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Welkom in SANCTA MARIASCHOOL 
 
 
Aan de ouders van onze peuters, kleuters en leerlingen. 
 
U koos onze school voor uw kind(eren). Wij willen u danken voor het vertrouwen dat u in 
onze school stelt. 
Het schoolteam (directie en leerkrachten) zal zich tenvolle inzetten voor opvoeding en 
onderwijs zodat uw kind een goed schooljaar doormaakt. 
U mag een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs 
verwachten, zodat uw kind hier blij en gelukkig is. Onze school is een parochieschool met 
een eigen identiteit en eigen betrachtingen. In deze schoolgids vindt u een overzicht van 
wat we belangrijk vinden voor een goede samenwerking tussen school en gezin. 
 
Wij hopen goed met U te kunnen samenwerken. Als u vragen, problemen of opbouwende 
suggesties hebt, dan willen we daar graag op ingaan. We trachten samen alles in een goede 
verstandhouding aan te pakken. 
 
De schoolgids biedt heel wat praktische informatie om een vlotte samenwerking te 
ondersteunen. We verwachten dat u deze gids doorneemt, zodat u samen met de 
leerkrachten uw kind kan aanmoedigen om de doelstellingen op onze school na te streven 
en de afspraken na te leven. Als u bepaalde zaken niet begrijpt, kan u steeds uitleg vragen. 
Dit is de eerste stap in een goede relatie.  
 
De schoolgids richt zich tot ouders en leerlingen. Met 'ouders' bedoelen we de personen die 
het ouderlijk gezag uitoefenen en die of in recht of in feite de minderjarige leerplichtigen 
onder hun bewaring hebben (dus ook voogden, pleegvoogden of pleegouders). 
 
In geval van scheiding, behoudt de ouder die niet het hoederecht heeft bekomen, een recht 
van toezicht.  Het ouderlijk gezag berust immers op de afstamming en niet op het huwelijk 
van de ouders. Desgevraagd zal de school hem/haar alle door hem/haar gewenste 
informatie bezorgen, en dit op basis van B.W. art. 303. 
 
Deze schoolgids en elke wijziging ervan wordt aan één van de ouders ter ondertekening van 
kennisneming voorgelegd. 
 
Het niet - tekenen ontslaat de leerling(e) en de ouders niet van de verplichtingen die zijn 
opgenomen in dit reglement. 
 
Bij het niet - tekenen zal de schoolgids aangetekend worden opgestuurd naar één van de 
ouders. 
 
Het niet - ondertekenen van de schoolgids geeft aan het schoolbestuur de mogelijkheid om 
de inschrijving van die leerling te weigeren. 
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Aan de nieuwe kleuter en leerling, 
 
We heten je 
 
 
Ben je ingeschreven in de kleuterklas dan kom je  in een boeiende wereld terecht. 
 
Kom je naar het eerste leerjaar dan gaat een nieuwe wereld voor je open. 
 
Als je nieuw bent in onze school zal de aanpassing wat tijd vragen. 
We zullen je helpen zodat jij je vlug thuis zult voelen. 
We wensen je een fijn schooljaar toe. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
De directie en leerkrachten 
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Inhoud van de schoolgids  
 
   Welkom op onze school 
  
1. Visie 
 
2. Wie is wie? 
 Schoolbestuur 
 Schoolteam  
 Oudercomité 
 Schoolraad 
 Leerlingenparticipatie 
        Scholengemeenschap 
 
3. Schooluren 
 
4. Voor- en naschoolse opvang – Naschoolse activiteiten 
 Vestiging 1 (Gentbruggekouter) 
 Vestiging 2 (J.V.Biesbroekstraat) 
 
5. Middagmaal op school 
 Vestiging 1 (Gentbruggekouter) 
 Vestiging 2 (J.V.Biesbroekstraat) 
 
6. Schoolmelk en tussendoortjes 
 Kleuterschool 
 Lagere school 
 
7. Tijdschriften 
 Kleuterschool 
 Lagere school 
  
8. Lichamelijke opvoeding en zwemmen  
 
9. Bijdragen en betalingen 
 Inleiding 
 Betalingen via overschrijvingen 
 Overzicht van de bijdragen 
 
10. Verzekering 
 
11. Van en naar school 
 Rijen 

Veilige situatie voor iedereen 
 
12. Aanwezigheid en afwezigheid op school  
 Aanwezigheid 
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 Afwezigheid 
 Verantwoording van afwezigheden 
  
13. Leefregels op school 
 Inleiding 
 Overzicht van de regels 
 Leerlingparticipatieraad 
 
14. Orde- en tuchtmaatregelen 
 
15. Samenwerking met de ouders 
 Inleiding 
 Rapport en schoolagenda 
 Oudercontacten 

Oudercomité 
  
16. Samenwerking met het CLB 
 Concrete werking op onze school, uitgesplitst per klas 
 Contacpersonen 
 
17. Samenwerking met het MST 
 Concrete werking op onze school, uitgesplitst per klas 
 Contactpersonen 
 Omgaan met medicatie 
 
18. Inschrijvingen – regelmatige leerling - schoolverandering 
 Inschrijven 
 Niet inschrijven 
 Regelmatige leerling 
 Schoolverandering 
        Omgaan met leerlingengegevens 
 
19. Rechten en plichten van leerlingen en hun ouders 
 
20. Indeling van de klasgroepen 
 
21. Religieuze vieringen 
 
22. Onderwijs aan huis 
 
23. Toekennen getuigschrift basisonderwijs 
 
24. Zittenblijven 
 
25. Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning die niet afkomstig zijn van   
     de Vlaamse Gemeenschap 
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26. Het publiceren van foto’s  
 
27. Belangrijke data en vakantiedagen schooljaar 2012-2013 
 



 Schoolgids: GVB Sancta Maria – 2012-2013 
 

7 

 

1. Ons opvoedingsproject 

 
Wij zijn een hedendaagse katholieke school en willen een pedagogisch verantwoord 
onderwijs en een kwaliteitsvolle opvoeding aanbieden. Onze inspiratie vinden wij in het 
evangelie en in de katholieke traditie. 
 
Onze opvoeding is gericht op het leven… 
 
Uw kind(eren) is (zijn) op zoek naar het geluk. Samen met de andere kinderen kijkt het uit 
naar mensen die de weg tonen naar het goede leven. 
Daarom willen wij als opvoeders hen waarden voorleven waarin we zelf geloven. 
Zin voor waarheid en schoonheid, verantwoordelijkheidsbesef, solidariteit, 
verdraagzaamheid, vrede en rechtvaardigheid en vele andere waarden. 
We zullen hen evenwel ook helpen zelf waarden te ontdekken. Onze kinderen moeten 
immers voelen dat we samen op zoek zijn naar waarden waar onze toekomst nood aan 
heeft. 
 
 
Onze opvoeding streeft naar totale persoonsvorming en een degelijk samenhangend 
inhoudelijk aanbod… 
 
Om gelukkig te worden heeft uw kind ‘hoofd, hart en handen’ nodig. We streven er dus naar 
alle talenten van uw kind te ontdekken en te ontwikkelen. 
 
We zetten ons in om onze kinderen veel te leren, maar we proberen hen vooral te leren hoe 
ze nu en later zelfstandig problemen kunnen aanpakken (leren leren) zodat ze de dingen die 
ze leren, kunnen plaatsen en gebruiken in hun leven. Zo heeft en geeft “leren” echt zin. 
 
Doorheen ons aanbod  brengen we kinderen in contact met alle componenten van de 
cultuur: 
De wereld van taal en communicatie 
De wereld van het muzische 
De wereld van de cijfers en de feiten 
De wereld van de techniek 
De wereld van het samenleven 
De wereld van het verleden en het heden 
De wereld van het goede 
De wereld van de zingeving 
 
In ons aanbod is een logische samenhang te vinden. 
We werken met leerlijnen waarin het ene logisch volgt uit het andere. We vertrekken steeds 
vanuit de beginsituatie van de kinderen. We zorgen er voor dat alles wat kinderen leren in 
de verschillende leergebieden en leerdomeinen zinvol samenhangt. 
 
Onze opvoeding getuigt van aandacht voor elk kind… 
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Sancta Maria is een school met een hart voor elk kind… Op onze school is iedereen 
welkom… 
Ieder kind is beeld van God. Wij omringen kinderen daarom met brede zorg. Wij proberen 
kinderen op te tillen en hen uitzicht te geven op een veilige oever van welbevinden. 
Onze zorg heeft twee dimensies: 
We hebben aandacht voor de ‘gewone zorgvragen’ van alle kinderen. Dit kan op 
verschillende gebieden zijn: cognitief, psycho-motorisch maar ook sociaal-emotioneel. 
We verbreden onze zorgen voor kinderen wiens ontwikkeling anders verloopt dan verwacht. 
(sneller of trager) 
Hier stoten we op ‘bijzondere zorgvragen’. Voor deze bijzondere zorgvragen werken we als 
school samen met de ouders, CLB, scholen van het buitengewoon onderwijs, 
revalidatiecentra, … 
 
Onze opvoeding steunt op een persoonsbevorderende relatie… 
 
Om uw kind te helpen groeien, willen we nabij zijn. We willen uw kind warmte en aandacht 
bieden. 
We proberen een keurige taal te spreken zodat de kinderen die ons nadoen hoffelijk en 
tactvol zijn. 
We geloven sterk in de kracht van de hartelijkheid: kinderen moeten voelen dat we van 
harte lesgeven, dat we een hart hebben voor wat hen raakt en bezig houdt. 
 
Bevorderlijk voor een gunstig klimaat is het kunnen en durven communiceren. 
Het proberen tot een consensus te komen is niet altijd een evidentie. Wij trachten in de 
school een sfeer van openheid te creëren. Je krijgt waardering omwille van je zijn, je 
kunnen. Sluimerende conflicten en niet uitgesproken frustraties proberen we te 
voorkomen. 
Vandaar een schouderklopje, een dankwoord doet wonderen…. 
 
 
Onze opvoeding heeft zorg voor een eigentijdse geloofsopvoeding… 
 
We bieden op onze school gevarieerde en zinvolle pastorale activiteiten aan. We nodigen 
alle leerlingen regelmatig uit op activiteiten die gericht zijn op: 
De ontmoeting met elkaar in verbondenheid; 
De verdieping in de Bijbelse Boodschap; 
De dienstbare en solidaire inzet voor anderen dichtbij en veraf; 
Het vieren van belangrijke gebeurtenissen in het leven op school, in verbondenheid met 
elkaar en (waar het kan) in verbondenheid met God. 
Hopelijk zullen uw kind en u dit ervaren door de levensstijl die we voorleven en de cultuur 
die op onze school voelbaar is. 
 
Onze opvoeding haalt kracht uit een goede samenwerking… 
 
Onze school wordt gedragen door het hele team onder leiding van de directie. 
We werken samen, overleggen en streven naar een voortdurende kwaliteitsbewaking en –
verbetering. 
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We delen onze zorg voor kwaliteitsvol onderwijs met: 
U, ouders, als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van uw kind. 
Het schoolbestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor het beleid van de school. 
Externe begeleiders die ons ondersteunen, vormen en helpen bij onze professionalisering. 
De lokale kerkgemeenschap die verwijst naar de traditie en het geloof van waaruit in de 
school wordt gewerkt. 
De lokale gemeenschap waarin we gestalte geven aan onze opvoeding- en 
onderwijsopdracht.  
 
 

2. Wie is wie? 

 
Structuur van de school 
 
Onze school Sancta Maria biedt basisonderwijs voor kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar. Alle 
groepen zijn gemengd, meisjes en jongens. De school heeft twee vestigingsplaatsen, beiden 
in Gentbrugge:  
 

 Vestigingsplaats 1 : 
         Gentbruggekouter 8 – tel. 09/230 31 03 en 0488/226 556 

Lager onderwijs: van het 1ste leerjaar tot het 6de leerjaar 
 

 Vestigingsplaats 2 :  
         Jules Van Biesbroeckstraat 119 – tel. 09 / 230 95 68   
                                                          0488 / 226 558 

Kleuteronderwijs: peuterklas, 1ste, 2de en 3de kleuterklas 
Lager onderwijs: 1ste en 2de leerjaar 

 
 
 
 
Organisatie van de school 
 
SCHOOLBESTUUR 
 
Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is 
verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke 
voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. 
 
Voorzitter:            Pastoor Gilbert VAN LAERE  
        Klokstraat 25 
   9050 Gentbrugge 
    
 
Secretaris:   Roger JANSSENS 
   Achterdries 28 
   9050 Gentbrugge 
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Penningmeester: Vicaris Luk DE GEEST 

J. Vandermeulenstraat 58 
9050 Gentbrugge 

    
 
Lid:   Francine MUSENBROCK - CALLAERT 
   Sint - Simonstraat 54 
   9050 Gentbrugge   

 
 
Frank MARCHAND 
Gentbruggekouter 
9050  Gentbrugge 

 
 
SCHOOLTEAM  
 
Directeur: Peter VAN DER EECKEN   
                           
Administratie: Dominique CAUWEL            
    

Vestiging 2 : Jules Van Biesbroeckstraat 119 
tel.  09 /  230 95 68                             0488 / 226 558 

 
Katrien VAN DE WOESTIJNE    
(peuterklas)     
                              
Greet VAN LYSEBETTENS    
(1ste kleuterklas )      
 
Claudine HOUTEKIER     
(2de kleuterklas)      
    
Sabrina DE PESSEMIER      
(mengklas 2de/3de  kleuterklas)       
 
Linda PALSTERMAN    
(3de kleuterklas) 
 
Kobe DERUDDER  
(bewegingsopvoeding) 
 
Hilde MEIRE       
(eerste leerjaar B)      
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Ann SNOECK                                
(tweede leerjaar B)      
 
 
Nancy VAN PARYS 
(ambulante kleuterjuf) 
 
Katrijn DE BACKER 
(ambulante kleuterjuf)               
 
kinderverzorgster(s) 
Ann DUPRE 
Ilse VERNIEST                                    
   
 

Vestiging 1 :      Gentbruggekouter 8 
tel. 09 / 230  31  03               0488 / 226 556 

 
Mieke VAN BELLE     
(eerste leerjaar A)    
 
Annie SCHATTEMAN                                
(tweede leerjaar A) 
  
Mieke DEN EXTER      
(derde leerjaar)         
 
Trui BODYN                  
(vierde leerjaar)     
 
Kaat OPSTAELE      
(vijfde leerjaar  )        
 
Wim VAN DEN BERGHE               
(zesde leerjaar A )     
 
Ingrid VAN HOED      
(zesde leerjaar B )    
 
Peter WIEME 
(ambulante leerkracht) 
 
Nel DHEEDENE 
(ambulante leerkracht)   
 
Lien BOGAERT 
(ambulante leerkracht) 
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Jean-Paul DEREY      
(ICT- en zorgcoördinator )  
 
 
Kobe DERUDDER      
(bewegingsopvoeding) 
      
                         
 
Onderhoudspersoneel 
 
Vestiging 2      Vestiging 1 
 Iason                                                 Carina DE SMET 
                                                         Francesca DE WILDE 
 
PWA-medewerkers 
Gilbert MOENS 
Vera SCHAILLEE 
Brigitte VERSTRAETEN 
 
 
HET OUDERCOMITE 
 
Voorzitter :  Willaert Sabine         Hans 4de leerjaar 
sabine.willaert@telenet.be                                            Jan   2de leerjaar 
tel.: 0477/34 78 62 

 
Penningmeester  :  An De Ridder 
 
Secretariaat :  Veronique De Letter        Robbe 6de leerjaar 
    
 
Leden van het oudercomité : Ledenlijst oudercomité werkjaar 2009 – 2010 
  
Krista Bracke                                                               Ilian  2de leerjaar 
                                                                                    Jaron  3de kleuterklas 
 
Ann Decouttere                                                           Kaat  5de leerjaar 
 
Els Delarue                         Liese 4de  leerjaar 
                                                                                    Lukas 2de leerjaar 
 
Cindy Devos                                                                Ayden  2de leerjaar 
 
Arnold Duiverman                                                       Zanna 1ste kleuterklas 
Isabel Matthys                                                            Zita 3de kleuterklas         
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Patrick Fiers                                                                Simon 5de leerjaar 
                                                                                    Rosanne 3de leerjaar 
 
Katy Herman                                                               Thibault  6de leerjaar 
 
Frederik Leliaert                  Lisa 5de leerjaar 
                                                                                    Josse 2de leerjaar 
      
Yves Lorrez                   Amélie 5de leerjaar 
 
Isabelle Merry                                                               Iris  2de leerjaar 
                                                                                      Niels  3de kleuterklas 
                                                                  
            
Lynn Tanghe           Robin 4de leerjaar                                                                    
                                                                                      Siskin 2de leerjaar 
 
Bregje Van Autreve                                                       Lasse 2de kleuterklas 
 
 
 
Tijl Van Coillie                               Ruben 5de leerjaar 
 
Leslie Van Hoorebeke                                                   Jef  1ste kleuterklas 
                                                                                      Tuur 2de kleuterklas 
 
Liesbeth Uyttendale                                                      Hannelore  3de leerjaar 
                                                                                       Lucas  5de leerjaar   
 
 
       
 
Het oudercomité is een groep actieve ouders met een hart voor onze kinderen. 
Het ondersteunt de school en biedt een luisterend oor voor de vragen en een helpende 
hand voor de noden van de leerkrachten, ouders en leerlingen. 
 
Het doel van het oudercomité is het ondersteunen van de school op diverse vlakken: 
* Naar ouders toe 
* Naar leerlingen toe 
* Naar leerkrachten toe 
 
Deze groep ouders komt maandelijks samen.Wie lid wil worden, kan dit door contact op te 
nemen met de voorzitter. Meer over de werking van het oudercomité vindt u op de website 
van de school, waar regelmatig de verslagen van de vergaderingen worden gepubliceerd.   
Iedereen is van harte welkom om toe te treden tot het oudercomité! 
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SCHOOLRAAD 
Een goede school maak je samen. Via de schoolraad bestaat de mogelijkheid voor ouders, 
personeel en lokale gemeenschap om na te denken over de school van morgen. De leden 
kunnen advies geven en helpen bij het plannen van een goede schoolwerking. 
Onze schoolraad is samengesteld uit telkens drie vertegenwoordigers van het personeel, de 
ouders  en de lokale gemeenschap.  
Dit democratisch verkozen adviesorgaan komt jaarlijks vier keer samen en bespreekt o.a. de 
schoolgids, het lestijdenspakket, het christelijk opvoedingsproject en diverse ( pedagogische 
en materiële) aangelegenheden.   
 
 
 
Personeel: 
Hilde Meire 
Claudine Houtekier   
Nel Dheedene 
 
Ouders:  
Véronique De Letter 
Tijl Van Coillie 
Ann Decoutere 
 
Lokale Gemeenschap  
Veerle Van Gyseghem 
Yves Tytgat 
Martin Van Nieuwenhuyze 
 
 
LEERLINGENPARTICIPATIE 
 
In de lagere school is er een kinderraad. Er zijn twee vertegenwoordigers per klas in de 
eerste graad.  Vanaf de 2de graad is er per klas 1 afgevaardigde.   Deze vertegenwoordigers 
worden jaarlijks binnen de klasgroep verkozen. Er is voor elke klas eveneens een opvolger. 
Regelmatig komt de raad samen. De agenda wordt bepaald door de verschillende 
klasvertegenwoordigers en juf Nel  die deze raad voorzit. 
Na, de vergadering wordt er in de diverse klassen verslag uitgebracht.  
De duur van elk mandaat is één schooljaar. Juf Nel blijft echter de raad voorzitten. 
 
 
DE SCHOLENGEMEENSCHAP ‘Het Klaverblad’ 
Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap ‘Het Klaverblad’. 
 
Het klavertje vier bestaat uit onderstaande scholen: 
O.-L.-V.-College – Ledeberg 
Nieuwen Bosch – Gent 
Crombeen  Basis – Gent 
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Sancta Maria – Gentbrugge 
 
Deze gemeenschap wordt geleid door coördinerend directeur, dhr. Peter Degraeve. Dhr. 
Degraeve is tevens deeltijds directie van Nieuwen Bosch. Voor deze opdracht wordt hij 
deeltijds vrijgesteld. 
Maandelijks komen de directies samen om te werken aan de vooropgestelde prioriteiten 
zoals personeelsbeleid, visie, aanvangsbegeleiding van beginnende leerkrachten, 
pedagogische onderwerpen, … 
 
 
 
 
 
 

3. Schooluren 

 
De lessen worden gegeven  van 8.25 u.  tot 11.40 u. 
                        van 13.10 u. tot 15.30 u. 
 
Op woensdag                             van 8.25 u. tot 12.05 u. 
 
De pauzes zijn voorzien van  10.10 u. tot 10.25 u. 
                                            11.40 u. tot 13.10 u. 
                                            14.30 u. tot 14.40 u. 
 

4. Voor- en naschoolse opvang – naschoolse activiteiten 

 
Voorschoolse opvang : Voor beide vestigingsplaatsen (J.V.Biesbroekstraat en 
Gentbruggekouter) 
Van 7.00 u. tot 8.10 u. =   € 1   
Van 7.45 u. tot 8.10 u. =   € 0,50  
                                                                                                                
Stuur je kinderen niet vroeger naar school dan nodig. 
Vóór 8 uur is er geen toezicht op de speelplaats, wél in het afgesproken lokaal! 
 
Naschoolse opvang (in beide vestigingsplaatsen)   
Elke maan-,dins-,donder- en vrijdag: tot 18 u. 
 
van 15u.45 tot 17u.: € 1  
van 15u.45 tot 18u.: € 2  
 
Op woensdag  
 
* Gentbruggekouter : van 12u15 tot 13u00: € 0,50 
Om 12u40 vertrekken de kinderen ‘te voet’ onder begeleiding naar de vestigingsplaats in de 
J.V.Biesbroekstraat.  Wie niet tijdig op school raakt in Gentbruggekouter, dient zijn/haar 
kind(eren) op te halen in J.V.Biesbroekstraat. 
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* Jules Van Biesbroekstraat : van 12u15 tot 13u00: € 0,50 
 
Namiddagopvang :13u00 tot 18u.00  = ALLEEN in J.V.B.: € 5,00 
 
De kinderen kunnen hun meegebrachte boterhammetjes, drankje en/of koekje verorberen.  
Er is op woensdag géén middagmaal voorzien!! 
 
 
Studie: 

 Eerste, tweede en derde leerjaar: van 16u00 tot 16u30: € 0,50  

 Vierde, vijfde en zesde leerjaar: van 16u00 tot 17u00: € 1,00 
    
 
 
Naschoolse activiteiten 
Een aantal parascolaire activiteiten zoals sportmanifestaties op woensdagnamiddag, zijn vrij 
te volgen. Wie zich engageert en/of inschrijft, neemt meteen ook de verplichting op zich 
aanwezig te zijn. De prijs bedraagt € 4. 
  
 
 

5. Middagmaal op school 

 
Elk kind dat op school blijft onder de middag betaalt per kind per beurt € 0,50 
toezichtsgeld!! (maan-, dins-, donder- en vrijdag van 11u45 tot 12u45) 
 
Op woensdagmiddag is dit vanaf 12u15 tot 13u00 ook  € 0,50 
 
Er is gelegenheid om tijdens de MIDDAGPAUZE (11.45 u. - 12.45 u.) op school te blijven 
eten. De schoolpoorten gaan terug open om 12.45 u. 
 
Opgelet: Wie voor 12.45u. terug op school is, betaalt ook € 0,50 toezicht. 
 
Gentbruggekouter:  
 1. Volle maaltijd: € 2,75  (soep, aardappelen, vlees, groenten)  

(+ € 0,50  toezicht) 
  

2.Soep bij meegebrachte lunchpakket: € 0,50   
(+ € 0,50  toezicht) 

 
 4. Eigen lunchpakket + eigen fruitdrankje/watertje  
 (+ € 0,50 toezicht) 
 
Leerlingen kunnen natuurlijk altijd gratis stadswater drinken bij hun middagmaal.  De school 
stelt hiervoor glazen ter beschikking. 
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Melk (€ 0,30) en chocomelk (€ 0,35) kunnen op school gekocht worden en worden 
maandelijks genoteerd op de schoolrekening.  
Ook hier is het toegestaan een eigen melkbrikje of chocomelkbrikje mee te brengen en dit 
te gebruiken.  Gelieve dit drankje wel te naamtekenen!!! 
 
Jules Van Biesbroekstraat 

Eigen lunchpakket + watertje  
 (+  € 0,50 toezicht van 11u45 tot 12u45) 
Leerlingen kunnen natuurlijk altijd gratis stadswater drinken bij hun middagmaal.  De school 
stelt hiervoor drinkbekers ter beschikking. 
 
Opgelet!! Er is in de school (J.V.Biesbroekstraat) géén warme maaltijd en géén soep te 
verkrijgen!!! 
 
We kunnen allemaal meehelpen om de afvalberg te beperken door brooddozen te 
gebruiken! 
 
Niet vergeten:  
- Naam en klas noteren op brooddozen ! 
- De betalingen gebeuren via de schoolrekening ! 
 

6. Schoolmelk en tussendoortjes 

 
In de voormiddag is het mogelijk om melk (€ 0,30) of chocomelk (€ 0,35) te drinken.  (via de 
rekening) 
 
-  In beide scholen wordt er tijdens de voormiddag een koekje gegeten. 
-  In de namiddag eten de kinderen een stukje fruit dat wordt meegebracht van  
   thuis. 
-  Gelieve vooraf het fruit te schillen/te snijden en in een genaamtekend doosje 
   op te bergen. 
   Snoep is uit den boze!!! Dus geen kauwgom, chips, chocolade, … 
   Ook koolzuurhoudende frisdranken (cola, limonade, …) zijn niet toegelaten. 
- Wie in de studie of opvang blijft kan eveneens een drankje en of een koekje    
   meebrengen.  
 
 

7. Tijdschriften 

 
Onze kleuters krijgen de kans zich op school te abonneren op  

- Dopido (eerste kleuterklas)  
- Dokadi (tweede kleuterklas)  
- Doremi (derde kleuterklas). 
- Zonnekind (eerste graad :eerste en tweede klas)  
- Zonnestraal (tweede graad :derde en vierde klas) 
- Zonneland en Vlaamse Filmpjes (derde graad : vijfde en zesde klas)    
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Niemand is verplicht deze tijdschriften te kopen.  Wie deze tijdschriften wel neemt, dient 
deze te betalen.  De betaling gebeurt via de schoolrekening! 

 
 
 
 

8. Lichamelijke opvoeding en zwemmen 

 
In de lagere school: 
In de school werken we met een zwem- en een gymweek. 
Tijdens de gymweek hebben de leerlingen 1,5 LT (lestijd)  bewegingsopvoeding. 
Tijdens de zwemweek hebben de leerlingen 1,5 LT bewegingsopvoeding en 1 LT zwemmen.  
 
Het ‘gymuniform’ van Sancta Maria bestaat uit: 

-een T-Shirt met het embleem van Sancta Maria:  prijs € 7,00  
-een blauw turnbroekje  (zelf aan te kopen) 
-witte gympjes  (zelf aan te kopen) 

 
Het zwemmen is verplicht en gratis voor iedereen. (één van de eindtermen van de lagere 
school).  Het zwemonderricht start vanaf het derde leerjaar. Leerlingen uit 1ste en 2de 
leerjaar gaan niet zwemmen! 
 
We gaan zwemmen in het zwembad Rozenbroeken. 
Het zwemmen gaat om de 14 dagen door en dit op donderdagnamiddag.  De leerlingen die 
niet zwemmen, blijven op school en krijgen een zinvolle taak te vervullen. 
 
Het derde en vierde leerjaar en het vijfde en zesde leerjaar  gaan samen zwemmen.  
Inkom én vervoer naar het zwembad zijn volledig ten laste van de school voor alle leerlingen 
uit 3, 4, 5 en 6 die gaan zwemmen.  
 
In de kleuterschool: 
De kleuters krijgen 2 lestijden bewegingsopvoeding per week. 
De regeling voor de kleuters wordt u bekendgemaakt via een briefje van de juffrouw. 
De lessen bewegingsopvoeding worden gegeven door een bijzondere leermeester lich. opv.   
De kleuters hebben geen gymuniform nodig! 
 
 
 
 

9. Bijdragen en betalingen  

 
Alle betalingen voor middagmaal, melk, voorschoolse en naschoolse opvang, tijdschriften, 
uitstappen enz .... gebeuren maandelijks via overschrijvingsformulieren bezorgd door de 
school. 
Vergeet bij betaling de correcte gestructureerde mededeling niet! 
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Vanaf 1 september 2008 wordt rekening gehouden met de scherpe maximumfactuur. (= 
omvat activiteiten of verplichte materialen die niet noodzakelijk zijn voor behalen van de 
eindtermen of ontwikkelingsdoelen).  
 
Voor de kleuters bedraagt die voor dit schooljaar:  

- 2,5 -3 jarigen: € 25 

- 4-jarigen: € 35 

- 5-jarigen en leerplichtige kleuters: € 40 
 
Voor de lagere schoolkinderen is het bedrag op € 70 bepaald 
 
De minder scherpe maximumfactuur omvat meerdaagse uitstappen voor één of meerdere 
klassen (deels) tijdens de schooluren. Voor het kleuteronderwijs mag hier geen bijdrage 
voor gevraagd worden, voor het volledige lager onderwijs, mogen de ouders niet meer dan 
€ 400 betalen. 
 
Voor extra-schoolse prestaties vraagt de school de vergoedingen zoals ze in de infobrochure 
voorzien zijn.  Onder de noemer extra-schoolse prestaties vallen o.a. het nemen van drank 
en maaltijden op de school, het verzekeren van toezichten buiten de normale aanwezigheid 
van de kinderen, het leerlingenvervoer, deelname van niet-verplichte activiteiten, 
abonnementen op periodieken die niet geacht worden door alle leerlingen van een klas 
gebruikt te worden, …  Deze opsomming is niet limitatief. 
 
N.B.: Uitstappen (vb. schoolreizen, sportdag, …), kunnen contant opgevraagd worden, maar 
dit wordt u tijdig gemeld. (via brief of agenda) 
 
De school vraagt geen inschrijvingsgeld. 
 
De school staat in voor alle onderwijsgebonden kosten die noodzakelijk zijn om een 
eindterm te bereiken of om een ontwikkelingsdoel na te streven. 
 
Voor een aantal diensten en activiteiten die inherent zijn aan de werking van de school 
wordt een bijdrage gevraagd van de ouders.  Deze bedragen zijn een raming; in de loop van 
het schooljaar kunnen zich onvoorziene zaken voordoen. (extra- uitstappen/ 
prijsverschillen)  U zult daaromtrent vooraf en duidelijk verwittigd worden. 
 
De kleuterschool 
De meeste uitstappen gaan door in de onmiddellijke schoolomgeving. Ook bij deze 
uitstappen wordt rekening gehouden met de maximumfactuur  van € 25, € 35 of € 45 
naargelang de leeftijd per schooljaar. 
 
Mogelijke uitstappen voor de tweede en/of derde kleuterklas zijn:  

- het park 
- de haven van Gent 
- het U.Z. te Gent 
- het Gravensteen 
- Rollebolle (sportdag €  6,00) 
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De lagere school 
Alle daguitstappen kaderen in het thema van een lessenreeks en de leerlingen zijn verplicht 
hieraan deel te nemen. 
  

Wij vragen een  bijdrage voor:  Richtprijs :  

Schooluitstappen: eendaags of deel van een dag (verplicht) 
Maaltijden : zelf mee te brengen  
 
1ste leerjaar 
oorcollege 
bosdag 
Huis van Alijn 
November : naar het kerkhof 
Kronkeldidoe 
Designmuseum : de klokken 
Designmuseum : vazen 
Vredeshuis 
Sportdag : megagym 
Schoolreis Pirateneiland 
Kopergieterij 
 
2de leerjaar 
Bosuitstap Rattendaele 
De wereld van Kina (spinnenmuseum) 
Verkenning van de tuintjes in de Achterdries 
Kopergieterij 
Bezoek aan een kinderboerderij 
Uitstap naar een winkel/supermarkt 
Schoolreis 
Sportdag 
Bezoek klasje BuBao St.-Gregorius 
Bezoek designmuseum 
… 
 
 
3de leerjaar 
Op verkenning door Gentbrugge 
Het fantoom van de opera 
Naar het bos 
Sportactiviteit : spelcarrousel 
Theatervoorstelling 
Grasshoppers : Wriemels in ‘t groen 
Naar de hoofdbib (Gent-Zuid) 
Schoolreis 
… 
4de leerjaar 

 
 
 
 
€ 3,50 + buspasje 
gratis 
buspasje 
gratis 
€ 9 (activiteit + busvervoer) 
€ 0,50 + buspasje 
€ 0,50 + buspasje 
gratis 
€ 10 
€ 16,00 
€ 5 
 
 
gratis 
gratis + buspasje 
gratis 
€ 5 
€ 2 ,50 + buspasje 
gratis 
€ 20 
€ 8,00 
gratis 
€ 0,50 + buspasje 
 
 
 
 
gratis 
€4 
gratis + buspasje 
€ 12,00 
€ 10,00 
kostenloos 
gratis + buspasje 
€ 25,00 
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Op verkenning in Gent 
Bosuitstap 
School van Toen 
Het fantoom van de opera 
Toneelvoorstelling Kopergieterij 
IJsschaatsen 
Grasshoppers :Lentekriebels 
Schoolreis Boudewijn Seapark 
Inleefdag (SuperWereldMol) 
Nokwisi op Indianenpad 
 
5de leerjaar 
Het fantoom van de opera 
Bosdag (Kluisbos) 
Viermaal Schoolmuseum 
Sportdag 1 (waterfun) 
Sportdag 2 
Bourgoyen-Ossemeersen 
Designmuseum 
Daguitstap Oostende 
 
 
 
 
6de leerjaar 
Het fantoom van de opera 
Mission Impossible 
Illuseum 
Bezoek aan het justitiepaleis 
Sterrenwacht 
Jeugd & Muziek  
Bezoek VIB ??? 
Bezoek aan NT Gent 
Doe-aan-sportbeurs 
Bezoek aan secundaire scholen 
Relationele opvoeding 
Milieuboot 
Inleefprogramma Guatemala 
… 
 

 
€ 2,50 + buspasje 
gratis + buspasje 
gratis + buspasje 
€ 4 
€ 4,00 + buspasje 
 
 
€ 2,50 + buspasje 
kostenloos 
€ 20  
€ 7,00 + buspasje 
€ 19 
  
 
€ 4 
€ 12,00 
€ 1,00 + buspasje 
€ 6,00 
€ 8,00 
gratis + buspasje  
€ 1,50 + buspasje 
€ 20,00 
 
 
€ 4 
gratis + buspasje 
€ 8 
gratis + buspasje 
€ 2,50 + buspasje 
€ 5 
gratis + buspasje 
€ 4,00 + buspasje 
€ 7,00 
gratis 
€ 4,00 
€ 2,50 
€ 8 
 

 
Deze prijzen gelden behoudens prijswijzigingen van leveranciers of dienstverleners. 
 
Normaal verplaatsen we ons met het openbaar vervoer. De kinderen brengen dan hun 
buspasje mee naar school. Kinderen die niet over zo’n pasje beschikken,(vb. geen inwoner 
zijn van Gent) kunnen gratis gebruik maken van een meerbeurtenkaart van de school. Indien 
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de kinderen hun ‘buspasje’ niet bijhebben (vergeten, verloren, …), wordt er een bedrag van 
€ 2  aangerekend voor het vervoer.  Dit moet de volgende dag ‘contant’ betaald worden!    
 
Tweejaarlijks organiseren we voor de leerlingen van de derde graad (5de en 6de leerjaar) 
een ‘openluchtklas’.  We gaan van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag naar ‘De 
Brink’ in Herentals.  De prijs die de leerlingen hiervoor betalen (€ 180) valt niet onder de 
scherpe maximumfactuur.  
De betaling kan vooraf in  schijven of in één storting gebeuren.   
 
Om rekening te houden met de financiële draagkracht van iedereen, gaan de leerlingen niet 
op ‘schoolreis’ in hetzelfde schooljaar dat deze openluchtklas doorgaat. 
Ouders die problemen ondervinden om aan deze bijdrage te voldoen, kunnen de directie van 
de school contacteren.  In alle discretie zal naar een individuele oplossing gezocht worden, 
waarbij we  de draagkracht van de school  proberen af te stemmen op de draagkracht van de 
ouders. 
 
 
 

10. Verzekering kinderen en vrijwilligers 

 
A. Kinderen 
Alle leerlingen zijn verzekerd tegen ongevallen op school, op de weg van school naar huis en 
omgekeerd (verondersteld wordt de kortste en/of veiligste weg, binnen een redelijke tijd 
voor en na de schooltijd). 
Er is géén franchise voorzien, zodat er géén gedeelte ten laste van de ouders is. 
 
Materiële schade is niet verzekerd:  
Het gaat hier vooral om kledingstukken, schooltassen, schoolgerei en brillen.  
In geval leerlingen zelf materiële schade toebrengen aan kledij, schooltas ... van 
medeleerlingen, worden de ouders verzocht onderling een oplossing te vinden. 
 
B. Vrijwilligers  (nieuw!!!) 
 
Verplichte verzekering 
De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke 
aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de 
organisatie en de vrijwilligers.  
Het verzekeringscontract werd afgesloten bij Interdiocesaan Centrum – Winterthur – 
Kunstlaan 56 – 1000 Brussel.  
De polis nr. 24000098  ligt ter inzage op het schoolsecretariaat. 
 
Vergoedingen 
De activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht. De organisatie voorziet  
in geen enkele vergoeding voor vrijwilligersactiviteiten. 
 
Aansprakelijkheid 
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De school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het 
verrichten van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van vrijwilligerswerk 
de school of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn 
zware fout. Voor zijn  lichte fout is hij enkel aansprakelijk als die hem eerder gewoonlijk dan 
toevallig voorkomt. 
 
Geheimhoudingsplicht 
Het vrijwilligerswerk houdt in dat de vrijwilliger geheimen kan vernemen ten aanzien 
waarvan hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht bedoeld in artikel 458 Strafwetboek 
“Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle 
andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die 
hun zijn toevertrouwd, en deze bekend maken buiten het geval dat zij geroepen zijn om in 
rechte of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten 
het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met 
gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd frank 
tot vijfhonderd frank”. 
 
Op vrijwilligers die actief zijn binnen scholen, is deze bepaling in beginsel niet van 
toepassing. 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Van en naar school 

 
Vestigingsplaats Gentbruggekouter : 
 
Ouders kunnen hun kinderen afhalen  aan de schoolpoort. 
Ouders die per auto hun kinderen afhalen, vragen we om de auto reglementair te parkeren 
op de wettelijk voorziene parkeerplaatsen. (niet op verkeersplateau en niet op zebrapad!) 
 
Leerkrachten begeleiden de rijen en handelen in deze opdracht als gemachtigde opzichter. 
De school zorgt voor begeleiding van de leerlingen met rijen (voetpooling) 
* Van school tot aan de apotheek op het Kerkplein  
* Van school, Meidoornhof tot aan apotheek in Achterdries. 
* Van school tot aan het kruispunt met de J.V.Biesbroekstr. (enkel ’s avonds) 
 
Vestigingsplaats J.V.Biesbroekstraat : 
 
Afspraken betreffende afhalen van de kinderen: 

1. De ouders kunnen hun kinderen tot op de speelplaats brengen. Blijf  
            echter niet staan. Dat belemmert het “toezicht houden” door de leerkrachten. 
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2. ’s Middags en ’s avonds kunnen de ouders de kinderen komen afhalen aan het hek 
(scoutsterrein E. Claeyslaan) of langs het hek aan de J.V. Biesbroekstraat.  De ouders 
komen dan tot aan de containerklas. Wanneer de  leerkrachten de ouders zien 
mogen de betrokken kinderen bij hun ouders, grootouders, …  gaan.  

 
 
 
 
 
 

12. Aanwezigheid en afwezigheid op school 

 
Los van de middagpauze zijn de leerlingen op school van 8.25 u. tot 15.30 u. op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag en van 8.25 u. tot 12.05 u. op woensdag. 
Studie-uitstappen worden aanzien als normale schooldagen. Ook film- en 
toneelvoorstellingen die doorgaan tijdens de lesuren zijn verplicht. 
Voor eventuele afwijkingen hiervan wordt vooraf contact opgenomen met de directie. 
 

Engagementsverklaring in verband met voldoende aanwezigheid op school en op tijd 
komen! 

 
1. Leerlingen die ingeschreven zijn in een school en die leerplichtig zijn, moeten regelmatig 
aanwezig zijn in de school. Leerlingen die onwettig afwezig zijn, verliezen het statuut van 
regelmatige leerling. Dat heeft gevolgen voor de school (de leerling telt niet meer mee voor 
de personeelsformatie en voor de toelagen) en voor de leerling, zelfs als die in het zesde 
leerjaar zit (hij kan geen getuigschrift basisonderwijs krijgen).  
 
De regelgeving bepaalt in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen 
zijn en welke de verplichtingen van de ouders en de school zijn.  
 
Op wie is de  regelgeving van toepassing?  
De regelgeving op afwezigheden is van toepassing op leerplichtige kinderen in het gewoon 
basisonderwijs. De regelgeving is  ook van toepassing op leerlingen die, wegens verlengd 
kleuterschoolbezoek, op zesjarige leeftijd nog in het kleuteronderwijs zitten.  Zij zijn op basis 
van hun leeftijd leerplichtig.  
Ook leerlingen die reeds op vijfjarige leeftijd zijn overgestapt naar het lager onderwijs, 
vallen onder de reglementering. 
  
Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, 
aangezien ze niet onderworpen zijn aan de leerplicht en dus niet steeds op school moeten 
aanwezig zijn.  
Het is echter heel belangrijk dat kleuters regelmatig en tijdig naar school komen.  
Kinderen die activiteiten missen, lopen meer risico om te mislukken en raken minder goed 
geïntegreerd in de klasgroep.  
We verwachten dat de ouders ook de afwezigheden van hun kleuter onmiddellijk melden 
omwille van veiligheidsoverwegingen.  
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De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden 
van de schooltoelage en om toegelaten te worden om te starten in het eerste leerjaar. 
 
De school moet de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het departement onderwijs en 
aan het CLB.   
Om toegelaten te worden tot het eerste leerjaar, moet elke kleuter in het schooljaar 2012-
2013  in totaal 220 halve schooldagen aanwezig zijn.   
 
Wij verwachten daarom uw kind dagelijks en tijdig op school. Wij verwachten dat u ons 
voor 8.30 uur verwittigt bij afwezigheid van uw kind.  
 
Problematische afwezigheden. 
Alle afwezigheden die niet opgesomd en gewettigd kunnen worden (zoals verder in de 
schoolgids beschreven) zijn te beschouwen als problematische afwezigheden. Leerlingen die 
ongewettigd afwezig zijn, verliezen hun statuut van regelmatige leerling overeenkomstig 
van het decreet basisonderwijs. Dit houdt in dat de betrokken leerling in het zesde leerjaar 
geen getuigschrift basisonderwijs kan krijgen en dat de school de betrokken leerling niet kan 
meetellen voor de personeelsformatie en de toelagen.  
De school zal de ouders onmiddellijk contacteren bij elke problematische afwezigheid en 
deze afwezigheid melden aan het CLB.  
School en CLB zullen, in communicatie met de betrokken ouders, een begeleidingsplan 
opstellen voor de betrokken ouders en hun kinderen. Ouders kunnen zich niet onttrekken 
aan deze begeleiding. 
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 verificateurs.  
 
 
 
 
 
 
Ziekte. 
 
Is een kind méér dan drie opeenvolgende schooldagen ziek dan is steeds een medisch attest  
vereist. Dat attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een 
psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een 
ziekenhuis of een erkend labo. 
Consultaties ( zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), moeten zoveel mogelijk 
buiten de schooluren plaatsvinden. 
 
Wanneer een kind een chronische ziekte heeft die leidt tot verschillende afwezigheden 
zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine,...) is het 
goed contact op te nemen met de school en het CLB. Het CLB kan dan een medisch attest 
opmaken dat de ziekte bevestigt. Wanneer het kind afwezig is voor die aandoening, volstaat 
dan een attest van de ouders. 
 
Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig als: 
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* het attest is geantedateerd of begin- en einddatum werden ogenschijnlijk vervalst 
* het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de leerling  te 
maken heeft zoals bv. de  ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden, …  
 
De school zal het CLB contacteren telkens ze twijfels heeft over een medisch attest. 
 
Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende schooldagen volstaat een briefje van de ouders.  
Dergelijk briefje kan slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden.  
Vanaf de vijfde keer is een medisch attest vereist.   
De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen ook het attest zo vlug 
mogelijk. 
 
Van rechtswege gewettigde afwezigheden. 
In volgende situaties kan een kind gewettigd afwezig zijn. De ouders moeten een verklaring 
(6) of een document met officieel karakter (1 - 5) kunnen voorleggen ter staving van de 
afwezigheid. Voor deze afwezigheden is geen voorafgaand akkoord van de directeur nodig. 
De ouders verwittigen de school vooraf van dergelijke afwezigheden: 

* het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder 
hetzelfde dak woont als het kind, of van een bloed- of aanverwant van het kind 
* het bijwonen van een familieraad 
* de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld wanneer het kind in 
het kader van een echtscheiding moet verschijnen voor de jeugdrechtbank) 
* het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere 
jeugdzorg (bijvoorbeeld opname in een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum); 
* onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht 
(bijvoorbeeld door staking van het openbaar vervoer, door overstroming,...)  
 * het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende 
levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling (anglicaanse, islamitische, joodse, 
katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst) 

 
 
 
 
Concreet gaat het over: 

- islamitische feesten: het Suikerfeest en  het Offerfeest  ( telkens 1 dag); 
- joodse feesten: het joods Nieuwjaar ( 2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het 
Loofhuttenfeest (2 dagen), het Slotfeest (2 laatste dagen),  de Kleine Verzoendag (1 
dag), het feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen), het Wekenfeest (2 
dagen); 
- orthodoxe feesten: Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin 
het orthodox Paasfeest niet samenvalt met het katholieke Paasfeest. 

 
De katholieke feestdagen zijn reeds vervat in de wettelijk vastgelegde vakanties.  
De protestants-evangelische en de anglicaanse godsdienst hebben geen feestdagen die 
hiervan afwijken.  
Voor elke afwezigheid bezorgen de ouders zo vlug mogelijk een officieel document aan de 
school. 
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Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is. 
Deze categorie afwezigheden verleent de school autonomie om in te spelen op specifieke 
situaties die niet altijd door de regelgeving op te vangen zijn. Indien de directeur akkoord is 
en mits voorlegging van, naargelang het geval, een officieel document of een verklaring van 
de ouders, kan de leerling gewettigd afwezig zijn om één van de onderstaande redenen:  

* het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als het kind of van 
een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad. ( Voor de dag van de 
begrafenis zelf is geen toestemming van de directeur nodig. Het gaat hier over een 
periode die het kind eventueel nodig heeft om emotioneel evenwicht terug te 
vinden (rouwperiode). Mits toestemming van de directeur kan zo ook een begrafenis 
van een bloed- of aanverwant in het buitenland bijgewoond worden.  

 
* het actief deelnemen aan een culturele of sportieve manifestatie, indien het kind 
hiervoor als individu of als lid van een club geselecteerd is. Het bijwonen van 
trainingen komt niet in aanmerking, wel bijv. de deelname aan een kampioenschap 
of competitie. Het kind kan maximaal 10 halve schooldagen per schooljaar hiervoor 
afwezig zijn (hetzij achtereenvolgend, hetzij gespreid over het schooljaar). 

 
* in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen.  
Voor deze afwezigheden moet de directeur op voorhand zijn akkoord verleend 
hebben. Het gaat om maximaal 4 halve schooldagen per schooljaar (al dan niet 
gespreid).  

 
1 afwezigheden wegens topsport voor de sporten tennis, zwemmen en 
gymnastiek. Dit kan slechts toegestaan worden voor maximaal 6 lestijden per 
week, mits het vooraf indienen van een dossier met de volgende elementen: 

 
2 een gemotiveerde aanvraag van de ouders 

     
3 een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten 
sportfederatie  

   
4 een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend 
keuringscentrum van de Vlaamse Gemeenschap 
    

Deze vier categorieën van afwezigheden zijn geen automatisme, geen recht dat ouders 
kunnen opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheden toe te 
staan.  
De directeur mag onder geen beding toestemming geven om vroeger op vakantie te 
vertrekken of later terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 
1 september tot en met 30 juni.  
 
 
Afwezigheden van kinderen van trekkende bevolking, in zeer uitzonderlijke 
omstandigheden.  
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De volgende regels zijn van toepassing op de kinderen van binnenschippers, kermis- en 
circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners.  
Ze zijn niet van toepassing op kinderen die behoren tot de trekkende bevolking maar die ter 
plaatse verblijven (bijvoorbeeld in een woonwagenpark). Die kinderen moeten elke dag op 
school aanwezig zijn.  
Ouders behorend tot de categorie trekkende bevolking die hun kind inschrijven in een 
school, moeten er (net als alle andere ouders) op toezien dat hun kind elke dag op school 
aanwezig is.  
 
In uitzonderlijke omstandigheden kunnen zich situaties voordoen waarbij het onvermijdelijk 
is dat  het kind tijdelijk met de ouders meereist.  
Deze situaties moeten op voorhand goed met de school besproken worden.  
De ouders maken samen met de school duidelijke afspraken over hoe het kind in die 
periode met behulp van de school  verder de onderwijstaken zal vervullen (de school zorgt 
voor een vorm van onderwijs op afstand) en over hoe de ouders met de school in contact 
zullen blijven. Deze afspraken moeten in een overeenkomst tussen de ouders en de school 
neergeschreven worden. Enkel als de ouders hun engagementen naleven, is het kind 
gewettigd afwezig.  
 
Onderwijs aan huis: 
Leerlingen vanaf 5 jaar (d.w.z. leerlingen die vijf jaar of ouder geworden zijn vóór 1 januari 
van het lopende schooljaar) hebben recht op tijdelijk onderwijs aan huis (kleuter- of lager 
onderwijs; 4 lestijden per week) indien volgende voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld:  
 

- De leerling is meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig wegens ziekte of 
ongeval (vakantieperiodes meegerekend).  
De ouders hebben een schriftelijke aanvraag ingediend bij de directeur van de 
thuisschool.  
De aanvraag is vergezeld van een medisch attest waaruit blijkt dat het kind de school 
niet of minder dan halftijds kan bezoeken en dat het toch onderwijs mag volgen.  
 
- De afstand tussen de school (vestigingsplaats) en de verblijfplaats van betrokken 
leerling bedraagt ten hoogste 10 km.  

 
 
 
Specifieke situatie bij chronische ziekte (= een ziekte die een continue of repetitieve 
behandeling van minstens 6 maanden noodzaakt):  
 

- Voor chronisch zieke kinderen vervalt de wachttijd van 21 kalenderdagen. Deze 
kinderen hebben recht op 4 uur 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. 

 
- Voor chronisch zieke leerlingen moet bij de eerste aanvraag tijdens het betrokken 
schooljaar een medisch attest worden gevoegd, uitgereikt door een geneesheer-
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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  hetzelfde 
schooljaar, is géén nieuw medisch attest vereist. Er dient wel een nieuwe aanvraag 
voor tijdelijk onderwijs aan huis ingediend te worden.  

 
Medicatie: 
In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen 
aan een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter 
dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat. 
Wanneer een leerling ziek wordt op school, zal de school niet op eigen initiatief medicatie 
toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd 
worden en zal hen gevraagd worden de leerling op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, 
zal de school een arts om hulp verzoeken. 
 
 
 
Rookverbod: 
Er geldt vanaf 1 september 2008 een algemeen rookverbod voor iedereen in 
alle open en gesloten ruimten op school.  Dit geldt voor leerkrachten, leerlingen, ouders, 
bezoekers, … die de schoolterreinen betreden.  
Bij overtredingen van dit rookverbod kunnen er orde- en tuchtmaatregelen getroffen 
worden. Een tijdelijke of permanente uitsluiting tot het schooldomein kan daaruit 
voortvloeien indien deze afspraken herhaaldelijk niet worden nageleefd. 
 
 
 

13. Engagementsverklaring in verband met deelnemen aan alle vormen van individuele 
begeleiding 

Ouders moeten worden ingelicht over het beleid van de school bij leermoeilijkheden of 
andere situaties die aanleiding kunnen geven tot begeleidingsmaatregelen.  De ouders zelf 
engageren zich om positief mee te werken aan het begeleidingsaanbod van de school en de 
gesprekken die hier mee  samen gaan. 
 

14. Een positief engagement ten opzichte van de onderwijstaal van de school. 

 
Dit engagement houdt in dat de ouders hun kind(eren) aanmoedigen om Nederlands te 
leren. 
Leerlingen die anderstalig zijn, hebben er baat bij om ook buiten de school in contact te 
komen met de Nederlandse taal.   
Dit engagement zal verder ingevuld worden na akkoord in het Lokaal Overlegplatform Gent.  
 
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.  
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Wij verwachten van ouders dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te 
stimuleren bij het leren van Nederlands. Dit kan ondermeer door :  

* zelf Nederlandse lessen te volgen. 
* uw kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen. 
* te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van uw kind bij het maken van zijn 
huistaak, bij het leren van zijn lessen, … (bv. kind in de studie laten blijven, een 
Nederlandstalige huiswerkbegeleidingsdienst zoeken, …) 
* bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten.  Indien nodig kunnen we in 
samenspraak met CLB, nagaan of er een tolk aanwezig kan zijn. 
* uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging. 
* uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige sportclub. 
* uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige cultuurgroep. 
* uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige academie (muziek, woord, 
plastische kunsten, …) 
*  uw kind dagelijks naar Nederlandstalige radioprogramma’s te laten luisteren. 
* uw kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen.  
* elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek.  
* geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en er uit voor te 
lezen of ze uw kind zelf te laten lezen.  
* binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met uw 
kind, met andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders  
* uw kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige 
vriendjes.  
* uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten. 
* uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige taalkampen 

 

15. Leefregels op school 

 
-   Zorg voor een sobere verzorgde kledij zowel in de zomer- als in 
    de winterperiode. Géén blote buiken, spaghettibandjes of teenslippers 
    (naar veiligheid toe)!  
-   Kinderen dragen géén hoofddoeken op de schoolterreinen en in de 
    gebouwen. 
-   Kinderen dragen géén hoofddeksels in de gebouwen. 
-   Laat uw kinderen geen waardevolle voorwerpen (armbandjes,  
     uurwerken, …)  dragen op school.  Kinderen verliezen heel vlug zulke 
     voorwerpen. 
-   Geschenkjes:  
    Leerlingen die jarig zijn zullen in de bloempjes gezet worden door 
    leerkrachten en  leerlingen. 
    Indien leerlingen toch iets wensen mee te brengen naar school, denken   
    we aan  een cake (te verdelen in de klas), een droge koek of fruit.  
Er worden géén cadeautjes (stiften, potloden, …) meegebracht. 
- Enkel op vraag van ouders kunnen leerlingen een GSM bijhebben.  Op de 
  terreinen van de school en in de gebouwen, wordt de GSM volledig 

            uitgezet.  Leerlingen zijn indien nodig steeds te bereiken via het 
            secretariaat hoofschool (09/230.31.03, wijkschool 09/230.95.68) of via 
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            de directie (0488/226 556) 
-  Allerlei elektronische spelletjes en nieuwe snufjes op fietsen laten we 
beter  veilig thuis. 
-   De normale regels in verband met beleefdheid en hoffelijkheid, zowel 
tegenover het schoolpersoneel, onderhoudspersoneel als de 
medeleerlingen, zijn van toepassing. 
-   Iedereen doet een inspanning om de lokalen en terreinen netjes te 
houden. -    Er wordt geen schade berokkend aan gebouwen en meubels. Er wordt 
niet op banken geschreven. 
-  Afval van fruit, papier en dergelijke moet,  voorgesorteerd,  in de 

             vuilnisbakken gegooid worden. 
-   Mantels en jassen worden steeds opgehangen aan de kapstokken. 
-   Schooltassen worden gesloten en op aangeduide plaatsen gezet. 
-   Bij het eerste belteken stopt iedereen met spelen en gaat iedereen meteen op de 
aangeduide plaats in de rij staan, om na ’t tweede belsignaal samen met de 
leerkracht naar de klas te gaan. 
-    Lokaaluitwisselingen gebeuren steeds zo vlug mogelijk en in alle rust. 
Bij het begin van de recreatie of middagpauze begeeft iedereen zich zo vlug mogelijk 

naar de speelplaats. Niemand vertoeft langer dan noodzakelijk in de klassen, gangen, 
trapzalen, fietsenbergplaats, toiletten e.d. 
Afwijkingen kunnen slechts door de directie toegestaan worden. 

Buiten de lesuren verblijven de leerlingen nooit in klassen, gangen en 
trapzalen. 
 

16. Orde- en tuchtmaatregelen 

 
Het orde- en tuchtreglement is een middel om de goede gang van zaken in onze 
opvoedingsgemeenschap te vrijwaren.  
Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan 
er een ordemaatregel worden genomen (of kunnen er meer bindende gedragsregels 
worden vastgelegd in een geschreven begeleidingsplan) 
 
 
Mogelijke ordemaatregelen zijn : 
 - een verwittiging 
 - een pedagogisch verantwoorde straf (schriftelijk instuderen van een les) 
 - een tijdelijke verwijdering uit de les gevolgd door aanmelding bij de  
            directie. 
 
Deze ordemaatregelen kunnen genomen worden door elke leerkracht van de school in 
samenspraak met de directie. 
 
Meer bindende gedragsregels en begeleidingsplannen : voor die leerlingen waarvan 
leerkrachten en/of begeleiders van oordeel zijn dat hun gedrag wat moet worden 
bijgestuurd. 
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Wanneer het gedrag van de leerling werkelijk een probleem betekent voor het verstrekken 
van het onderwijs en/of het opvoedingsproject van de school in het gedrang brengt, kan er 
een tuchtmaatregel genomen worden. 
 
Mogelijke tuchtmaatregelen zijn : 
 
- een schorsing : dit houdt in dat de gesanctioneerde leerling gedurende een bepaalde 
periode de lessen en activiteiten van zijn leerlingengroep niet mag volgen, maar betekent 
niet dat de betrokkene niet op school moet zijn  
 
-  een uitsluiting : dit houdt in dat de gesanctioneerde leerling definitief uit de school 
verwijderd wordt op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en 
uiterlijk één maand, vakantieperiode niet inbegrepen, na de schriftelijke kennisgeving van 
de beslissing van de uitsluiting. In afwachting daarvan bevindt betrokken leerling zich in 
dezelfde toestand als een geschorste leerling. 
Het gelijkekansendecreet beperkt dit definitieve tot een termijn van twee schooljaren. 
De definitieve uitsluiting van een leerling is alleen gerechtvaardigd in uitzonderlijke 
omstandigheden, nl. wanneer de feiten waaraan de leerling zich schuldig heeft gemaakt de 
naam van de school of waardigheid van het personeel aantasten, indien ze de organisatie of 
de goede werking van de instelling in het gedrang brengen of haar materiële of morele 
schade toebrengen. 
 
De beslissing tot het uitsluiten van een leerling behoort tot de exclusieve bevoegdheid van 
het schoolbestuur. 
 
Bij het nemen van een beslissing tot schorsing van meer dan één dag of een beslissing tot 
uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd : 
 
 1. de directeur wint het advies in van de klassenraad  
 2. de leerling wordt, in aanwezigheid van de ouders en eventueel   
 bijgestaan door een raadsman, voorafgaandelijk gehoord over de  
 vastgestelde feiten.  Voormelde personen worden hiertoe vijf   
 werkdagen vooraf per brief verwittigd  
 3. de ouders hebben inzage in het tuchtdossier van de leerling  
 
- De genomen beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en schriftelijk ter kennis gebracht 
aan de ouders van de betrokken leerling. 
- Er is geen mogelijkheid om tot collectieve uitsluiting over te gaan. Elk geval moet 
afzonderlijk worden bekeken en behandeld. 
- De tuchtstraf moet in overeenstemming zijn met de ernst van de feiten. 
      
Tegen tuchtmaatregelen is er geen beroep mogelijk, behalve tegen de uitsluiting. 
 
Uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van de beslissing tot uitsluiting, kunnen de ouders 
schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van de beroepscommissie. Zij richten een 
schrijven tot Diocesaan bureau voor het Katholiek Onderwijs, beroepscommissie onderwijs, 
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Marialand 31, 9000 Gent. Het beroep schort de uitvoering van de eerder genomen 
tuchtbeslissing niet op. 
 
De leerling wordt samen met zijn ouders per brief opgeroepen om te verschijnen voor deze 
beroepscommissie. Uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van het beroep komt deze 
beroepscommissie dan samen.  
 
De ouders hebben inzage in het dossier. 
De beroepscommissie brengt de ouders binnen de vijf werkdagen per aangetekende brief 
op de hoogte van haar gemotiveerde beslissing. Deze beslissing is bindend voor alle partijen. 
 
Buitenstaanders mogen het tuchtdossier niet inzien, behalve mits schriftelijke toestemming 
van de ouders. 
 
Tegen een ordemaatregel is geen beroep mogelijk. Bij eventueel protest is de   
beslissing van de directie bindend. 
Bij de procedures waar een vertrouwenspersoon toegelaten is, kan een personeelslid van de 
school nooit optreden als vertrouwenspersoon. 
 
 
 
 
 
 

17. Samenwerking met de ouders en engagementsverklaring i.v.m. oudercontacten 

 
Goed onderwijs en een verzorgde opvoeding willen geven op school is slechts mogelijk 
indien er een goede verstandhouding, vertrouwen en een nauwe samenwerking is tussen 
ouders, leerkrachten en directie. 
Neem dan ook steeds contact op met de leerkracht of de directie indien u dit om een of 
andere reden nodig vindt.  
Een eenvoudig telefoontje of een nota in de agenda van uw kind volstaat om een afspraak 
te regelen voor een gesprek. 
 
Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun 
kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken.  In ruil 
verwachten we de volledige steun van de ouders.  We maken in deze 
engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar 
mogen verwachten.  
Ouders en school zullen op afgesproken momenten het engagement en het effect ervan 
evalueren. 
 
- Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders.  
We doen dit omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht 
hebt op de werking van de school.  



 Schoolgids: GVB Sancta Maria – 2012-2013 
 

34 

Daarvoor plannen we op het einde van de grote vakantie bij het begin van het schooljaar 
een informatieavond.  U kunt er kennis maken met de leerkrachten en verneemt heel wat 
meer over de meeste afspraken en met de manier van werken. 
 
-   We willen u regelmatig informeren over de evolutie van uw kind. 
We organiseren daarvoor geregeld individuele oudercontacten. Bij het           begin van elk 
schooljaar laten we u weten op welke data die doorgaan.   
 
Wie niet op het oudercontact kan aanwezig zijn, kan een gesprek aanvragen op een ander 
moment.   
Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak, kan u op elke moment 
zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van uw kind. Dat doet u via de klasleerkracht 
van uw kind, via de zorgcoördinator of via de directie. 
Wij verwachten dat u zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken 
rond de opvoeding van uw kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact.  
Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien u niet 
op de geplande oudercontactmomenten kan aanwezig zijn.  
Wij verwachten dat u met ons contact opneemt bij vragen of zorgen. 
Wij engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen t.a.v. de evolutie 
van uw kind.  
 
Info-namiddag voor de volledige basisschool op 31 augustus 
 
Infoavond hoofdschool : 
 1e en 2e leerjaar : 10 september  om 19.30u 
 5e en 6e leerjaar :10september ivm bosklassen 
2e info avond 6e leerjaar blijft in januari 
 
Infoavond wijkschool : 
 Alle klassen : 6 september om 19.30u 
 
Eerst een algemene info door directie , oudercomitee , in de refter en speelzaal (wijk) 
Maandag wordt hiervoor een brief met invulstrookje meegegeven 
 
Individuele oudercontacten :  
Lagere school : 8 november 
                           6  en 8 november (grotere klassen) 
                           12 maart 
   12 en 14 maart (grotere klassen) 
Kleuterschool : peuters – 1kl – 2 kl : 4 en 5 februari 
                                                               10 en 11 juni 
                        3e kleuter : 28 en 29 november (L) 
                                            29 november (S) 
                                            20 en 21 maart (L) 
                                           21 maart (S) 
                                           19 en 20 juni (L) 
                                           20 juni (S) 



 Schoolgids: GVB Sancta Maria – 2012-2013 
 

35 

 
 
Voor de derde kleuterklas is er een individueel oudercontact naar aanleiding van de afname 
van de TOETERS en de KONTRABAS. (schoolrijpheidstest) 
 
Rapport en schoolagenda 
Perioderapport  
Om de zeven weken wordt er naar de ouders toe schriftelijk gerapporteerd. We noemen dit 
het perioderapport. Er zijn 5 perioderapporten voorzien. 
 
Syntheserapport 
Tweemaal per jaar krijgen de ouders ook een syntheserapport. (begin februari en eind juni) 
Dit syntheserapport geeft een overzicht van de periode september tot en met januari en 
van februari tot en met juni. 
 
Eén van de ouders wordt verzocht het rapport te ondertekenen. 
Naast het rapport is ook de schoolagenda een hulpmiddel om contact te houden met de 
ouders en om de studie te plannen. 
Vanaf het eerste leerjaar hebben de leerlingen een schoolagenda, die dagelijks door één van 
de ouders moet worden ondertekend. De controle gebeurt door de klastitularis. 
Huistaken en lessen kunnen elke schooldag van de week worden gegeven. De leerlingen zijn 
verplicht de huistaken te maken en de lessen in te studeren. 
De leerkracht heeft het recht dit te controleren en eventueel te sanctioneren. 
 
 
 

18. Samenwerking met het CLB  

 
Het vrij CLB-Centrum (centrum voor leerlingenbegeleiding) van Marialand 29, 9000 Gent is 
de dienst die onze leerlingen tijdens de volledige studieperiode volgt en hen helpt, samen 
met het schoolteam, om de ontwikkelingsperiode in ideale omstandigheden te kunnen 
doorlopen. 
Leerlingen begeleiden omvat voor het CLB vier domeinen: 
leren en studeren 
de onderwijsloopbaan 
de preventieve gezondheidszorg 
het psychisch en sociaal functioneren 
 
De begeleiders zijn Brigitte Bertrand (psychologe) en Barbara Vandeginste (maatschappelijk 
assistente). 
 
De relatie tussen het centrum en de leerlingen en hun ouders: 
De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de 
aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt.  Dat is met de ouders besproken in 
de schoolraad. 
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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.  
Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een 
begeleidingsvoorstel doen.  Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van de 
leerling hiermee instemmen.  
 
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. 

 
Hebben ouders bezwaren tegen een bepaalde arts van het CLB, dan kan in overleg een 
andere arts worden aangeduid.  In dat geval zijn de kosten ten laste van de ouders. 
Het centrum maakt zijn werking bekend aan de ouders.  Dat gebeurt minstens op het 
ogenblik dat de leerling voor de eerste keer wordt ingeschreven in de school.  Ouders 
krijgen informatie over de rechten en plichten van ouders, leerlingen, de school en het 
centrum. 
De regering kan het centrum verplichten vormen van begeleiding voor deelgroepen van 
leerlingen, ouders en  scholen voor te stellen.  Het staat deze leerlingen, ouders en scholen 
vrij om al dan niet op dit verzekerd aanbod in te gaan. 
Als een leerling van school verandert, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en 
verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een 
school die door een ander centrum wordt bediend. 
Als een leerling voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in de school, behoudt het 
centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot het 
einde van de periode van niet-inschrijving. 
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. 
 
 
 
Het multidisciplinair dossier van uw kind. 
Het dossier van uw kind bevat alle voorhanden zijnde gegevens die over uw kind op het 
centrum aanwezig zijn, ook vroegere gegevens uit het vroegere MST-PMS-dossier. 
Als een leerling van school verandert, is het CLB dat de vorige school begeleidt, ervoor 
verantwoordelijk dat het CLB-dossier de leerling volgt.  Er is geen toestemming van de 
ouders vereist om een multidisciplinair dossier over te dragen. 
Er bestaat maar één CLB- dossier en dit dossier is in principe een ondeelbaar geheel.  
Daarom wordt het bij schoolveranderen in één zending overgemaakt.  Elk CLB is eraan 
gehouden de ouders te informeren over het doorgeven van het dossier.  Er wordt een 
wachttijd van 10 dagen gerespecteerd na het informeren van de ouders.  Als ouder kunt u 
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afzien van die wachttijd.  U kunt binnen die 10 dagen verzet aantekenen tegen het 
overmaken van de niet-verplichte gegevens uit het dossier.  U kunt geen verzet aantekenen 
tegen de overdracht van volgende gegevens: identificatiegegevens, vaccinatiegegevens, 
gegevens in het kader van 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 u verzet aantekent, verzendt het vorige CLB enkel de verplicht over te dragen 
gegevens samen met een kopie van het verzet.  Het bewaart de gegevens waartegen verzet 
werd aangetekend tot 10 jaar na het laatste contact. 
 
 
 

19. Samenwerking met dienst voor het medisch schooltoezicht  

 
Ook onze school valt onder de wettelijke voorschriften van het Medisch Schooltoezicht 
(MST). Dit houdt in: 

- Grondig medisch onderzoek voor sommige leerlingen, een aanvullend onderzoek 
voor anderen, vooral naar het functioneren van gehoor en gezicht. 
-  Klascontrole kan in geval van hoofdluizen en besmettelijke ziekten. 
- Begeleiding vanuit de dienst voor MST voor de lessen hygiëne en 
gezondheidsvoorlichting wordt eveneens voorzien. 

 
Gezondheidscentrum: Sint-Michiels 
                     Bergstraat 32A 
        9820 Merelbeke 
          Tel: 09/230 87 22 
 
De dokter is Leen Christiaens, de sociaal verpleegkundige is Isabelle Desmet. 
 
 

20. Inschrijvingen – regelmatige leerling – schoolverandering – omgaan met  
     leerlingengegevens 

 
Inschrijving 
De voorrangsperiodes voor inschrijvingen voor het schooljaar 2012-2013 en de volgende 
data van inschrijvingsperiodes zoals die zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van 
het LOP (lokaal overleg platform)  
 
Inschrijvingen voor de instappers die broer of zus zijn van reeds ingeschreven kinderen of 
kinderen van personeel gebeuren van 8 oktober tot en met 26 oktober 2012 op de school 
zelf. De school staat in de voor de communicatie naar de ouders. 
 
Voor alle andere kinderen die op 1/9/2013 een nieuwe school wensen of geboren zijn in 
2011, is er de aanmeldingsperiode:  
 
·         1 – 21 februari 2013                       aanmelding  
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·         11 – 17 februari 2013                     krokusvakantie  
 
·         22 – 28 februari 2013                     verwerking  
 
·         1 – 21 maart 2013                           bevestigingsperiode op de school 
 
·         22 – 22 maart 2013                         afsluiten opvissen geweigerden door de school als   
                                                                   gevolg van verschuivingen 
 
·         25 – 29 maart 2013                         extra bevestiging  
 
·         1 – 14 april 2013                              paasvakantie  
 
  
 
De ouders ontvangen eind november een brochure met daarin alle informatie die ze nodig 
hebben om hun kind succesvol in te schrijven.  
 
Voor ouders die hun kinderen wensen in te schrijven zonder aan te melden, zijn er de late 
inschrijvingen (deze verlopen chronologisch) vanaf 15 april 2013. 
 
Bij de inschrijving dient de SIS-kaart (indien het kind er een heeft) als  officieel document te 
worden voorgelegd.    
Ook een bewijs van een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het 
vreemdelingenregister, een reispas, ...) is voldoende. 
Dit document zal door de school worden gefotokopieerd.  Na de inschrijving, krijgt de ouder 
‘een bewijs van inschrijving’ of een ‘bewijs van weigering’ mee. 
 
- Enkel de directie, het personeel van de school belast met de leerlingenadministratie en de 
ouders hebben toegang tot deze gegevens. De betrokken personen hebben bovendien het 
recht deze gegevens in te zien en eventueel de verbetering ervan te vragen. 
 
Kleuters mogen pas ingeschreven worden en aanwezig zijn vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 
maanden oud zijn. 
Als ze jonger zijn dan 3 jaar, worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de 
instapdatum na hun inschrijving. 
De instapdata zijn:  

- de eerste schooldag na de zomervakantie  
- de eerste schooldag na de herfstvakantie  
- de eerste schooldag na de kerstvakantie 
- 1 februari 
- de eerste schooldag na de krokusvakantie 
- de eerste schooldag na de paasvakantie  
- de eerste schooldag na O.-L.-H.-Hemelvaart 
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Voor kleuters dient schriftelijk bevestigd te worden dat het kind niet in een andere school is 
ingeschreven.  De inschrijvingen dienen te gebeuren volgens de afgesproken regels van het 
CAR (centraal aanmeldingsregister). 
 
Opgelet! 
In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk 
verplicht om les te volgen. Ook wanneer het nog op die leeftijd in het kleuteronderwijs blijft, 
is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op de leerplicht. 
Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen 
en een achtste jaar in de lagere school verblijven, kan enkel na kennisgeving van en 
toelichting bij de adviezen van de klassenraad en van het CLB. 
 
De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. 
Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel 
aanpassingen gebeuren. 
 
 
Niet inschrijven  
Het schoolbestuur weigert de inschrijving van de betrokken leerling die het vorige of het 
daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten in de school. 
 
Het schoolbestuur kan een leerling doorverwijzen wanneer deze leerling door een 
inschrijvingsverslag georiënteerd werd naar een type van het buitengewoon onderwijs, 
omdat de draagkracht van de school onvoldoende is om tegemoet te komen aan de 
specifieke noden van de leerling inzake onderwijs, therapie en verzorging (uitzondering type 
8). 
 
Het schoolbestuur beslist deze doorverwijzing in overleg met de ouders en met 
inachtneming van: 

- de beschikbare ondersteunende maatregelen; 
- een overleg binnen de schoolraad; 
- een advies van het centrum voor leerlingbegeleiding waardoor de school begeleid 
wordt. 

 
Regelmatige leerling 
Een regelmatige leerling is iemand die : 

-voldoet aan de toelatingsvoorwaarden tot het leerjaar waarvoor hij is  
 ingeschreven. 
- het geheel van de vorming van dit leerjaar werkelijk en regelmatig volgt,                   
  behoudens in het geval van gewettigde afwezigheid. 
- het schoolreglement onderschrijft. 

 
Enkel een regelmatige leerling kan op het einde van het schooljaar een officieel studiebewijs 
behalen. 
 
Schoolverandering 
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Wanneer een leerling van school verandert,  is het de nieuwe school die de oorspronkelijke 
school op de hoogte moet brengen van de schoolverandering. 
De mededeling gebeurt via een aangetekend schrijven of bij afgifte tegen ontvangstbewijs. 
De nieuwe inschrijving is rechtsgeldig de eerste schooldag na deze mededeling. 
 
Een schoolverandering van het gewoon naar het buitengewoon basisonderwijs is  
slechts mogelijk als de leerling over een inschrijvingsverslag beschikt waaruit blijkt welk type 
van buitengewoon onderwijs voor hem is aangewezen. Dit verslag bestaat uit een attest en 
een protocol ter verantwoording. 
 
Een schoolverandering van het buitengewoon naar het gewoon basisonderwijs kan, maar de 
verantwoordelijkheid ligt volledig bij de ouders. De nieuwe school licht de oorspronkelijke 
school in. 
 
Omgaan met leerlinggegevens 
 
De school houdt rekening met de privacywetgeving. Ouders krijgen de garantie dat alle 
persoonlijke gegevens enkel door de directie aangewend worden onder de toepassing van 
de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ouders hebben het recht deze 
gegevens op te vragen en zo nodig te laten verbeteren, voor zover ze betrekking hebben op 
hun kind en zichzelf. 
Ouders hebben recht om info over hun kind te vragen. In overleg kan een document worden 
opgemaakt om de overgang naar een andere school te vergemakkelijken. In dat document 
staan alleen relevante gegevens zoals schoolse resultaten, belangrijke medische gegevens,… 
 
 

21. Rechten en plichten van leerlingen en hun ouders 

 
- Elke wijziging van administratieve gegevens van de leerling (zoals bijvoorbeeld 
adresverandering, wijziging telefoonnummer,  aanschrijfadres, ...) moet onmiddellijk aan de 
directie gemeld worden. 
 
- Elke leerling heeft de plicht de schoolagenda nauwkeurig bij te houden en dagelijks door 
de ouders te laten ondertekenen. 
 
- Elke leerling heeft de plicht het rapport door de ouders te laten ondertekenen, en het  de 
volgende schooldag aan de klastitularis af te geven. 
 
- Elke leerling heeft de plicht de  notities nauwkeurig te verzorgen. Dit geldt eveneens voor 
alle persoonlijke taken. Deze moeten bovendien op de door de leerkrachten aangeduide 
data ingediend worden. 
 
- Alle leerlingen hebben de plicht de gemaakte afspraken na te komen. 
 
- - Elke leerling heeft het recht om  met vragen of problemen bij de klastitularis, 
vakleerkracht, directie of CLB- medewerkers te komen. Deze personen zullen in volle 
vertrouwen de problemen behandelen en indien mogelijk, helpen oplossen. 
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- De leerlingen kunnen aan de school ten aanzien van derden en eventueel ten aanzien van 
hun eigen ouders het recht op discretie vragen ter bescherming van hun persoonlijke 
levenssfeer (bijvoorbeeld in verband met hun relatie thuis of hun persoonlijke affectieve en 
andere problemen, CLB-begeleiding, brugfiguur, enz.). 
 
- Elke leerling heeft recht op een passende begeleiding. 
Na een gesprek met de CLB-medewerker en de ouders kan het soms aangewezen zijn om 
inhaallessen te adviseren of extra-taken op te leggen; ook kan een doorverwijzing naar een 
begeleidend CLB of een andere instantie noodzakelijk zijn. 
De ouders worden via de schoolagenda of per brief op de hoogte gebracht van elke 
voorgestelde remediëring. 
 

22. Indeling van de klasgroepen 

 
De indeling in en de samenstelling van de leerlingengroepen vallen onder de bevoegdheid 
van het schoolbestuur.  Deze bevoegdheid wordt door het schoolbestuur gedelegeerd aan 
de directie van de school, overeenkomstig art. 47 §1,2° van het decreet op het 
basisonderwijs.  De directeur bepaalt, in samenspraak met de klassenraad in welke 
leerlingengroep (klas) een leerling wordt opgenomen.  Ook het advies van het CLB wordt 
ingewonnen en er wordt naar gestreefd een degelijke communicatie met de ouders op te 
zetten. 
 
Noot: De klassenraad wordt gevormd door de directie, de klastitularis en alle leerkrachten 
die op enige wijze betrokken zijn bij de begeleiding van een leerling van de school 
 

23. Bijwonen van religieuze vieringen 

Onze school is een katholieke school. Dit wil zeggen dat er op regelmatige tijdstippen 
religieuze vieringen zijn. Deze vieringen zijn klas- of schoolgebonden. Kinderen die 
andersgelovig of niet-gelovig zijn, zullen met hun klas aanwezig zijn. Ze moeten echter niet 
actief deelnemen.  
 

24. Toekennen getuigschrift basisonderwijs 

 
Het schoolbestuur kan op voordracht en na de beslissing van de klassenraad een 
getuigschrift basisonderwijs uitreiken aan de regelmatige leerling uit het gewoon lager 
onderwijs. 
De klassenraad oordeelt autonoom of een regelmatige leerling in voldoende mate de 
doelen die in het leerplan zijn opgenomen heeft bereikt om een getuigschrift basisonderwijs 
te bekomen. 
Om dit getuigschrift te behalen, dient de leerlingen 50% voor taal en 50% voor wiskunde te 
hebben behaald. 
De beslissing van de klassenraad is steeds het resultaat van een weloverwogen evaluatie in 
het belang van de leerling. De ouders hebben het recht de beslissing aan te vechten. Dan 
wenden de ouders zich binnen de zeven kalenderdagen tot de directeur die de klassenraad 
binnen drie werkdagen opnieuw bijeenroept. De betwiste beslissing wordt opnieuw 
overwogen. Die ouders worden schriftelijk verwittigd van het resultaat van deze 
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bijeenkomst. Als de betwisting blijft bestaan, kunnen de ouders aangetekend beroep 
instellen bij de voorzitter van het schoolbestuur. 
 
Iedere leerling die bij het voltooien van het lager onderwijs geen getuigschrift krijgt, heeft 
recht op een verklaring met de vermelding van het aantal en de soort van gevolgde 
schooljaren lager onderwijs, afgeleverd door de directie. 
 
 

25. Zittenblijven 

 
De klassenraad is het best geplaatst om te oordelen over de overgang van een leerling van 
de ene groep naar de andere. Zij houdt rekening met de verschillende belangen. (kind-
medeleerlingen-ouders) 
Uiteraard zal de klassenraad het advies van het CLB inwinnen. De school zorgt voor een 
degelijke communicatie met de ouders. 
De uiteindelijke beslissing van de klassenraad is “dwingend”. 
 
    
 
 
 
 
 

26. Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning die niet afkomstig zijn van  
     de Vlaamse Gemeenschap 

 
De school ontvangt niet-geldelijke ondersteuning van het oudercomité. 
De school kan handelsactiviteiten verrichten, voor zover deze geen daden van koophandel 
zijn en voor zover ze verenigbaar zijn met de onderwijsopdracht.  De school kan een beperkt 
vermogensvoordeel nastreven ter bekostiging van haar werking.  Handelsactiviteiten die 
niet rechtstreeks bijdragen tot het verwezenlijken van de onderwijsopdracht kunnen enkel 
als ze een occasioneel karakter hebben. 
De door de school verstrekte leermiddelen of verplichte activiteiten blijven vrij van 
mededelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel hebben de verkoop van 
producten of diensten te bevorderen. 
De mededelingen van de door de school georganiseerde facultatieve activiteiten blijven vrij 
van bedoelde mededelingen, behoudens indien deze louter attenderen op het feit dat de 
activiteit of een gedeelte van de activiteit ingericht wordt door middel van een gift, een 
schenking of een prestatie van een bij name genoemd natuurlijk persoon, rechtspersoon of 
feitelijke vereniging. 
Bedoelde mededelingen kunnen nooit van politieke aard zijn en kunnen nooit 
onverenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taken en doelstellingen van 
de school zoals die in het opvoedingsproject beschreven zijn. 
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27. Het publiceren van foto’s 

 
Foto’s genomen tijdens schoolactiviteiten kunnen én op de website of in de maandelijkse 
‘Nieuwtjes’ worden gepubliceerd.  
Alleen indien de ouders dit uitdrukkelijk schriftelijk vragen om dit niet te doen, zal daar 
rekening mee gehouden worden. 
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Belangrijke data + vakantiedagen : schooljaar 2012-2013 

 
 
 

VAKANTIEDAGEN SCHOOLJAAR 2012-2013. 
 
 
 

 Start nieuwe schooljaar: maandag, 3 september 2012 

 

 

 Herfstvakantie van maandag, 29 oktober 2012 tot en met zondag, 4 november 2012 

 

 

 Kerstvakantie: van maandag, 24 december 2012 tot en met zondag, 6 januari 2013 

 

 

 Krokusvakantie: van maandag, 11 februari 2013 tot en met zondag, 17 februari 2013 

 

 

 Paasvakantie: van maandag, 1 april 2013 tot en met zondag, 14 april 2013 

 

 

 Vrije dagen: 

- Donderdag, 9 mei 2013 en vrijdag, 10 mei 2013 (HEMELVAART) 

- Maandag, 20 mei 2013  (PINKSTEREN) 

 

 Facultatieve verlofdagen: 

- Maandag, 8 oktober 2012 

- Vrijdag, 31 mei 2013 

 

 Pedagogische studiedagen: 

- Woensdag, 14 november 2012 

- Woensdag, 16 januari 2013 

 

 

 

START SCHOOLJAAR 2013-2014: MAANDAG,  2 SEPTEMBER 2013 

 


