerkers van de school bewaken en verbeteren doen wij in samenwerking met
Provikmo, de externe dienst voor bescherming en preventie op het werk.

De school heeft ook een schoolraad die bestaat uit drie geledingen: de ouders, het personeel en de lokale
gemeenschap. De raad behartigt de algemene belangen van de school.
De leden van de schoolraad worden democratisch verkozen en nemen een mandaat van vier jaar op.
De leden van de schoolraad zijn
-

voor de ouders:

Mevr. Roos Sylvie
Mevr. Verstraete Sara
Mevr. Vanderstukken Ingrid
Mevr. Kacar Medine
Mevr. Vander Beken Wendy

-

voor het personeel:

Mevr. Vandenborre Tine
Mevr. Vandromme Vanessa
Mevr. Van Lancker Evelien
Mevr. Van Caneghem Geertrui
Mevr. Pehlivan Gamze

- voor de lokale gemeenschap:

Dhr. Johan Van der Biest, voorzitter
Mevr. Annemie Patyn
Dhr. Arseen Hebbrecht
Mevr. Tine Goethals
Mevr. Marleen Auman

Mevr. Hilda de Grave, lid van de Raad van Bestuur, Dhr. Lode Verté, algemeen directeur Sint-Lievenspoort
en Mevr. Bie Ranschaert, directie van de school, maken ook deel uit van de schoolraad als waarnemend lid.
Ouders die graag een belangrijk thema ter sprake brengen, kunnen dat steeds melden aan de
vertegenwoordigers van de ouders in de schoolraad of aan de andere leden van de schoolraad.
U kan de leden van de schoolraad contacteren via de brievenbus in de inkomhal van het MFC of via het
e-mailadres schoolraad@slp-gent.be.
De schoolraad vergadert een viertal keer per schooljaar.
Het lokaal overlegcomité (LOC) is het overlegorgaan tussen vertegenwoordigers van de leerkrachten en
het schoolbestuur.
Het huidige LOC van onze school is als volgt samengesteld
-

Namens de leerkrachten: Mevr. Tine Vandenborre
Mevr. Inge Willemijns
Mevr. Elke Bleuzé

-

Namens het schoolbestuur:

-

Directeur:

-

Algemeen directeur:

Dhr. Norbert Van Daele

Mevr. Bie Ranschaert
Dhr. Lode Verté

De school werkt nauw samen met …
het multifunctioneel centrum (MFC) en het centrum voor ambulante revalidatie (CAR)
Voor de orthopedagogische en therapeutische begeleiding van onze leerlingen werken we samen met het
team van het MFC Sint-Lievenspoort of het CAR Sint-Lievenspoort.
Het onderwijsprogramma (aangeboden door leerkrachten vanuit de school) en het therapeutisch
handelingsplan (door therapeutisch personeel van het centrum voor ambulante revalidatie of het
multifunctioneel centrum) dienen in elkaar te passen.
We streven naar een geïntegreerde werking. Via permanent overleg tussen de verschillende disciplines,
gecoördineerd door een orthopedagoog of een psycholoog, worden observatiegegevens en evaluaties
gebruikt voor bijsturingen in het handelingsplan van het kind.
De leerlingen kunnen tijdens de schooluren tot maximum 5 uren per week aan therapie krijgen. Deze
therapiesessies passen in het lessenrooster en kunnen zowel individueel als in groep worden gegeven.
Bij de aanvang van het schooljaar wordt aan de ouders het therapierooster voorgelegd.
De teambesprekingen van de school worden uitgebreid tot het voltallige multidisciplinaire team van
Sint-Lievenspoort. Het team komt minimum 3 maal per schooljaar samen om per leerling de vorderingen of
problemen te bespreken. Er wordt een individueel handelingsplan opgesteld.
De ouders tekenen een akkoord voor de samenwerking met het MFC en/of met het CAR.

Ondersteunende diensten
Het centrum voor leerlingenbegeleiding = het CLB

De kinderen van de school worden begeleid door het team van het vrij CLB regio Gent,
vestigingsplaats Marialand, Marialand 29 te Gent.
Tel. 09 277 83 40
Fax 09 277 83 90
E-mail: marialand@vclbgent.be
Coördinator basis- en buitengewoon onderwijs: Reinilde Lambert
Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van
leerlingen en situeert de begeleiding van leerlingen op vier domeinen:
- het leren en studeren
- de onderwijsloopbaan
- de preventieve gezondheidszorg
- het psychisch en sociaal functioneren.
De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de
leerlingenbegeleiding vastlegt.
Het centrum heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is en de
school heeft recht op de relevante informatie over de leerlingen in begeleiding. Ze houden allebei bij het
doorgeven en het gebruik van deze informatie rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim,
de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
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.
Ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan:
- de begeleiding van leerlingen die spijbelen. Als de betrokken ouders niet ingaan op de initiatieven
van het centrum, meldt het centrum dit aan de door de Vlaamse regering aangeduide instantie.
- collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke
ziekten. De ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen zich verzetten tegen het uitvoeren van een
algemeen of gericht consult door een bepaalde arts van het CLB. Binnen een termijn van negentig
dagen dient de persoon die verzet aantekent, het verplichte consult te laten uitvoeren door een
andere arts van hetzelfde CLB, een arts van een ander CLB of een andere arts buiten het CLB die
beschikt over het nodige bekwaamheidsbewijs. In dat laatste geval zijn de kosten ten laste van de
ouders.
Het centrum legt voor elke leerling voor wie een begeleiding wordt gestart, één multidisciplinair dossier
aan. Het multidisciplinair dossier van de leerling bevat alle voorhanden zijnde gegevens die over de leerling
op het centrum aanwezig zijn. Als een leerling van school verandert en onder toezicht van een ander CLB
komt te staan, is het CLB dat de vorige school begeleidt, ervoor verantwoordelijk dat het CLB-dossier de
leerling volgt. Er is geen toestemming van de ouders of de leerling 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 of de leerling te
informeren over het doorgeven van het dossier. Er wordt een wachttijd van 10 dagen gerespecteerd na het
informeren van de ouders of de leerling. De ouders of de leerling kunnen afzien van die wachttijd. Er kan
binnen die 10 dagen verzet aangetekend worden tegen het overmaken van de niet-verplichte gegevens uit
het dossier.

Voor leerlingen jonger dan 12 jaar: een persoon die de ouderlijke macht of voogdij uitoefent. Voor
leerlingen ouder dan 12 jaar: de leerling zelf.
Er kan geen verzet aangetekend worden tegen de overdracht van volgende gegevens:
identificatiegegevens, vaccinatiegegevens, gegevens in het kader van 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 er verzet wordt aangetekend, verzendt het vorige CLB enkel de verplicht over te dragen gegevens
samen met een kopie van het verzet. Het bewaart de gegevens waartegen verzet werd aangetekend tot
10 jaar na het laatste contact.
Een afzonderlijke folder met het activiteitenplan wordt aan alle ouders van de nieuw ingeschreven
leerlingen bezorgd.
Ouders die voor hun kind de individuele CLB-begeleiding wensen te weigeren, dienen deze weigering
schriftelijk mee te delen aan de schooldirectie of de directie van het CLB.
De teamleden die voor de leerlingen van onze school paraat staan, zullen u meegedeeld worden bij het
begin van ieder schooljaar.
Lokaal Overlegplatform Basisonderwijs Gent = het LOP

Het decreet Gelijke Onderwijskansen voorziet in de rechtsbescherming van de leerling door het oprichten
van lokale overlegplatforms en een commissie inzake leerlingenrechten.
Het Lokaal Overlegplatform (LOP) Gent Basisonderwijs is bevoegd voor alle basisscholen op het
grondgebied Gent voor o.a. afspraken inzake het naleven van doelstellingen Gelijke
Onderwijskansenbeleid, bemiddeling, afspraken inzake inschrijvingsperiodes, toepassing van
voorrangsregels, …
Alle info over het LOP kan u vinden op de website www.lop.be

Commissie leerlingenrechten

Het Decreet Gelijke Onderwijskansen stelde de Commissie inzake Leerlingenrechten in als centrale
beroepsinstantie.
Contactadres
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Secretariaat van de Commissie inzake Leerlingenrechten
H. Consciencegebouw 4A10
Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel
E-mail: commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be
Telefoon: 02/553 92 12

Commissie Zorgvuldig Bestuur

Basisscholen moeten zich in hun dagelijkse werking aan een aantal principes houden zoals o.a.
de maximumfactuur, verbod op politieke activiteiten, …
Iedere belanghebbende (o.a. ouders en schoolbestuur) heeft het recht om aan de Commissie vragen te
stellen over de toepassing van de principes van zorgvuldig bestuur en kan inzake de toepassing van de
principes van zorgvuldig bestuur een klacht indienen.
Contactadres
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)
Hendrik Consciencegebouw 1C24
Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel
E-mail: zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be
Telefoon: 02/553 65 56

De schoolstructuur
Binnen de school en binnen elk type is er
- een afdeling voor buitengewoon kleuteronderwijs
- een afdeling voor buitengewoon lager onderwijs

Pedagogische eenheden = PE
We willen ieder kind de hoogst mogelijke studiekansen bieden, overeenkomstig zijn of haar mogelijkheden.
Een verregaande differentiatie en individualisatie vraagt een aangepaste schoolstructuur.
De leerlingen worden ondergebracht in pedagogische eenheden, die op basis van volgende criteria zijn
samengesteld:
- de communicatie-technische vaardigheden
- de graad van gehoorverlies en het auditief functioneren
- de taalontwikkelingsmogelijkheden
- het niveau van schoolse vaardigheden - leertempo
- de mate waarin de leerling de groepsbenadering aankan
- de leeftijd - interessewereld - leefwereld
- eventuele nevenstoornissen - meervoudige handicap
Binnen die pedagogische eenheid dringt zich nog eens differentiatie op.
Leergroepen kunnen op een andere manier worden samengesteld voor bepaalde vakken,
vakonderdelen of bijzondere activiteiten.
Jaarlijks bepaalt de directie, na overleg met de leerkrachten en advies van het team, in welke pedagogische
eenheid uw kind wordt ingedeeld.

Inschrijving in de school
Inschrijven
Een inschrijving in onze school kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch
project van de school.
In samenspraak met het lokaal overlegplatform Gent wordt elk schooljaar de inschrijvingsdatum voor het
daarop volgende schooljaar bepaald.
Onze school werkt met voorrangsperiodes.
We hebben een voorrangsperiode voor leerlingen van dezelfde leefeenheid en kinderen van personeel
van Sint-Lievenspoort. Deze voorrangsperiode duurt 2 weken = 14 kalenderdagen.
Bij inschrijving van een leerling zal de school informeren naar de organisatie van het ouderlijk gezag, de
gezinssamenstelling, de verblijfsregeling, …
De school gaat echter uit van een vermoeden van instemming van de andere ouder indien zij niet op de
hoogte is of wordt gebracht van een problematische situatie. Indien de school op de hoogte is van een
(mogelijks) problematische thuissituatie, zal zij de toestemming van beide ouders vragen bij een
inschrijving van het kind in de school.
Documenten nodig bij inschrijving
Identiteit van het kind
Bij inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind
bevestigt en de verwantschap aantoont (een uittreksel van de bevolking met de samenstelling van het
gezin, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister).
Nodige attesten
- Alle nodige documenten worden door het CLB aan de school bezorgd.
- Voor de toelating van een leerling in het buitengewoon onderwijs is een verslag vereist van een
CLB met aanduiding van het type dat voor de leerling aangewezen is. Voor onze school is dit type 7
of type 9. Een leerling kan alleen het buitengewoon onderwijs volgen van het type waarnaar hij
georiënteerd is.
Weigering van inschrijving
Het schoolbestuur weigert de inschrijving van de leerling die het vorige of het daaraan voorafgaande
schooljaar definitief werd uitgesloten uit de school.
Weigering, omwille van materiële omstandigheden die de veiligheid in het gedrang brengen, kan in het
buitengewoon basisonderwijs voor elk type of niveau afzonderlijk of voor de school in zijn geheel. Het
departement legt hiervoor geen normen op.
Onze school moet echter haar capaciteit vastleggen. De capaciteitsbepaling wordt elk schooljaar opnieuw
vastgelegd. Eens onze capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling geweigerd. Elke geweigerde
leerling krijgt een weigeringsdocument en wordt als geweigerde leerling in het inschrijvingsregister
geschreven. Dit inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop
de inschrijving betrekking heeft.
Voor instappertjes blijft de volgorde van het inschrijvingsregister behouden tot de eerste schooldag van
september volgend op het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft.

De beslissing tot weigering wordt binnen vier kalenderdagen bij aangetekend schrijven of tegen
afgiftebewijs aan de ouders van de leerling bezorgd. Ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het
schoolbestuur. Na de bemiddeling door het Lokaal Overleg Platform kunnen ouders alsnog een klacht
indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten. Deze gegevens vindt u op het weigeringsdocument.
Leerplicht
Als ouder bent u verantwoordelijk voor het feit dat uw kind aan de leerplicht voldoet.
Voor het voldoen aan deze leerplicht hebt u gekozen voor de 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.
De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen
behoudens de therapie- en verzorgingsmomenten.
Hierna vindt u in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn.
Kleuters in het buitengewoon kleuteronderwijs
- zijn niet leerplichtig.
- mogen pas ingeschreven worden en aanwezig zijn vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud
zijn. De instapdata, zoals gekend voor het gewoon onderwijs, tellen niet voor het buitengewoon
onderwijs.

Leerplichtige kinderen in het buitengewoon lager onderwijs
- In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om
les te volgen.
- Ouders kunnen beslissen, na advies van het team en het CLB, dat hun leerplichtig kind het eerste
jaar van de leerplicht in het buitengewoon kleuteronderwijs blijft. Deze afwijking kan met één,
uitzonderlijk twee schooljaren verlengd worden.
Ook wanneer het kind op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs verblijft, is het dus, net als elk
ander leerplichtig kind, onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.
- De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen
behoudens de therapie- en verzorgingsmomenten. Therapie door schoolexterne hulpverleners is in
weekfrequentie beperkt. Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur,
eventueel aanpassingen gebeuren.
- Ouders kunnen beslissen, na advies van het team en het CLB, hun kind in het buitengewoon lager
onderwijs te houden tijdens het schooljaar dat aanvangt in het jaar waarin het dertien jaar wordt.
Het volgen van buitengewoon lager onderwijs kan daarna nog met één schooljaar verlengd
worden.

Toelatingsvoorwaarden voor 6-jarigen die vanuit het buitengewoon onderwijs de overstap maken
naar een school voor gewoon onderwijs
Voor leerlingen die in aanmerking komen om op 6-jarige leeftijd naar een school voor gewoon
basisonderwijs over te stappen, moet men rekening houden met bijzondere verplichtingen inzake
aanwezigheid in het kleuteronderwijs.
Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling 6 jaar zijn voor 1 januari van
het lopende schooljaar. Als hij nog niet de leeftijd van 7 jaar heeft bereikt of zal bereiken voor 1 januari van
het lopende schooljaar, moet hij bovendien voldoen aan één van de volgende voorwaarden:
-

-

-

Het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap
erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode gedurende
tenminste 220 halve dagen aanwezig zijn geweest. De school houdt hiervoor de
aanwezigheidsdagen bij.
Voldoen aan een proef die de kennis van het Nederlands, nodig om het lager onderwijs aan te
vatten, peilt. De Vlaamse regering legt de inhoud van die taalproef vast. Het CLB van de school is
bevoegd om die taalproef af te nemen.
Beschikken over een bewijs dat men het voorgaande schooljaar onderwijs heeft genoten in een
Nederlandstalige instelling uit een lidstaat van de Nederlandse Taalunie.

Met uitzondering van de leeftijdsvereiste is deze regeling niet van toepassing op leerlingen die worden
ingeschreven in Franstalige scholen in de rand- en taalgrensgemeenten die deel uitmaken van het
Nederlandse taalgebied.
Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan in het lager onderwijs
ingeschreven worden, op voorwaarde dat hij tijdens het voorafgaande schooljaar was ingeschreven in een
door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die
periode ten minste 185 halve dagen aanwezig was geweest.
Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar en die tijdens het voorafgaande
schooljaar niet was ingeschreven in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school
voor kleuteronderwijs, kan in het lager onderwijs worden ingeschreven op basis van een taalproef.
Voor zij-instromers van 7 jaar en ouder (leerlingen die komen uit het buitenland, uit huisonderwijs of uit
het Franstalig onderwijs) geldt de voorwaarde om het voorgaande schooljaar in een erkende
Nederlandstalige school ingeschreven te zijn of het slagen in een taaltest niet.

Schoolverandering
Kleuters en leerplichtige leerlingen kunnen van school veranderen in de loop van het schooljaar.
De nieuwe school is zelf verantwoordelijk voor het rechtsgeldig worden van de nieuwe inschrijving.
Elke schoolverandering tussen de eerste schooldag van september en de laatste schooldag van juni moet
schriftelijk meegedeeld worden door de directie van de nieuwe school aan de directie van de
oorspronkelijke school.
De mededeling kan gebeuren via 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.
De school is verplicht het verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs of een gemotiveerd
verslag (= recht op GON-begeleiding) over te dragen aan de nieuwe school.
Tevens is het CLB dat verbonden is aan onze school verplicht het verslag of het gemotiveerd verslag over te
dragen aan het CLB verbonden aan de nieuwe school.
In het belang van de optimale begeleiding van de betrokken leerling en de organisatie van de school
kunnen ouders zich tegen deze overdracht niet verzetten.
Bij schoolverandering worden ook de leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school tenzij, en
voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt, de ouders er zich expliciet tegen verzetten na
op hun verzoek de gegevens te hebben ingezien.

Aanwezigheden - Schooluren
Schooluren
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

van 9.00u tot 11.45u en van 12.45u tot 15.30u
van 9.00u tot 11.45u en van 12.45u tot 15.30u
van 9.00u tot 12.35u
van 9.00u tot 11.45u en van 12.45u tot 15.30u
van 9.00u tot 11.45u en van 12.45u tot 15.30u

 We willen onze schooltijd optimaal gebruiken. Daarom vragen we de kinderen op tijd naar de
school te brengen en niet voor het einde van de les af te halen zodat de lessen niet gestoord
worden.
 Ouders begeleiden hun kind niet tot aan de klas of tot op de speelplaats. We vragen aan de ouders
die hun kind zelf brengen, om afscheid te nemen in de inkomhal van het MFC en dit vóór het
belsignaal. De kinderen gaan dan in groep naar de klas.
Enkel om ernstige redenen kan aan de ouders toestemming verleend worden om tijdens de lesuren hun
kind af te halen. Dit moet vooraf met de directie besproken worden.
Bij het vervroegd afhalen van uw kind, gaat u eerst naar het schoolsecretariaat alvorens uw kind af te
halen. Daar tekent u een schriftelijke verklaring ”attest vervroegd verlaten van de school”.
Kinderen die vroeger worden afgehaald vallen vanaf het moment van het verlaten van de school onder de
verantwoordelijkheid van de ouders.
Indien u door omstandigheden te laat bent, dan komt u met uw kind naar het schoolsecretariaat waar u
een formulier van laattijdigheid dient te ondertekenen.
De mensen van het schoolsecretariaat brengen uw kind naar de klas.
De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de
schooltoelage.
De school moet de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB.
Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden.
U kunt zich niet onttrekken aan deze begeleiding.
U kan steeds bij ons terecht bij problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken.

Afwezigheden
Leerlingen die ingeschreven zijn in een school en die leerplichtig zijn, moeten regelmatig aanwezig zijn
in de school.
Tevens is het belangrijk dat ook de kleuters regelmatig naar school komen. We verwachten dat de ouders
ook de afwezigheden van hun kleuter onmiddellijk melden.
De schoolinspectie ziet erop toe dat alle afwezigheden van leerlingen gewettigd worden!
Daarom vraagt de school uw medewerking om deze administratie vlot te laten verlopen.
Het schema op de volgende bladzijden geeft u alle informatie daarover.

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS
REDEN VAN AFWEZIGHEID
Afwezig wegens ziekte
 Briefje van de ouders

 Medisch attest
!! Een medisch attest wordt
beschouwd als twijfelachtig
in volgende gevallen:
-het attest geeft zelf de
twijfel van de geneesheer
aan wanneer deze schrijft
“dixit de patiënt”
-het attest is geantedateerd
of begin- en einddatum
werden ogenschijnlijk
vervalst
-het attest vermeldt een
reden die niets met de
medische toestand van de
leerling te maken heeft zoals
bv. ziekte van één van de
ouders, …
De school zal het CLB
contacteren telkens ze
twijfel heeft over een
medisch attest.

REGEL

AFGEVEN
IN DE SCHOOL

OPMERKING

Afwezigheid tot en met 3
opeenvolgende
kalenderdagen

Schriftelijke verklaring van
de ouders

Maximum 4x per schooljaar, vanaf de 5de afwezigheid
wegens ziekte moet er een medisch attest zijn.

Afwezigheid van méér
dan 3 opeenvolgende
kalenderdagen

Medisch attest

Geneesheer, geneesheer specialist, psychiater,
tandarts, orthodontist, administratieve diensten van
een ziekenhuis of een erkend labo
Uitzondering: voor chronisch zieke kinderen volstaat,
na overleg tussen de school en het CLB, één medisch
attest waarin het ziektebeeld van het kind wordt
bevestigd. Voor elke afwezigheid omwille van deze
reden volstaat dan een briefje van de ouders.

Afwezigheid tot en met 3
opeenvolgende
kalenderdagen na 4x met
verklaring van de ouders

Medisch attest

Wanneer een leerling reeds 4x afwezig is geweest
omwille van ziekte, met een schriftelijke verklaring
van de ouders, dan is vanaf de 5de keer een medisch
attest vereist.

Afwezig van rechtswege
 Het bijwonen van een
Familieraad
 Het bijwonen van
begrafenis- of
huwelijksplechtigheid
van een persoon die
onder hetzelfde dak
woont of een bloed- of
aanverwant
 Oproeping of
dagvaarding voor een
rechtbank
 Het onderworpen zijn
aan maatregelen in het
kader van de bijzondere
jeugdzorg en de
jeugdbescherming
 De onbereikbaarheid of
ontoegankelijkheid van
de school door
overmacht (staking
openbaar vervoer,
overstroming)
 Het beleven van
feestdagen verbonden
aan de
levensbeschouwelijke
overtuiging
 Deelname in het kader
van een individuele
selectie of lidmaatschap
van een vereniging als
topsportbelofte aan
sportieve manifestaties

Officieel document
Overlijdens-of huwelijksbericht of een
schriftelijke verklaring van de ouders

Enkel de dag van de begrafenis- of
huwelijksplechtigheid.

Officieel document, bewijs van oproeping of
dagvaarding
Officieel document

Maximum 10 halve
schooldagen (al dan niet
gespreid) per schooljaar

Schriftelijke verklaring van de ouders

Geldt niet voor stakingen in het onderwijs.

Schriftelijke verklaring van de ouders

Door de grondwet erkende levensbeschouwelijke
overtuigingen:
anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke,
orthodoxe en protestantse godsdienst.

Officieel document van de unisportfederatie
waaruit blijkt dat de leerling effectief
geselecteerd is als topsportbelofte, jaarlijks
opnieuw te verlengen

Het betreft niet het bijwonen van een training maar
wel het deelnemen aan wedstrijden/tornooien of
stages.

Afwezig mits toestemming
van de directie
 Het overlijden van een
persoon die onder
hetzelfde dak woont of
van een bloed- of
aanverwant tot en met
de 2de graad

De directie beslist.
Er is van overheidswege
geen maximumplafond
opgelegd.

- Voorafgaand een aanvraag indienen bij de
directeur die dit goed- of afkeurt
- Schriftelijke verklaring van de ouders na
goedkeuring door de directie
- Overlijdensbericht

Maximaal 10 halve
schooldagen per
schooljaar

- Voorafgaand een aanvraag indienen bij de
directeur die dit goed- of afkeurt
- Officieel document van de organiserende
en/of deelnemende vereniging

 Deelname aan
topsporttraining als
tennis - zwemmen gymnastiek

Maximum 6 lestijden
per week

 Time-out project

De directie beslist.
Er is van overheidswege
geen maximumplafond
opgelegd.
In IHP verslag
omschreven
Maximum 4 halve
schooldagen

Dossier met
- gemotiveerde aanvraag door de ouders
- verklaring van de sportfederatie aangesloten
bij de Vlaamse sportfederatie
- medisch attest van een sportarts verbonden
aan een erkend keuringscentrum van de
Vlaamse Gemeenschap
- akkoord van de directie
- Voorafgaand een aanvraag indienen bij de
directeur die dit goed- of afkeurt
- Verantwoording door de externe
gespecialiseerde instantie die het
time-outproject organiseert



Deelname in het kader
van een individuele
selectie of lidmaatschap
van een vereniging aan
culturele en/of sportieve
manifestaties

 Persoonlijke redenen

- Voorafgaand een aanvraag indienen bij de
directeur die dit goed- of afkeurt
- Schriftelijke verklaring van de ouders na
goedkeuring door directie

Het betreft hier niet de dag van de begrafenis, wel
bijvoorbeeld een periode die nodig kan zijn om het
kind toe te laten een emotioneel evenwicht terug te
vinden (rouwperiode). Dit biedt ook mogelijkheden
om, mits toestemming van de directie, een begrafenis
van een bloed- of aanverwant in het buitenland bij te
wonen.
Het betreft hier niet het bijwonen van een training,
maar wel het kunnen deelnemen aan bv. een
kampioenschap waarvoor de leerling (als individu of
als lid van een club) geselecteerd is.

Er kan hier geen toestemming gegeven worden om
vroeger op vakantie te vertrekken of later uit vakantie
terug te keren. Wanneer een leerling toch vervroegd
met vakantie vertrekt of later terugkeert, dan wordt
dit beschouwd als onwettig/problematisch.

Afwezigheden ingevolge preventieve schorsing en tijdelijke en definitieve uitsluiting
Het algemeen principe is dat de school bij preventieve schorsing en tijdelijke of definitieve uitsluiting in
opvang voorziet. Enkel als de school aan de ouders schriftelijk motiveert waarom dit niet haalbaar is, moet
de school niet voor opvang zorgen.
Een afwezigheid ingevolge een preventieve schorsing, een tijdelijke of een definitieve uitsluiting en waarbij
de school gemotiveerd heeft dat opvang niet haalbaar is, is een gewettigde afwezigheid
Alle andere afwezigheden zijn ongewettigde afwezigheden en worden beschouwd als problematische
afwezigheden.
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 kind.
Van zodra het kind meer dan 10 halve schooldagen problematisch afwezig is, stelt de school samen met het
CLB een begeleidingsdossier op dat ter inzage is voor de verificateur.
Ouders zijn verantwoordelijk voor de leerplicht van hun kind. Deze leerplicht is bedoeld om kinderen alle
kansen te geven.
De leerplichtwet bepaalt dat ouders die de leerplicht van hun kind niet respecteren voor de
politierechtbank gedaagd kunnen worden.
De organisatie van het schooljaar, en dus ook de schoolvakanties, zijn wettelijk vastgelegd.
Geen enkele school kan hierop afwijking verlenen. Het is geen enkele ouder toegestaan om leerplichtige
kinderen buiten de schoolvakanties op verlof mee te nemen.

Het schoolleven
In dit onderdeel volgen een aantal reglementaire bepalingen en praktische afspraken in het belang van een
goede organisatie van het schoolleven en van Sint-Lievenspoort.

1. Het brengen en afhalen van uw kind

We vragen met aandrang dat ouders die hun kind zelf brengen of ophalen, de bus-parkeerstrook voor het
MFC-gebouw, ingang Keizervest, niet als parking zouden gebruiken. Zo kunnen we, zowel voor onze
kinderen als voor andere weggebruikers, gevaarlijke situaties vermijden.
Brengen van de leerlingen
De leerlingen worden onthaald vanaf 07.30 uur in één van de leefgroeplokalen van het MFC. Neem de
ingang aan de Keizervest.
We vragen aan de ouders die hun kind zelf brengen, om afscheid te nemen van hun kinderen voor het
hekken op de speelplaats kant MFC en dit vóór het belsignaal.
De kinderen gaan dan in groep naar het leslokaal of het therapielokaal.
Afhalen van de leerlingen
Respecteer het uurrooster van de school.
De ouders kunnen tussen 15.30 uur en 18.00 uur hun kind afhalen in het gebouw van het MFC.
Voor deze kinderen geldt de volgende regeling:
-

Ouders die hun kind onmiddellijk om 15.30 uur afhalen, wachten in de inkomhal van het MFC-gebouw.
Ouders die na 15.45 uur hun kind komen afhalen, vinden hun kind in één van de leefgroeplokalen.

Enkel om ernstige redenen kan aan de ouders toestemming verleend worden om tijdens de lesuren hun
kind af te halen.
Dit moet vooraf met de directie besproken worden.
Bij het vervroegd afhalen van uw kind, gaat u eerst naar het schoolsecretariaat alvorens uw kind af te
halen. Daar tekent u een schriftelijke verklaring: ”attest vervroegd verlaten van de school”.
Kinderen die vroeger worden afgehaald, vallen vanaf het moment van het verlaten van de school, onder de
verantwoordelijkheid van de ouders.

Geen enkel kind krijgt de toelating een ander kind of persoon te vergezellen naar huis, zonder
schriftelijke toelating van de ouders. Wanneer een kind uitzonderlijk door een andere persoon dan een
ouder wordt afgehaald, moet deze persoon een geschreven toelating van de ouders kunnen voorleggen.

2. Het busvervoer
Het busvervoer van en naar de school is kosteloos voor de leerlingen die de voor hen dichtst bijgelegen
school bezoeken. Dan zijn zij rechthebbend.
Kinderen die niet rechthebbend zijn (d.w.z. niet de dichtst bijgelegen school bezoeken) kunnen geen
gebruik maken van het busvervoer.
- Rechthebbend
Elke rechthebbende leerling heeft recht op gratis busvervoer als deze leerling de dichtst bijgelegen school
voor buitengewoon onderwijs bezoekt.
- Niet-rechthebbend
Een leerling is niet-rechthebbend als hij of zij niet de dichtst bijgelegen school voor buitengewoon
onderwijs bezoekt.
Een niet-rechthebbende leerling kan rechthebbend worden als de dichtstbijzijnde school voor
buitengewoon onderwijs volzet is. De ouders vragen in de dichtst bijgelegen school een attest als bewijs
dat de dichtstbijzijnde school volzet is.
Voor de busbegeleiding gedurende de ritten zijn vanuit vzw BuBaO Sint-Lievenspoort externe
medewerkers aangetrokken.
Op maandagmorgen en vrijdagavond kunnen de ritverlopen er iets anders uitzien omdat de interne
leerlingen samen met de andere leerlingen opgehaald en teruggebracht worden.
Na schooltijd krijgen de kinderen eerst een vieruurtje alvorens met de bussen te vertrekken.
Hierbij noteren we het algemeen busreglement
 U zorgt er steeds voor dat uw kind klaar is op het voorziene uur, zodat er geen tijd verloren gaat met
wachten.
 Bij het begin van elk schooljaar wordt een kaartje met daarop de nodige gegevens betreffende de
busrit van uw kind aan de boekentas van uw kind bevestigd. Het is een hulpmiddel voor alle
medewerkers om uw kind vlot te kunnen helpen mocht het verloren lopen of mocht de boekentas om
één of andere reden verloren gaan.
 De aansprakelijkheid van de begeleider begint wanneer de leerling op de bus stapt en eindigt wanneer
de leerling van de bus stapt. De ouders zijn verantwoordelijk voor hun kind zolang het niet op de bus
zit. U brengt uw kind zelf tot aan de bus en komt het ook zelf aan de bus afhalen.
 Bij afwezigheid op de standplaats of wanneer u niet thuis bent:
a) bij het ophalen:
De bus wacht niet en u zal zelf uw kind naar school moeten brengen.
(1 minuut wachten bij elke leerling geeft vlug een half uur vertraging)
b) bij het thuisbrengen:
Wacht de bus in principe niet. De begeleider laat een berichtje achter en neemt uw kind terug mee
naar school en u kan uw kind daar dan afhalen.
 De school is niet verplicht de kinderen aan huis op te halen. Het departement onderwijs, dienst
leerlingenvervoer, vraagt om leerlingen samen te brengen op gemeenschappelijke opstapplaatsen.
 Als uw kind niet moet worden opgehaald omwille van ziekte of doktersbezoek, verwittig dan altijd
vooraf de school. Dit kan via het communicatieschrift/de agenda of telefonisch.
Het is niet voldoende dit mee te delen aan de chauffeur en/of busbegeleider. Afspraken gemaakt
met de begeleider en/of de chauffeur zijn niet geldig.
Na een periode van niet meerijden (ziekte) verwittigt u de school. Pas na uw verwittiging zal uw kind
opnieuw afgehaald worden.
 Doorgeven van informatie:
We willen de ouder(s)/begeleider(s) uitdrukkelijk vragen stipt alle belangrijke informatie door te geven
aan de coördinator van het busvervoer omtrent adreswijzigingen, wijzigingen telefoonnummers, wel of
niet meerijden van een leerling, enz.

Regelmatig gebruik busvervoer
Doel: We beogen voor het gebruik van het busvervoer een “zorg op maat” binnen de grenzen van het
organiseerbare. Daarom leggen wij volgende afspraken vast.
Uitgangspunten
- Het rittenverloop heeft een permanent karakter.
- Om te bepalen of een leerling recht heeft op busvervoer, telt het domicilieadres.
Nieuwe gebruikers voor het busvervoer
Elke vraag voor opname binnen het busvervoer wordt gericht aan de coördinator van het busvervoer.
De eindverantwoordelijkheid voor het bepalen van de plaats binnen het traject ligt bij de coördinator in
samenspraak met de schooldirectie.
Hij/zij beslist of het voorgestelde weekschema haalbaar is binnen het busvervoer.
Voor de start van het nieuwe schooljaar
Aanvragen die werden ontvangen uiterlijk op … augustus ( datum wordt jaarlijks afgesproken) geven nog de
garantie dat het busvervoer voor de genoemde leerling kan starten op de eerste schooldag.
Inschrijvingen die binnenkomen na die datum worden dan wel zo snel als mogelijk aan het busvervoer
toegevoegd.
Nieuwe aanvragen in de loop van het schooljaar
Opname in het busvervoer gaat ten vroegste in op de eerst volgende maandag. Er is vooraf een minimum
van 3 werkdagen nodig om de wijziging in de organisatie toe te passen.
Vervoersregeling
Iedere vervoersregeling die wordt opgenomen op het rittenblad is er een van constante en regelmatige
aard.
Tijdstippen van gebruik worden in een weekschema gezet. We streven naar een correct uurschema per rit.
Opstapplaatsen en afstapplaatsen zijn eenduidig en vooraf vastgelegd.
Slechts uitzonderlijk wordt voor één kind een 2de adres als opstapplaats of afstapplaats voorzien.
Bij intake van een nieuwe leerling én bij vraag voor gebruik van het busvervoer wordt steeds een vast
weekschema opgesteld met hierop een regelmatig gebruik van het busvervoer
- tijdstippen worden vastgelegd in een weekschema
- opstapplaatsen en afstapplaatsen worden bepaald
Dit schema ligt vast voor de duur van het ganse schooljaar en kan op vraag van de ouders of het
behandelend team in de mate van het mogelijke gewijzigd worden naar een nieuwe situatie.
Uitzonderingen waarvoor het weekschema tussentijds kan worden gewijzigd naar een nieuw
weekschema met permanent karakter:
- Verhuis van de leerling
- Echtscheiding met een wijziging van verblijfplaats tot gevolg
- In functie van zelfredzaamheidstraining (b.v. leerling leert het openbaar vervoer gebruiken) kan met de
dienst leerlingenvervoer een proefperiode afgesproken worden waarbinnen het uurschema wijzigt
- Leerlingen die op de wachtlijst staan voor het internaat (vooraf gemeld)
- Leerlingen die op de wachtlijst staan voor het semi-internaat (vooraf gemeld)
Korte-duur-wijzigingen – acute wijzigingen:
Het gaat hier over occasionele wijzigingen. Deze worden zoveel mogelijk aan banden gelegd om de
willekeur van het gebruik van het busvervoer in te dijken.

Worden wel toegestaan:
- Gewettigde afwezigheden (zie wetgeving leerplicht)
Afwijkingen omwille van schoolactiviteiten. Deze zijn steeds vooraf aangekondigd en dragen de
goedkeuring van de schooldirectie.
Let wel
Leerlingen die gedurende één maand geen gebruik maken van het busvervoer worden automatisch van de
lijst geschrapt.
Uitzonderingen op deze interne regeling worden op directieniveau in overleg met de coördinator van het
busvervoer besproken.

Permanentie leerlingenvervoer
Gedurende het verloop van de rit kan er zich iets voordoen waardoor de busrit vertraging kan
oplopen ( file, omleiding, ongeval, …).
We erkennen dan ook de noodzaak dat er voor dringende vragen een permanentie moet zijn waarmee
ouders in contact kunnen komen gedurende het verloop van de rit.
De receptie van Sint-Lievenspoort neemt van 8.00 uur tot 18.00 uur de permanentie op zich en is te
bereiken op het telefoonnummer 09 268 26 50 of 09 268 26 82.
Sms 0474 82 00 36.
Buiten de openingsuren van de receptie en tijdens de duur van de busritten (van 07.00 uur tot 08.00 uur
en van 18.00 uur tot 19.30 uur) is de verantwoordelijke met permanentieopdracht voor dringende zaken te
bereiken op het nummer 0479 97 43 76.
Een sms-bericht sturen kan ook.
De busbegeleiders hebben de opdracht gekregen de permanentie te informeren wanneer er een vertraging
is van 30 minuten of wanneer er zich een ongeval zou hebben voorgedaan.
Vervolgens kan de persoon met permanentieopdracht de ouders desgevallend op de hoogte brengen.

Let op: Het moet duidelijk zijn dat dit noodnummer niet mag gebruikt worden om te verwittigen dat uw
kind wel of niet moet opgehaald worden.
Buiten de openingsuren van de school kan daar geen regeling voor getroffen worden.
Ook worden op deze noodlijn geen klachten beluisterd en/of behandeld.
Hiervoor bellen/faxen de ouders tijdens de openingsuren van de school.

Busreglement voor de leerlingen
-

De leerlingen moeten gehoorzamen aan de begeleider.

-

Alle leerlingen zitten op hun vaste plaats.
Deze plaats verandert alleen met de goedkeuring van de busbegeleider.

-

De leerlingen moeten tijdens de rit op die plaats blijven neerzitten.
Er loopt niemand rond.

-

Het dragen van de veiligheidsgordel is verplicht.

-

De boekentassen worden aan de voeten gezet en staan niet op de zitbanken.

-

Op de bus wordt niet gesnoept, ook niet gegeten.

-

Het is verboden een GSM te gebruiken op de bus tenzij anders afgesproken met de directie.

-

Er wordt rustig gepraat, de leerlingen roepen niet.

-

Iedereen is beleefd en gedraagt zich zoals het moet.

-

Ramen en deuren worden alleen geopend na toelating van de begeleider.

-

De leerlingen mogen de bus slechts verlaten na toelating van de begeleider.

-

Leerlingen verplaatsen zich langs de voorzijde van de bus.

-

Leerlingen die zich niet aan de afspraken houden, kunnen een sanctie krijgen.

-

Bij ernstige klachten kan het gebruik van het busvervoer tijdelijk of definitief aan de leerlingen worden
ontzegd. Dit wordt door de directeur van de school beslist.
Let wel! Dit ontslaat de leerling echter niet van de leerplicht.

-

Wanneer kinderen moedwillig beschadigingen hebben aangebracht aan de bus kunnen de kosten van
herstelling aangerekend worden aan de ouders.

-

Er mag geen groot materiaal meegegeven worden met de bus.
Huisdieren zijn eveneens niet toegelaten.
Slechts in uitzonderlijke gevallen kan enkel toelating gegeven worden door de coördinator van het
busvervoer of de directie.

Enkele veel gestelde vragen omtrent het busvervoer
1.
2.

Waarom stapt mijn zoon/dochter ’s morgens als eerste op de bus?
Waarom stapt mijn zoon/dochter ’s avonds als laatste van de bus?
Volgens de richtlijnen van “De Lijn” moet de bus ’s morgens eerst naar de verst wonende leerling om
dan via de kortste terugweg naar de school de andere leerlingen af te halen. ’s Avonds gebeurt het
tegenovergestelde. De leerling die het dichtst bij de school woont wordt eerst afgezet en de verst
wonende het laatst.

3.

Hoe komt het dat mijn zoon/dochter te laat op school aankomt?








4.

Wat wordt er verwacht van de ouders?





5.

Leerlingen mogen in principe maar vanaf 7.00 uur worden afgehaald.
Het aantal leerlingen dat gebruik maakt van het busvervoer stijgt ieder jaar.
De af te leggen afstand tussen de school en de verst wonende leerling is vergroot.
Er is veel meer verkeer dan vroeger.
Zones “50” en “30” vertragen de rit.
Omleidingen
Wachttijden van de bussen wanneer de kinderen niet klaar staan.

De ouders zorgen ervoor dat hun zoon/dochter tien minuten voor het voorziene uur klaar staat.
Bij afwezigheid op de standplaats of wanneer u niet thuis bent:
 Bij het afhalen wacht de bus niet en zal u zelf uw zoon/dochter naar school brengen
 Bij het thuisbrengen, indien u niet thuis bent, neemt de begeleider uw zoon/dochter terug mee
naar zijn/haar school. U dient dan uw zoon/dochter zelf af te halen in de school.
Verwittig altijd de school indien uw zoon/dochter geen gebruik kan maken van het busvervoer
Er wordt hiervoor geen rechtstreeks contact gemaakt met de busbegeleider.
 Bv. Uw zoon/dochter moet niet afgehaald worden, is ziek.

Wat is de taak van de busbegeleider tijdens de rit?









Is verantwoordelijk voor de leerlingen.
Staat in voor orde en tucht.
Draagt zorg voor alle leerlingen op de bus.
Geeft de leerlingen een vaste plaats op de bus.
Controleert of de leerlingen de gordel dragen.
Helpt de leerlingen bij het in- en uitstappen.
Zorgt ervoor dat alle leerlingen worden afgehaald en teruggebracht.
Bedient de handbediende deuren bij het in- en uitstappen.

Opmerking:
 De busbegeleider is wettelijk niet verplicht om de leerling te helpen bij het oversteken/begeleiden
tot aan de voordeur.
 Ouders hebben geen toegang tot de bus.
6.

Wat is de taak van de buschauffeur?
Hij/zij is verantwoordelijk voor de uitvoering van de rit, de te volgen reisweg, de bediening van de lift,
de bus. Het gevolgde parcours wordt op regelmatige tijdstippen door “De Lijn” gecontroleerd.

Opmerking:
 De buschauffeur heeft geen bevoegdheid naar de leerlingen toe.
 De reisweg wordt bepaald door “De Lijn”.
7.

Wanneer heb je recht op gratis busvervoer?
Een leerling heeft recht op gratis busvervoer wanneer hij/zij les volgt in de school voor buitengewoon
onderwijs (bepaald volgens attest) naar eigen keuze, die het dichtst gelegen is bij de eigen opstapplaats
(pleeggezin, tehuis, …).
Bij nieuwe inschrijving, verandering woonplaats,…moet door de school een nieuwe aanvraag ingediend
worden bij het Ministerie.
Alle wijzigingen moeten minimum 1 week vooraf doorgegeven worden aan de school.

8.

Wat wordt toegestaan op de bus?






Rustig praten
Een dutje doen
Muziek beluisteren (met ‘oortjes’ – niet storend)
Een boekje lezen
Game-boy spelen

Opmerking:
 Na de busrit verdwijnt alles in de boekentas en worden deze apparaten niet meer gebruikt.
 De schoolleiding is niet verantwoordelijk bij verlies, beschadiging of diefstal.
9.

Wat mag mee op de bus?
Enkel boekentas/valies en/of noodzakelijke hulpmiddelen. Extra fiets, buggy e.d. kunnen enkel
meegenomen worden mits toestemming van de directie. Dit geldt ook voor huisdieren en sportartikelen
zoals rollerskates, voetballen, … .

10. Wat zijn de opeenvolgende stappen bij storend gedrag van leerlingen?




Mondelinge verwittiging van de begeleider
Schriftelijk via klachtenformulier dat afgegeven wordt aan de coördinatie /directie.
De coördinator/directie volgt op en beslist over een eventuele sanctie. Dit kan een schorsing van het
busvervoer tot gevolg hebben.

11. Tot wie wendt u zich bij eventuele klachten, vragen rond de busbegeleiding of het busvervoer in het
algemeen?
Vzw BuBaO Sint-Lievenspoort: de coördinator van het busvervoer
Wend U niet tot de busbegeleider
12. Wat wordt gedaan rond de veiligheid tijdens de busrit?








Iedere leerling heeft een vaste plaats op de bus.
Medicatie wordt vooraan op de bus bijgehouden.
De busbegeleiding draagt een reflecterend jasje.
Elke busbegeleider beschikt over een GSMtoestel.
Er worden geen personen toegelaten op de bus die niet op de aanwezigheidslijst staan.
Er worden niet meer leerlingen toegestaan op de bus dan er zitplaatsen zijn.
De vervoersmaatschappij “De Lijn” controleert op regelmatige basis de bussen.

3. Maaltijden
De leerlingen nuttigen het warme middagmaal in de leefgroep van het MFC of van de buitenschoolse
opvang. Het toezicht en de begeleiding gebeuren door hun personeel.
Het menu wordt u maandelijks bezorgd.
De kinderen die om 16.00 uur of 16.30 uur de bus opstappen, nuttigen na schooltijd eerst een vieruurtje.

4. Zieke kinderen

-

Zieke kinderen blijven thuis.

-

Wanneer een kind ziek wordt tijdens de schooldag en het niet meer in staat is het klasgebeuren bij te
wonen, worden de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd om het kind te komen
halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp vragen indien nodig.

-

Het binnenblijven tijdens de speeltijden wordt maar toegelaten voor een beperkte duur en mits een
schriftelijke aanvraag (in het communicatieschrift of de agenda).

-

Wanneer een kind een besmettelijke ziekte heeft, verwittigen de ouders onmiddellijk de school en blijft
het kind thuis.

-

De zorg voor veiligheid en voor correct gebruik van de medicatie is groot. Enkel in uitzonderlijke
omstandigheden kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan een kind.

-

Alle medicatie die onder schooltijd uitzonderlijk dient toegediend te worden, wordt binnen
Sint-Lievenspoort zorgvuldig geregistreerd.

Voor elke medicatie die uitzonderlijk toegediend wordt, dient er een voorschrift van een arts of een door
ouders ondertekende aanvraag tot medicatietoediening te zijn dat de juiste dosering en toedieningswijze
vermeldt. Hiervoor moet een gestandaardiseerd formulier gebruikt worden. Bij de aanvang van het
schooljaar krijgen ouders een 10-tal formulieren.
Er wordt geen medicatie toegediend indien een voorschrift of schriftelijke aanvraag niet aanwezig is.
Bij wijziging van de dosering moet een nieuw voorschrift of schriftelijke aanvraag ingediend worden.
Andere verpleegkundige handelingen of medische handelingen mogen niet worden gesteld door
ongekwalificeerd schoolpersoneel.
Let op: Wanneer uw kind met de bus komt, vraag dan aan de busbegeleider om de boekentas met
medicatie vooraan in de bus te bewaren.

5. Onderwijs aan huis – Geïntegreerd onderwijs

* Onderwijs aan huis
Het decreet basisonderwijs creëert een recht op onderwijs voor kinderen die een lange periode afwezig
zijn. Dit onderwijs is kosteloos voor de ouders.
Er worden twee vormen onderscheiden: het tijdelijk onderwijs aan huis en het permanent onderwijs aan
huis.
Een kind (kleuter of lager) dat 5 jaar is geworden voor 1 januari van het lopende schooljaar heeft recht op
tijdelijk onderwijs aan huis (4 lestijden per week), synchroon internetonderwijs of een combinatie van
beiden indien volgende voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld:
1.

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

2.

Voor chronisch zieke kinderen vervalt de wachttijd van 21 kalenderdagen. Deze kinderen hebben recht
op tijdelijk 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.

3.

De ouders hebben een schriftelijke aanvraag ingediend bij de directie van de school.

4.

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.

5.

De afstand tussen de school en de verblijfplaats van de leerling bedraagt ten hoogste 20 km.

Wanneer ouders denken in aanmerking te komen voor permanent onderwijs aan huis, kunnen zij zich
wenden tot de directeur die dan op zijn/haar beurt de nodige informatie zal geven.
* Geïntegreerd onderwijs
Het geïntegreerd onderwijs is een samenwerkingsvorm tussen het gewoon en het buitengewoon
onderwijs. Het is bedoeld om leerlingen met een handicap en/of leerproblemen tijdelijk of permanent,
gedeeltelijk of volledig de lessen of activiteiten te laten volgen in een school voor gewoon onderwijs, met
hulp vanuit een school voor buitengewoon onderwijs die daartoe aanvullende lestijden en/of aanvullende
uren krijgt en via het werkingsbudget een integratietoelage of –krediet krijgt.
In de praktijk betekent dit dat onze school de begeleiding opneemt van leerlingen (met een attest type 7 en
type 9 voor het buitengewoon onderwijs) die in het gewoon lager onderwijs les volgen. Hiertoe worden
enkele leerkrachten uitgezonden.
Voor alle verdere informatie hieromtrent kunt u zich steeds wenden tot de schooldirectie, de GONcoördinatie of het CLB.

6. Ongevallen
De school sloot een verzekering af voor ongevallen die gebeuren tijdens de schooluren.
Bij een ongeval
De eerste hulp wordt geboden door medewerkers van Sint-Lievenspoort.
Indien nodig wordt zo snel mogelijk medische tussenkomst geregeld.
Er wordt op de school een aangifteformulier voor de verzekering opgemaakt.
De verzorgingskosten worden betaald door de ouders. Zij zorgen voor de nodige kwijtingen voor de
betaalde bedragen. De schoolverzekering betaalt achteraf het bedrag uit dat niet door de mutualiteit wordt
terugbetaald. De franchise is ten laste van de ouders.
De schoolverzekering dekt enkel persoonlijk lichamelijk letsel maar geen materiële schade zoals kledij,
brillen, hoorapparaten,...
Daarom raden wij de ouders aan een familiale verzekering af te sluiten.
Sint-Lievenspoort kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade aan de individuele
hoorapparaten.

7.

Het communicatieschrift – De agenda

Communiceren naar Sint-Lievenspoort

Uw kind brengt dagelijks een communicatieschrift of agenda mee naar huis met de bedoeling een
communicatie in beide richtingen tot stand te brengen.
U mag hierin alles schrijven wat u wil zeggen of vragen.
Het communicatieschrift/de agenda wordt dagelijks gelezen door de leerkracht die een paraaf plaatst of
een antwoord schrijft onder het bericht.
Als middel om iets dringend door te geven is dit echter niet geschikt want in sommige gevallen kan een
bericht tot maximaal 3 dagen nodig hebben om de bestemmeling te bereiken.
Wij raden u daarom aan om voor heel dringende zaken ons telefonisch te contacteren.

8.

Lichamelijke opvoeding

Alle leerlingen zijn verplicht om deel te nemen aan de turn- en zwemoefeningen en aan de sport in open
lucht. Dit maakt deel uit van het voorziene programma. Alleen om echt gemotiveerde redenen kunnen we
hierop uitzonderingen maken.
Indien uw kind om een medische reden geen turn- of zwemles kan volgen, bezorgen de ouders een briefje
aan de leerkracht.
Sportkledij
Om te sporten heeft uw kind een korte broek en een paar sportschoenen nodig (liefst schoenen en geen
turnpantoffels) die mooi opgeborgen zitten in een turnzakje dat kan afgesloten worden. Een T-shirt wordt
door de school ter beschikking gesteld.
De sportschoenen en de short worden op school bewaard.

Zwemmen voor de kinderen van de lagere school
- Vanaf het eerste jaar in de lagere school gaan de leerlingen zwemmen in groepsverband. Zij worden
verwittigd wanneer hun groep aan de beurt is.
- De kinderen brengen hun zwemzak mee met daarin: zwempak/zwembroek, handdoek en kam. Alles is
voorzien van hun naam.
- Zwemmen doen we met een badpak of een aansluitende zwembroek. Zwemshorts of bikini’s zijn NIET
toegelaten. Dit is geen regel die wij opleggen maar een verplichting van het zwembad.
- Per zwembeurt wordt een bedrag gevraagd (inkom zwembad). Dit wordt aangerekend via de
schoolfactuur.
Gedurende één schooljaar van de lagere schooltijd is het schoolzwemmen gratis.
- Er wordt niet gezwommen met wratten, ook niet als deze in behandeling zijn, tenzij er overtrekjes
meegegeven worden. Dit is ook een regel van het zwembad waar de school niets aan kan veranderen.
Verzekering
Mocht uw kind een blessure hebben opgelopen tijdens de sportlessen, dan krijgt het steeds de nodige
papieren mee naar huis. Indien uw kind thuis komt zonder verzekeringspapieren en toch klaagt over een
blessure die het zou opgelopen hebben tijdens de sportles, laat het ons dan zo snel mogelijk weten via het
communicatieschrift of de agenda. Zo kunnen wij alsnog de nodige documenten invullen en meegeven.
Sportdagen
Gedurende het schooljaar hebben we ook een aantal sportactiviteiten voorzien waarvan u steeds ruim op
voorhand verwittigd wordt.
Indien er nog bijkomende vragen zijn gedurende het schooljaar, dan kan u die altijd inschrijven in het
communicatieschrift of de agenda van uw kind. Wij proberen u zo snel mogelijk een antwoord te geven.

9.

Huiswerk

Wat is huiswerk?
Met huiswerk bedoelen we het schoolwerk dat kinderen thuis of in de leefgroep moeten maken. Hieronder
verstaan we het volgende: geschreven taken, voorbereiden van opdrachten, inoefenen en vastzetten van
leerstof, tijdelijk inoefenen van een vaardigheid, leren van lessen, … Daarnaast kan er aan de kinderen
gevraagd worden om iets mee te brengen naar school of thuis af te geven. Dit zien we niet als huiswerk in
de strikte zin van het woord.
Doel van huiswerk?
- We zien huiswerk als een manier om de lesinhoud in te oefenen en te verwerken.
- Huiswerk ligt in het verlengde van de leerprocessen in de klas. Door het maken van huiswerk leren
de kinderen zelfstandig werken, organiseren en plannen, verantwoordelijkheid nemen voor een
taak, een goede werkhouding aan te nemen, …
- Daarnaast zien we het maken van huiswerk als een ‘brug tussen school en ouders’. Via het
huiswerk krijgen de ouders informatie over wat er in de klas aan bod komt. Betrokkenheid bij het
huiswerk verhoogt de motivatie bij kinderen.
Hulp bij het huiswerk
Interesse van ouders voor het huiswerk is essentieel voor de motivatie van de kinderen. Het is belangrijk
dat kinderen huiswerk wel zelfstandig maken. We geven steeds opdrachten die de kinderen aankunnen en
verwachten dus niet van de ouders dat ze zelf de leerstof uitleggen of het huiswerk samen maken. Fouten
maken mag. Deze geven belangrijke informatie aan de leerkracht over wat gekend is en wat nog extra
ingeoefend moet worden.
Wanneer huiswerk en hoe lang?
We voorzien een geleidelijke stijging in de hoeveelheid huiswerk. Alle kinderen zijn verschillend en hier
willen we dan ook rekening mee houden door huiswerk ‘op maat’ te voorzien. De leerkracht bekijkt steeds
welk huiswerkaanbod voor het kind het meest gepast is.
Niveau 1: 1 à 2 keer huiswerk per week (richttijd 15 min.)
Niveau 2: 2 à 3 keer huiswerk per week (richttijd 20 min.)
Niveau 3: huiswerkpakketten (richttijd 30 min.)
Studeren voor toetsen: richttijd 60 min
Het niveau wordt bepaald op maat van het kind.
Bepaalde zaken (bijv. woordpakketten) kunnen dagelijkse inoefening vereisen, dit in functie van
automatisatie.
Indien de richttijd van het huiswerk veel te kort of veel te lang is, wordt dit snel bijgestuurd.
Afspraken
- Tijdens de vakantieperiodes wordt er in regel geen huiswerk meegegeven tenzij het in team anders
afgesproken wordt.
- Wijzigingen op vlak van huiswerk kunnen steeds in team besproken worden.

10.

Post vanuit Sint-Lievenspoort

Op vrijdag vindt u in het communicatieschrift of de agenda van uw kind alle correspondentie van de
voorbije week.
Zo wisselen we individuele brieven, rekeningen en mededelingen uit.
Gelieve de eventuele antwoorden op maandag terug mee te geven eveneens via het communicatieschrift
of de agenda.
U kan er ook voor kiezen om de post per e-mail te ontvangen.
Bij het begin van het schooljaar zal u een document ontvangen waarop u alle gegevens i.v.m. het
elektronisch ontvangen van de post vanuit Sint-Lievenspoort kan noteren.
Indien u om één of andere reden graag een andere regeling wenst, kan dit steeds besproken worden.
Gelieve daarvoor contact op te nemen met de directie.

11.

Eerste Communie en Vormsel

Eerste Communie
Als katholieke school kiezen we ervoor om de voorbereiding en de viering van de eerste communie op
school te organiseren. We vinden het belangrijk om deze viering voor te bereiden in nauwe samenwerking
met de ouders.
Leerlingen die verlengde kleutertijd hebben gekregen en nog in het kleuteronderwijs zitten, sluiten niet aan
bij de eerste communie. Enkel leerlingen die in de lagere school zitten (leeftijd 6/7 jaar) kunnen hun eerste
communie doen.
Uitzonderingen kunnen toegestaan worden na overleg met de directie.
De datum van de eerste communie wordt doorgegeven bij de aanvang van het schooljaar.
De betrokken ouders zullen uitgenodigd worden op een ouderavond waarop alle nodige info zal
meegedeeld worden.
Vormsel
Voor de vormselvoorbereiding menen we dat de parochiale werking nog steeds de voorkeur geniet omdat
deze voor een aantal kinderen heel wat positieve integratiekansen schept.
Bespreek uw keuze met de klastitularis.
Voor ouders die dat wensen, organiseert de school jaarlijks een vormselviering voor de 11-12-13-jarigen.
De datum wordt doorgegeven bij de aanvang van het schooljaar.
De voorbereiding start in de loop van het schooljaar.
De betrokken ouders zullen uitgenodigd worden op een ouderavond waarop alle nodige info zal
meegedeeld worden.

12.

Rapporten – Getuigschrift – Attest

In een school voor buitengewoon onderwijs richten we de activiteiten zo in dat iedere leerling volgens
eigen tempo en volgens eigen mogelijkheden kan leren en zich verder kan ontwikkelen. We houden
rekening met zijn specifieke onderwijsbehoeften. Hierbij houden we drie facetten in het oog: het
welbevinden, het leerproces en de onderwijsloopbaan.
Daarom werken we in onze school niet met leerplannen en eindtermen maar met ontwikkelingsdoelen.
Voor iedere leerling wordt een individueel handelingsplan opgesteld door het behandelend
multidisciplinair team. Hierin staan de beeldvorming, doelenselectie, strategie, uitvoering en evaluatie van
uw kind. We willen ouders betrekken in deze verschillende fasen van de handelingsplanning en dit wordt
dan ook op regelmatige basis met hen besproken.
Rapporten voor de kinderen van de lagere school
Het rapport is een communicatiemiddel waarin de leerkrachten een appreciatie over het werken en de
vorderingen van uw kind aan u willen meedelen.
Wij verwoorden onze pedagogische doelstellingen niet vanuit een vooraf strikt vastgelegd
leerstof-jaarprogramma, maar wel vanuit het kind, zijn individuele mogelijkheden en interesses.
We werken in kleine stapjes opdat uw kind vorderingen kan maken. Met elke vordering, hoe klein dan ook,
kunnen wij blij zijn want de waarde van ieder kind ligt immers in zijn mogelijkheden.
Ieder kind voortdurend nieuwe kansen geven is een opdracht van elke dag.
Cijfers, letters of tekens hebben natuurlijk hun beperktheden. Er is een ruime interpretatiemogelijkheid,
een schijn van objectiviteit, vaak is het ook niet onmiddellijk duidelijk waarop ze precies slaan. Daarom is er
in het rapportboekje voldoende ruimte voorzien voor “open mededelingen”. Dit betekent ongetwijfeld een
aanzet tot wederzijdse communicatie.
Natuurlijk zien we het rapport niet als énig middel. Op individuele oudercontacten zullen individuele
handelingsplanning, algemeen leerprogramma, leervorderingen, … zeker verder verduidelijkt worden.
We willen vooral de klemtoon leggen op de vorderingen van uw kind. Via positieve motivatie wordt het
gedrag bekrachtigd en verder in de goede richting geleid. Hierdoor zal het zelfvertrouwen van uw kind
ongetwijfeld toenemen.
“Geef hen vleugels, opdat ze zouden kunnen vliegen. Maar .. om goede vleugels te hebben, is af en toe een
pluimpje krijgen een noodzaak! “
In dit kader kan uw kind wel eens een extra diploma verdienen: een leesdiploma, een maaltafeldiploma,
een ik-kan-dat-al-diploma, een ik-let-goed-op-diploma, een ik-schrijf-mooi-diploma, …
We vinden het eveneens van belang dat uw kind een aangename persoonlijkheid ontwikkelt. Samenwerken
in groep, verdraagzaamheid, beleefdheid, vriendelijkheid, … staan dan ook centraal in ons
opvoedingsproject.

Getuigschrift of Attest Buitengewoon Onderwijs
Bij het voltooien van het lager onderwijs heeft iedere leerling recht op een schoolattest, afgeleverd door de
directie. Op dit document staat vermeld: ”het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager
onderwijs”.

Getuigschrift basisonderwijs
De klassenraad oordeelt of een leerling in voldoende mate de leerdoelen die in het handelingsplan zijn
opgenomen, heeft bereikt om het getuigschrift basisonderwijs te bekomen.
Aan leerlingen uit het buitengewoon lager onderwijs kan een getuigschrift basisonderwijs uitgereikt
worden indien de leerdoelen van het gevolgde handelingsplan door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig
worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs (art. 54 Decreet Basisonderwijs van 25/2/97).
Voor die leerlingen dient de directeur een vraag tot erkenning van gelijkwaardigheid te richten aan de
inspecteur Buitengewoon Onderwijs van het ambtsgebied.
De beslissing van de klassenraad is steeds het resultaat van een weloverwogen evaluatie in het belang van
de leerling. Het is uitzonderlijk dat dergelijke beslissing wordt aangevochten door de ouders.
Indien u als ouder dit toch wenst te doen, dan moet onderstaande beroepsprocedure gevolgd worden:
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.
1. 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.
2. Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag waarop de
rapporten werden uitgedeeld. Van dit overleg wordt een verslag gemaakt.
3. Na het overleg beslist de directeur om de klassenraad al dan niet opnieuw te laten samenkomen om het
niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs te bevestigen of te wijzigen.
4. De directeur of de klassenraad brengen de ouders schriftelijk op de hoogte van de beslissing.
5. 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
Dhr. Van Daele N.
vzw BuBaO Sint-Lievenspoort
Sint-Lievenspoortstraat 129
9000 Gent
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 ouders worden binnen tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen, uitgenodigd
voor een gesprek. 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 het getuigschrift basisonderwijs
toekennen ofwel het beroep gemotiveerd 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.

13.

Contacten met ouders

Het is onze grootste bekommernis de ouders zo dicht mogelijk bij het schoolleven te betrekken.
Contacten met ouders vinden wij heel belangrijk.
Door de regeling van het busvervoer hebben ouders en personeel spijtig genoeg heel weinig contact met
elkaar.
Elk kind heeft nood aan belangstelling voor zijn/haar werk op school. Geregeld krijgt uw kind werkjes mee
naar huis. Het is voor uw kind zéér aangenaam als u volgt wat er in de werkmappen gebeurt.
Wij willen u de bestaande informatiekanalen zoals communicatieschrift, agenda, postomslag,
oudercontacten, bezoeken,... ten zeerste aanraden. Voor het kind is het zeer aangenaam als ouders weten
wat er op school gebeurt.
De school heeft ook een schoolraad die bestaat uit drie geledingen: de ouders, het personeel en de lokale
gemeenschap. De raad behartigt de algemene belangen van de school.
De leden van de schoolraad worden democratisch verkozen en nemen een mandaat van vier jaar op.
De leden van de schoolraad zijn
-

voor de ouders:

Mevr. Roos Sylvie
Mevr. Verstraete Sara
Mevr. Vanderstukken Ingrid
Mevr. Kacar Medine
Mevr. Vander Beken Wendy

-

voor het personeel:

Mevr. Vandenborre Tine
Mevr. Vandromme Vanessa
Mevr. Van Lancker Evelien
Mevr. Van Caneghem Geertrui
Mevr. Pehlivan Gamze

- voor de lokale gemeenschap:

Dhr. Johan Van der Biest, voorzitter
Mevr. Annemie Patyn
Dhr. Arseen Hebbrecht
Mevr. Tine Goethals
Mevr. Marleen Auman

Mevr. Hilda de Grave, lid van de Raad van Bestuur, Dhr. Lode Verté, algemeen directeur Sint-Lievenspoort
en Mevr. Bie Ranschaert, directie van de school, maken ook deel uit van de schoolraad als waarnemend lid.
Ouders die graag een belangrijk thema ter sprake brengen, kunnen dat steeds melden aan de
vertegenwoordigers van de ouders in de schoolraad of aan de andere leden van de schoolraad.
U kan de leden van de schoolraad contacteren via de brievenbus in de inkomhal van het MFC of via het
e-mailadres schoolraad@slp-gent.be.
De schoolraad vergadert een viertal keer per schooljaar.
Eind augustus vindt er een kennismakingsnamiddag plaats waarvoor u uitgenodigd wordt.
U maakt kennis met alle teamleden die uw kind van nabij volgen.
Nadat het schooljaar enkele weken aan de gang is, wordt een eerste oudercontact gepland.
Er wordt een beeld geschetst van het aanbod voor uw kind. In het tweede trimester volgt een tweede
oudercontact.

In de loop van het schooljaar worden ook individuele besprekingen georganiseerd. Het initiatief hiertoe
kan zowel op vraag van ouders worden georganiseerd als op vraag van de teamleden.
Tijdens de klasuren gaan de ouders nooit rechtstreeks naar de klaslokalen zonder voorafgaandelijke
toestemming van de directie. Er dient steeds een afspraak gemaakt te worden met de directeur. Deze zal
aan de hand van het uurrooster van de leerkracht een datum en uur afspreken wanneer het contact kan
plaatsvinden.
De directeur kan altijd aanwezig zijn bij een onderhoud tussen de leerkracht en de ouders.

14.

Eén of meerdaagse schooluitstappen

Tijdens het schooljaar zijn er één- of meerdaagse schooluitstappen zoals een bezoek aan musea,
waarnemingen in het park of het bos, bibliotheekbezoek, toneelvoorstellingen, …
Dit wordt door de klasleerkracht aangekondigd via het communicatieschrift of de agenda van uw kind.
Er wordt steeds rekening gehouden met de maximumfactuur.
Indien uw kind niet mee mag, komt het gewoon naar school, maar zal hij of zij aansluiten bij een andere
leerkracht en daar de lessen bijwonen.
Sommige klassen gaan ook op een meerdaagse uitstap.
Twee of drie dagen samen met klasgenoten plezier en ontspanning opzoeken in een heel andere context
dan de school, is een heerlijke manier om ervaringen op te doen, te genieten van de groepssfeer en de
band onder elkaar sterker te maken.
Ook hier wordt steeds rekening gehouden met de maximumfactuur.
Indien uw kind niet mee mag, komt het gewoon naar school, maar zal hij of zij aansluiten bij een andere
leerkracht en daar de lessen bijwonen.

15. Onze school: een katholieke school in een multiculturele
samenleving

Wij vinden dat onze school een gastvrije school moet zijn en ijveren voor verdraagzaamheid en wederzijds
respect. De christelijke zingeving en beleving doordringt het schoolgebeuren.
Wij zijn ook een katholieke school:
- Van iedereen wordt verwacht dat ze de lessen godsdienst volgen.
- Wanneer de leerlingen een viering hebben in school- of klasverband (in een kapel, in de kerk, in de
klas, …), moeten anders-gelovigen hier niet actief aan deelnemen.
Zij zijn wel aanwezig. Er wordt geen aparte opvang voorzien.
- Voor leerlingen die de ramadan volgen, wordt geen aparte opvang georganiseerd. Zij sluiten aan bij de
gewone werking.
- Van ouders wordt verwacht dat zij loyaal zijn t.o.v. het geheel van de geloofsopvoeding die aan de
kinderen wordt gebracht.
De school werkt mee aan de multiculturele samenleving waar mensen kunnen samenleven in
verdraagzaamheid en met respect voor elkaar en rekening houdend met de morele waarden. Bij mogelijke
problemen kan men steeds duidelijkheid verkrijgen en geholpen worden door de directie.

16. Een ouder vervoert kinderen van de school

Af en toe gebeurt het dat een ouder een activiteit buiten de school ondersteunt door met de privé-wagen
kinderen te vervoeren. Wij zijn die ouders hiervoor zeer dankbaar.
Vanuit de zorg de mogelijke risico’s voor zowel de ouder(s) als de kinderen zo klein mogelijk te houden,
wensen we in dit verband volgende afspraken te maken:
-

Ouders die met hun eigen wagen in het kader van een activiteit van de school, kinderen van de school
occasioneel vervoeren, zullen verzocht worden een vrijwilligersovereenkomst te ondertekenen. Door
deze overeenkomst is de ouder inzake arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid vanuit SintLievenspoort verzekerd. Ook wordt het mogelijk daardoor de wagen van de ouder voor de duur van de
activiteit omnium te verzekeren met een maximum waarde van 37.184,03 euro.
Meer informatie hierover kan bij de directie verkregen worden.

-

Ouders die met hun eigen wagen in het kader van een activiteit van de school, kinderen van de school
vervoeren zullen verzocht worden te verklaren dat de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van hun
eigen wagen in orde is en overeenstemt met het werkelijk aantal plaatsen in het voertuig.
De wagen moet tevens in orde zijn overeenkomstig het verkeersreglement.

-

Indien u als ouder bezwaar heeft tegen het feit dat een kind door een andere ouder vervoerd wordt,
dan kan u dit aan de directie melden en zal aan uw bezwaar gevolg gegeven worden.

17.

Betalingen en schoolonkosten

Scholen van het gesubsidieerd basisonderwijs kunnen geen bijdragen vragen voor materialen die gebruikt
worden om de eindtermen te realiseren of 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. Deze lijst vindt u verder in dit onderdeel van het schoolreglement.
Sommige leerkrachten informeren u in het begin van het schooljaar via een lijstje over wat de kinderen
eigenlijk allemaal nodig hebben gedurende het schooljaar. Indien u over een aantal zaken beschikt, mogen
die zeker meegegeven worden. Dit is echter geen verplichting. De andere zaken zullen door de school ter
beschikking gesteld worden.
We verwachten wel dat alle leerlingen elke dag hun eigen boekentas meebrengen naar school.
Voor de slechthorende en dove leerlingen wordt per pedagogische eenheid auditieve groepsapparatuur ter
beschikking gesteld.
Er kan echter wel een bijdrage gevraagd worden voor:
 Activiteiten die niet noodzakelijk zijn voor het realiseren van de eindtermen of nastreven van de
ontwikkelingsdoelen maar een meerwaarde bieden aan het onderwijs.
 Verplichte materialen die niet inbegrepen zijn in de lijst van de overheid maar het onderwijs
verlevendigen.
 Diensten die de school aanbiedt zonder verplichting.
In een aparte brief bij het begin van het schooljaar vindt u de financiële bijdragelijst die zowel de verplichte
als niet-verplichte uitgaven bevat.
Verplichte uitgaven zijn uitgaven die u zeker zult moeten doen.
Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die u niet verplicht moet aankopen of activiteiten waar u
niet verplicht moet aan deelnemen, maar als u ze aankoopt of eraan deelneemt, moet u er wel een
bijdrage voor betalen.
Via deze bijdragelijst kunnen jullie een schatting maken van de grootte van de jaarlijkse bedragen die
kunnen gevraagd worden.
Voor het schooljaar 2015-2016 bedraagt het geïndexeerd plafond:
- voor kleuters € 45
- voor lagere schoolkinderen €85
- voor meerdaagse uitstappen dient de school voor het schooljaar 2015-2016 een maximumfactuur
van €410 per kind voor de volledige loopbaan lager onderwijs te respecteren.
Voor het kleuteronderwijs mag hiervoor geen bijdrage gevraagd worden.
Geef geen geld mee met uw kind, alles wordt via de schoolfactuur geregeld.
Ouders die om reden van financiële beperktheden hierop een afwijking wensen te bekomen, kunnen
contact opnemen met de directie. In alle discretie zal naar een oplossing gezocht worden die de
draagkracht van de school zal proberen verzoenen met de draagkracht van de ouders.
Na een echtscheiding blijven beide ouders aanspreekbaar voor het hele bedrag van de schoolschulden.
Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft, zonder dat er financiële
problemen zijn of omdat gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen
ondernemen. Ook dan zoeken we eerst in overleg naar een oplossing.

Lijst met materialen die kosteloos ter beschikking moeten gesteld worden:
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.

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.

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)
Schrijfgerief
Tekengerief
Knutselmateriaal
Constructiemateriaal
Planningsmateriaal
Leer- en ontwikkelingsmaterialen
Handboeken, schriften, werkboeken en –blaadjes,
fotokopieën, software...
Informatie- en communicatietechnologisch (ICT) materiaal
Multimediamateriaal
Meetmateriaal
Andere

18.

Wet op de privacy

De wet op de “Verwerking van Persoonsgegevens” of de “wet op de Privacy” van 1992 verbiedt het gebruik
van persoonsgebonden gegevens van de leerlingen zonder toestemming van de ouders. Dit is om te
voorkomen dat video, foto’s, verslagen en informatie zomaar door iedereen kunnen ingekeken worden
voor doeleinden waar niemand zicht op heeft.
De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer. Dat is
nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Om gepast te
kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de gezondheidstoestand
van de leerlingen.
Het inkijken en doorgeven van medische gegevens, verslagen, besprekingen van CLB, moet de school de
mogelijkheid bieden de leerling optimaal te volgen.
Dit gebeurt enkel met de toestemming van de ouders.
De school vraagt de ouders haar steeds op de hoogte te stellen van veranderingen in medische behandeling
en/of medicatie.
Vanzelfsprekend blijven de ouders steeds de eindverantwoordelijkheid hebben over hun kind. Toch mag de
school autonoom handelen bij ernstige en/of dringende vragen over de gezondheid van het kind. Zo kan zij
de behandelende arts om advies vragen en indien nodig de hulpdiensten verwittigen voor het vervoer naar
het ziekenhuis.
De privacywet geeft u het recht te weten welke gegevens de school verwerkt en het recht deze gegevens te
laten verbeteren (als ze fout zijn) of ze te laten verwijderen (indien niet ter zake).

Beeldmateriaal kan noodzakelijk zijn voor klas- en schooldoeleinden: nascholing van leerkrachten,
observaties en evaluaties van leerlingen.
Bij vieringen, feesten en gebeurtenissen worden vaak foto’s genomen of video-opnames gemaakt die dan
gebruikt worden om te tonen in de school of voor nascholingsactiviteiten.
Ook op de website van de school kunnen foto’s staan van de activiteiten van de leerlingen zoals bvb. foto’s
van de schoolreis, uitstap naar de kinderboerderij enz.
Voor de publicatie van gerichte foto’s vraagt de school bij het begin van het schooljaar een expliciete
schriftelijke toestemming, overeenkomstig de privacywet.
Voor de publicatie van niet-geposeerde, spontane foto’s en sfeerbeelden geldt de ondertekening van het
schoolreglement als toestemming. Ouders die bezwaar hebben tegen de publicatie, delen dit schriftelijk
mee aan de directie. Volgens artikel 10 en 12 van de privacywet heeft u recht op toegang, verbetering en
verzet wanneer het gaat om uw persoonsgegevens. Dat geldt overigens ook voor niet-gerichte beelden.

De school vindt de betrokkenheid van de ouders enorm belangrijk. Daarom hoopt zij het vertrouwen van de
ouders te krijgen voor deze materie en alle bepalingen die vermeld staan in het schoolreglement.

19. Algemeen rookverbod

In de school is een algemeen rookverbod van kracht.
Dit verbod geldt zowel in de gesloten ruimtes als op de open plaatsen op het grondgebied van de school.
Op school is roken steeds verboden ongeacht de plaats of het tijdstip.
Dit volgens het decreet van 28 mei 2008 houdende het instellen van een rookverbod in
onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding.

20. Vrijwilligers

Onze school doet bij de organisatie van verschillende activiteiten soms een beroep op vrijwilligers.
Hun medewerking wordt niet vergoed.
Wij vragen de vrijwilligers om discretie.
De school heeft een verzekeringscontract afgesloten.
De polis kan altijd op vraag ingekeken worden bij de directie.

21. Echtscheiding

Scheiden is een emotioneel proces.
De school wil voor kinderen een luisterend oor, begrip en extra aandacht bieden.
Als school nemen we een neutrale houding tegenover beide ouders aan.
De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan
gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen, binnen de grenzen die door een rechter bepaald zijn
met betrekking tot het ouderlijk gezag.
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.

22. Engagementsverklaring

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. De
leden van het schoolteam zetten zich elke dag in om dit engagement waar te maken. In ruil verwachten zij
wel de volle steun van de ouders. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse
afspraken.
Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders.
We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op de
werking van de school. 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
momenten voor oudercontact kan aanwezig zijn. Wij engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw
zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van uw kind.
Wij verwachten dat u met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. uw kind.
Er zijn verschillende initiatieven van contact, communicatie en samenwerking met ouders.
Hieronder vindt u enkele voorbeelden:
-

We willen u de bestaande informatiekanalen zoals communicatieschrift, agenda, oudercontacten,
eventueel huisbezoeken, … ten zeerste aanraden.

-

Voor de ouders van alle nieuw ingeschreven kinderen op onze school worden rondleidingen
georganiseerd.

-

Eind augustus is er een kennismakingsnamiddag waarop ouders kunnen kennis maken met alle
teamleden die met hun kind zullen werken.

-

Elk kind heeft baat bij belangstelling voor zijn/haar werk. Geregeld krijgt uw kind werkjes mee naar
huis. Het is voor uw kind zéér aangenaam als u volgt wat er in de werkmappen gebeurt.

-

Bij de start van het schooljaar wordt een oudercontact georganiseerd waarop alle ouders van de
klas van uw kind worden uitgenodigd. Ouders maken hierbij kennis met de accenten in de
groepswerking.

-

We nodigen ouders uit als partner bij de opvolging van het individuele handelingsplan voor hun
kind. Daarvoor worden er in de loop van het schooljaar teambesprekingen rond uw kind
georganiseerd. Tijdens deze momenten wordt de individuele handelingsplanning voor uw kind
besproken. Items als keuze van gestelde doelen, aanpak, accenten in de begeleiding, specifieke
individuele leerstrategieën of aangepaste methodes voor uw kind, inhoud van therapie, de
evoluties van uw kind… zijn voorwerp van individuele handelingsplanning.

-

Wie niet op het oudercontact/teambespreking 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 elk moment zelf
een gesprek aanvragen met de leerkracht van uw kind. Er dient steeds op voorhand een afspraak
gemaakt te worden met de directeur. Deze zal aan de hand van het uurrooster van de leerkracht
een datum en uur afspreken wanneer het contact kan plaatsvinden.

Aanwezig zijn op school en op tijd komen.
We willen de schooltijd optimaal gebruiken. In deze schooltijd zitten collectieve leeractiviteiten, individuele
leersessies of therapiemomenten ingebouwd
We vragen aan de ouders om het uurrooster van de school te respecteren. We vragen dat ouders hun
kinderen maximaal laten deelnemen aan de schooltijd. In het schoolreglement vindt u een overzicht van
mogelijke gewettigde en ongewettigde afwezigheden voor leerlingen in het basisonderwijs.
Het busvervoer is er op gericht dat alle leerlingen maximaal het uurrooster van de school kunnen benutten.
We vragen aan ouders er alles voor te doen opdat de bus geen extra oponthoud heeft. Respecteer hiervoor
het reglement van het busvervoer.
Wij vragen aan ouders die hun kind zelf naar de school brengen ervoor te zorgen dat hun kind tijdig op
school is. We vragen aan ouders om hun kinderen niet binnen de schooluren af te halen. Enkel om ernstige
redenen kan aan ouders de toestemming verleend worden om tijdens de schooltijd hun kind af te halen.
De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de
schooltoelage. De school moet de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het departement onderwijs en
aan het CLB. Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische
afwezigheden. U kan zich niet onttrekken aan deze begeleiding. Bij problemen kan u steeds bij ons terecht.
We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken.
Individuele leerlingenbegeleiding.
In een school voor buitengewoon onderwijs richten we de activiteiten zo in dat iedere leerling volgens
eigen tempo en volgens eigen mogelijkheden kan leren en zich verder ontwikkelen. We houden rekening
met zijn specifieke onderwijsbehoeften. Hierbij houden we 3 belangrijke facetten in het oog: ”het
welbevinden, het leerproces en de onderwijsloopbaan”. Daarom werken we in onze school niet met
leerplannen en eindtermen, maar met ontwikkelingsdoelen.
De doelen die we nastreven worden zorgvuldig per leerlingengroep of per kind gekozen en verwerkt in een
handelingsplan.
Vaak is specifiek gericht orthodidactisch handelen nodig. Het aanbieden van individuele begeleiding of
therapieën, zoals logopedie of bewegingstherapie, psychische begeleiding… én het bijsturen en
differentiëren in het leerproces is het uitgangspunt van het buitengewoon onderwijs.
We willen ouders betrekken in de verschillende fasen van de handelingsplanning.
-

Bij de beeldvorming
Ouders hebben een belangrijke inbreng bij de fase van beeldvorming. Een goede informatieuitwisseling kan helpen bij het kiezen van de ontwikkelingsdoelen en het uitstippelen van de
gerichte aanpak.

-

Bij de fase van doelenselectie en strategie
In samenspraak tussen schoolteam en ouders kunnen prioriteiten en strategie voor de individuele
handelingsplanning worden vastgelegd.

-

Tijdens de fase van uitvoering
Goede samenwerking en dialoog met ouders is belangrijk om transfer van de school naar het
thuismilieu en omgekeerd te bevorderen. Ouders kunnen leerkrachten informeren over het
welbevinden van hun kind en het gedrag mee verklaren.

-

Bij de evaluatie
Ook hier vinden we de mening van ouders vaak van belang. Ouders bekijken de evolutie van hun
kind vanuit een andere invalshoek.

Om de evaluatie van uw kind mee te delen en te bespreken worden ouders steeds uitgenodigd op een
teambespreking.

We willen aan ouders een goed overzicht geven van elk ontwikkelingsdomein van de beginsituatie, de
doelstellingen, de manier waarop dit werd nagestreefd en een evaluatie.
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 er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij
het leren van Nederlands.
Specifiek voor de leerlingen met een auditieve beperking binnen onze school:
het omringende taalmilieu, het taalmodel dat kinderen met een auditieve beperking meekrijgen is
bepalend voor de verdere taalontwikkeling.
In onze school zijn er leerlingen met horende ouders. Er zijn ook kinderen die opgroeien in een gezin waar
de taal van het gezin de Vlaamse Gebarentaal is, al dan niet in combinatie met gesproken taal.
Er zijn in onze school meer en meer kinderen wiens ouders anderstalig zijn en die de Nederlandse taal niet
of in mindere mate beheersen.
In onze school willen we rekening houden met elk van deze specifieke situaties. Wel is de voertaal in onze
school het Nederlands.
We streven voor iedere leerling naar een maximale ontplooiing van de taal en
communicatiemogelijkheden. Voor de leerprocessen maken we gebruik van de communicatie- en
taalvaardigheden, vertrekkend van een verworven basis, tegemoetkomend aan de
(taal)ontwikkelingsstimulering. In iedere individuele handelingsplanning zal de ontwikkeling van de
Nederlandse taal zijn plaats hebben.
In onze school wordt het Nederlands in gesproken en geschreven vorm aangeboden op maat en volgens de
specifieke noden van iedere leerling.
Waar mogelijk en wenselijk wordt de Vlaamse Gebarentaal aangeboden en ontwikkeld.

23. Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning door derden

Hiermee wordt bedoeld geld, goederen of diensten die een sponsor verstrekt aan het schoolbestuur,
directie, leerkrachten, niet-onderwijzend personeel of leerlingen, waarvoor de sponsor een tegenprestatie
verlangt in schoolverband. Tegenprestaties zijn bijvoorbeeld het noemen van de 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 is het handig om de volgende regels als uitgangspunt te
gebruiken:
- 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 geloof waardigheid, de
betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de school en de daarbij betrokkenen
- sponsoring mag geen schade berokkenen aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van
leerlingen
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. Willy Van Belleghem
Kamer 5B25
Koning Albert II-laan 1 te 1210 Brussel

Algemene leefregels
24. Wat mag en wat mag niet ?

Breng mee of breng niet mee …

Contacten met anderen
“Beleefdheid, vriendelijkheid en welwillendheid tegenover elkaar“ vinden we belangrijke houdingen
voor onszelf en voor alle leerlingen.
Respect voor omgeving en materiaal
We brengen de leerlingen bij om voldoende eerbied op te brengen voor de inspanningen die worden
geleverd om de infrastructuur en de materialen van de school in optimale staat te houden.
Schooluitrusting, schoolgerief, ook dat van anderen, wordt met zorg behandeld.
Voor opzettelijke beschadigingen kan aan de ouders een schadevergoeding worden gevraagd, gelijk
aan de kosten van de herstelling of vervanging.
De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, beschadiging of verdwijning van
persoonlijk materiaal.
Daarom geven we volgende tips:
- Laat waardevolle voorwerpen thuis.
- Stop enkel in de boekentas wat nodig is.
- Voorzie kledingstukken, boekentas, … van de naam van je kind.
Orde en netheid
Milieu en persoonlijke zorg begint bij de dagdagelijkse dingen.
Ieder helpt mee om de schoolomgeving netjes te houden.
Afvalbeheer
We proberen afval te voorkomen. Ook voor onze school is het sorteren van afval geen vrijblijvende
aangelegenheid. Wij willen de kinderen respect bijbrengen voor het milieu en doen mee aan
voorsorteren van afval.
Kledij
Kledij, schoeisel en haartooi zijn eenvoudig, stijlvol, hygiënisch en verzorgd.
Kledij is steeds aangepast aan de weersomstandigheden.
Klompen, instekers en wheely’s zijn niet toegelaten door de verzekering.
Wij raden aan om de kinderen geen juwelen te laten dragen.
De leerlingen schminken zich niet.
Bij discussies omtrent kledij en uiterlijk wordt de beslissing van de directeur door alle betrokkenen
aanvaard.
Wij vragen met aandrang de kledij van de kinderen te tekenen met hun naam, vooral mutsen, sjaals en
handschoenen. Indien een kledingstuk ontbreekt, contacteer ons zo snel mogelijk. Ieder jaar blijven
“gevonden kledingstukken” bij ons achter.
Voor kleutertjes:
Steek in de boekentas van uw kleuter een broekje. Een ongelukje is gauw gebeurd. Wanneer uw kind
kledingstukken van Sint-Lievenspoort meekrijgt, gelieve ze dan gewassen terug te bezorgen.

Luizen
Op regelmatige tijdstippen wordt de school met het probleem van luizen of neten geconfronteerd. Hierin
wil de school haar verantwoordelijkheid opnemen. De school zal de ouders of begeleiders hierover
informeren. Dit kan via een brief, gericht aan de ouders van één leerling, van een groep leerlingen of aan de
ouders van alle leerlingen. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders dat de behandeling wordt
opgenomen. Zolang het kind luizen heeft, mag er niet gezwommen worden.
De school zal ook op regelmatige tijdstippen controle uitoefenen of de behandeling succesvol was.

Boekentas
Wil uw kind een goede boekentas meegeven waar o.a. een schrift in past van 22 cm op 30 cm of ringmap
van 30cm op 35 cm. Schrijf duidelijk de naam van uw kind op de boekentas.

Hoorapparaten
Iedere ouder verwacht dat zijn kind zo goed mogelijk presteert. Geef daarom aan uw slechthorend of doof
kind elke dag de hoorapparaten mee.
Wij motiveren steeds het optimaal gebruik van hoorapparatuur.
Opvoeden in een geluidswereld is een belangrijk aspect in de opvoeding van kinderen met een
auditieve handicap.
- We willen het geluidsbewustzijn maximaal ontwikkelen. De geluiden moeten een plaats krijgen in de
dagelijkse omgeving van het kind. Het leert de betekenis ervan zodat het geluid een signaal- of
symboolkarakter krijgt.
- Het uiteindelijk doel van de geluidsopvoeding is het komen tot optimaal spraakverstaan. Iets dat we
voor ieder kind belangrijk achten.
- Ook is de auditieve feedback nodig voor stem- en articulatiecontrole.
- Wij geloven dan ook dat we ieder kind moeten motiveren tot het maximaal benutten van zijn
restgehoor.

Koek en fruit
Gelieve uw kind een koek en een stuk fruit mee te geven. Dat is gezonder en ook voedzamer dan
snoepgoed. Snoep en chocolade zijn niet toegelaten.
Kinderen brengen zelf water mee. Andere dranken zijn niet toegelaten. Het meegebrachte water is verpakt
in brik of plastic, glas en blik zijn niet toegelaten.
In het kader van een gezonde voeding wordt er op woensdag enkel fruit gegeten als tussendoortje. Op
die manier willen wij de kinderen stimuleren om fruit te eten. Door fruit te eten in groep ervaren de
kinderen bovendien dat fruit eten oké is.
Gelieve uw kind op woensdag dus enkel fruit mee te geven.

Geld
In het verleden kwam het wel eens voor dat kinderen geld op zak hadden. We willen zeker een handel en
ruil onder de kinderen vermijden.
Geef uw kind geen geld mee naar school tenzij daar concreet naar gevraagd wordt.
Alles wordt in principe geregeld via de schoolfactuur.
.

Speelgoed
Bikkels, een springtouw, een elastiek, een hinkelblok en kwartetspel is speelgoed dat toegelaten is op de
speelplaats. Geef aan de kinderen geen ander speelgoed mee.
Indien uw kind met voorwerpen van een ander kind thuiskomt, wil het dan onmiddellijk teruggeven.
Het ruilen van kaarten of ander spelmateriaal is op school niet toegelaten.

Traktaties
Het gebeurt, niet opgedrongen vanuit Sint-Lievenspoort, dat kinderen op hun verjaardag de klasgenootjes
trakteren. We stelden in het verleden al vast dat er soms wel “dure geschenken” werden rondgedeeld. Dat
is niet de bedoeling en geeft aanleiding tot misverstanden:
- de verwachtingen van de kinderen worden groot
- niet iedereen wil, kan en hoeft hieraan mee te doen
- het ene kind wil niet onderdoen voor het andere
Vanuit Sint-Lievenspoort willen we de suggestie doen aan alle ouders om het ronddelen van geschenken te
beperken en het echt bij “een kleinigheidje” te houden. Enkel verjaardagen kunnen, indien zelf gewenst,
een gelegenheid zijn om andere kinderen te verrassen. Laten we vooral onze kinderen laten aanvoelen dat
vriendschap niet te koop is.

Juwelen
Wij raden aan om de kinderen geen juwelen te laten dragen. De schoolleiding is niet verantwoordelijk bij
verlies, beschadiging en letsel ten gevolge van het dragen van juwelen.

GSM
Op school en tijdens het leerlingenvervoer zijn GSM-toestellen niet toegelaten. Wanneer een leerling toch
een GSM-toestel bij zich heeft, kan dit door de directie voor een tijdje in beslag genomen worden.
Voor sommige leerlingen kan een uitzondering gemaakt worden. Dit moet echter vooraf met de directie
besproken worden.

25.

Afwijkend gedrag

Orde- en Tuchtmaatregelen
De school heeft naast haar onderwijsopdracht ook een opvoedingstaak. Deze laatste opdracht kan de
school pas goed vervullen wanneer zij hierin volledig gesteund wordt door de ouders. Gebrek aan het
nodige vertrouwen verstoort de relatie ouders-school. We rekenen op een positieve samenwerking.
Om de goede gang van zaken te vrijwaren kunnen er maatregelen genomen worden.
Sancties bij het niet naleven van het schoolreglement


Ordemaatregelen

Indien een leerling de goede werking van de school hindert, schade toebrengt of het lesverloop onmogelijk
maakt, zien de directie en het personeel zich verplicht ordemaatregelen te nemen. Dit telkens volgens de
mogelijkheden van het individuele kind.
Frequent storend gedrag en niet-toelaatbaar gedrag worden gesanctioneerd. Er kunnen maatregelen
genomen worden op niveau van de pedagogische eenheid en maatregelen op schoolniveau.
De genomen maatregel moet de leerling helpen zijn gedrag te verbeteren en zo aan te passen dat een
goede samenwerking met alle personeelsleden en alle medeleerlingen van de school opnieuw mogelijk
wordt.
Mogelijke ordemaatregelen zijn:
- Een waarschuwing
- Een straf
- Tijdelijk uit de groep verwijderd worden, gevolgd door aanmelding bij de directie
- Contact met de ouders voor een bijsturingsgesprek.
Ordemaatregelen kunnen genomen worden door elk personeelslid van de school in samenspraak met de
directie.
Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk.
Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, wordt er in overleg met de 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 een goede werking van de school of voor de fysieke of psychische veiligheid en
integriteit van medeleerlingen, personeelsleden of anderen, dan kan de directeur of zijn afgevaardigde een
tuchtmaatregel nemen.

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:
- een tijdelijke uitsluiting van minimaal 1 schooldag en maximaal 15 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 5
opeenvolgende schooldagen.
Indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond kan
deze periode uitzonderlijk eenmalig met 5 opeenvolgende schooldagen verlengd worden. De directeur
motiveert deze beslissing.
Bij extreem grensoverschrijdend gedrag kan de leerling met onmiddellijke ingang voor meer dan 1 dag
geschorst worden na advies van de klassenraad. De ouders hebben inzage in het tuchtdossier van de
leerling en worden binnen de 4 dagen gehoord. Aan de ouders wordt de genomen beslissing gemotiveerd
en schriftelijk ter kennis gebracht. Indien een uitsluiting overwogen wordt, dan wordt de hierna vermelde
procedure gevolgd.
Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting
Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende procedure
gevolgd:
1. De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. In geval van
een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van het CLB
die een adviserende stem heeft.
2. De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden 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.
Wanneer we in bovenstaande spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle werkdagen (zaterdagen,
zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend).
Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de definitieve
uitsluiting effectief uitwerking na 1 maand, vakantiedagen niet meegerekend. Is het kind 1 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 er op 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, 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 of 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 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 tuchtmaatregelen


Beroepsprocedure na een tijdelijke uitsluiting

Ouders kunnen tegen de beslissing tot tijdelijke uitsluiting beroep aantekenen.
De procedure gaat als volgt:
1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot tijdelijke uitsluiting kunnen ouders schriftelijk
beroep indienen bij de voorzitter van de interne beroepscommissie.
2. De interne beroepscommissie komt samen binnen 5 dagen na ontvangst van het beroep. De
leerling en de ouders worden opgeroepen om te verschijnen voor deze interne beroepscommissie.
3. Intussen hebben de ouders inzage in het dossier.
4. De interne beroepscommissie brengt de ouders binnen 5 dagen per aangetekende brief op de
hoogte van haar gemotiveerde beslissing. Deze beslissing is bindend voor alle partijen.


Beroepsprocedure na een definitieve uitsluiting

Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen.
De procedure gaat als volgt:
1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders
schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur.
Dhr. Van Daele N.
Sint-Lievenspoortstraat 129
9000 Gent
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.
2. 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 ouders worden binnen tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen
uitgenodigd voor een gesprek. 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.
3. Het schoolbestuur zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf
dagen met een aangetekende brief aan de ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle
partijen.

Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op.
Het Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs (VVKBuO) heeft in overleg met de
Vereniging van de Inrichtende Machten van het Katholiek Onderwijs (VIMKO) beslist om één
beroepscommissie op te richten ten behoeve van de scholen voor buitengewoon onderwijs die dit wensen.
Deze beroepscommissie kan worden aangeschreven bij uitsluiting van een leerling.
Diocesaan Bureau Katholiek Onderwijs
Beroepscommissie Buitengewoon Onderwijs
Marialand 31
9000 Gent

