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Beste ouders, 
 
 
Het schoolteam dankt u van harte voor het vertrouwen dat u in onze school stelt.  
 
In samenwerking met u, ouders, proberen wij uw kind zo goed mogelijk te begeleiden, zodat het in optimale 
omstandigheden kan spelen, werken en opgroeien. 
 
Via onze schoolbrochure willen wij u laten kennismaken met het schoolgebeuren. Mogen wij u vragen deze 
door te nemen; zij kan nuttig zijn in de loop van het schooljaar. Tevens ontvangen alle nieuwe gezinnen het 
schoolreglement van onze school, door het schoolbestuur goedgekeurd op 18 februari 2019. 

Deze jaarlijkse informatie is een aanvulling van het schoolreglement en dient dus samen met dit 
schoolreglement gelezen te worden.  
 
De engagementsverklaringen zijn opgenomen in het schoolreglement en tevens in de schoolbrochure. Het 
betreft: oudercontacten, voldoende aanwezigheid (aanwezigheid en op tijd komen), deelnemen aan 

individuele begeleiding, Nederlands als onderwijstaal.  
 
Wij hopen dat dit alles kan bijdragen tot een goede verstandhouding tussen u en de school.  

Wij wensen u en uw kind een aangenaam, creatief en vruchtbaar schooljaar. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 Het schoolteam. 
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SITUERING VAN ONZE SCHOOL  SCHOLENGEMEENSCHAP
 

1. ONZE SCHOOL 
 
Ons adres: GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL 

Dorpstraat 540 
3061 LEEFDAAL 

Telefoon:  02 767 51 01    E-mail: info@gbsleefdaal.be 
   Website: www.gbsleefdaal.be 
 

U vindt onze school in het dorpscentrum van Leefdaal, gemakkelijk en veilig bereikbaar te voet, met de 
fiets, openbaar vervoer en de auto. De verschillende gebouwen omvatten gezellig ingerichte klaslokalen, 
een polyvalente ruimte voor medialessen en muzische activiteiten, een eetzaal met keuken en een eigen 
sportzaal. De school is gelegen in een groene omgeving met ruime speelmogelijkheden. 
 

 
 

                                                                                            

 
 

2. SCHOOLBESTUUR 
Wij zijn een gemengde basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs van de Vlaamse 
Gemeenschap. Het Nederlands is dus de officiële voertaal in het hele schoolgebeuren en in de relatie met 
de ouders. 
Schoolbestuur:  Gemeentebestuur van Bertem  

Tervuursesteenweg 178 - 3060 BERTEM 
Tel.: 016 49 99 91 
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Voor vragen i.v.m. het onderwijs in de gemeente kunt u steeds terecht bij de Schepen van Onderwijs: Greet 
GOOSSENS    greet.goossens@bertem.be , Schollenberg 57, 3061 LEEFDAAL tel. 0486 31 60 53  
Meer algemene informatie over het onderwijs in Vlaanderen vindt u op de website van het Ministerie van 
Onderwijs: www.onderwijs.vlaanderen.be 
 

3. SCHOLENGEMEENSCHAP 
Onze school behoort tot de scholengemeenschap "KHAMSA", Kansen – Hart voor onderwijs – Allemaal 
anders – Muzisch creatief – Sociaal samenwerken – Actief, bestaande uit de volgende scholen: 
 

 Gemeentelijke Basisschool Leefdaal 
 Gemeentelijke Basisschool “’t Zonneveld” Bertem 
 Gemeentelijke Basisschool “De Klimboom” Kraainem 
 Gemeentelijke Basisschool Vossem 
 Gemeentelijke Basisschool Tervuren 
 Gemeentelijke Basisschool “De Fonkel” Moorsel 

 
Dit betekent dat de zes scholen van de gemeenten Bertem, Kraainem en Tervuren samenwerken, vooral op 
organisatorisch vlak.  De administratieve zetel en correspondentieadres van de scholengemeenschap is: 
Gemeentelijke Basisschool Tervuren, Paardenmarktstraat 1, 3080 Tervuren 
 

4. SCHOOLRAAD 
Binnen de reglementering m.b.t. de medezeggenschap in het onderwijs is in onze school een schoolraad 
geïnstalleerd. Hier wordt overleg gepleegd en/of advies uitgebracht over een groot aantal 
onderwijsaangelegenheden.  
 

Samenstelling 2017-2021:   
Tijdens het schooljaar 2020 – 2021 worden er verkiezingen georganiseerd voor een nieuwe schoolraad.  
 

Rob Sibon, voorzitter a.i. en vertegenwoordiging ouders  
Brigitte Hermans, secretaris en vertegenwoordiging personeel 
Fabienne Wauters, secretaris en vertegenwoordiging personeel 
Hélène Deplus, vertegenwoordiging lokale gemeenschap 
Mirjam Surdiacourt, vertegenwoordiging lokale gemeenschap 
Nele Verhellen, adviserend lid (schoolbestuur) 
Greet Goossens, adviserend lid (schoolbestuur)  

 

De schoolraad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert minimaal driemaal per jaar.  
De voorzitter bepaalt de agendapunten. De leden kunnen uiterlijk vijf werkdagen voor de vergadering een 
schriftelijke vraag stellen om een onderwerp aan de agenda toe te voegen. Scholen die behoren tot een 
scholengemeenschap met verschillende schoolraden organiseren een medezeggenschapscollege. 
  

http://www.onderwijs.vlaanderen.be/
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5. PERSONEEL 
 
DIRECTIE: 
Nele VERHELLEN 
Te bereiken tijdens de schooluren: tel 02 767 51 01  e-mail: directie@gbsleefdaal.be 
 
LEERKRACHTEN: 
     Kleuteronderwijs 
Instapklasje (K1C): Marlies EVERAERT   

Eerste kleuterklas A: Fabienne WAUTERS  
Eerste kleuterklas B: Linsey MARCELIS  

Tweede kleuterklas A: Annemie HEEREN      Tweede kleuterklas B: Griet MEES 
Derde kleuterklas A: Lieve GOEDSEELS         Derde kleuterklas B:  Tamara CLAESSENS
 Kinderverzorgster: Tine VERPLANCKE    

 Bewegingsopvoeding kleuters: Chris BLOCKX 

 Zorg in de klas: Karen TORFS, Chris BLOCKX 

     Lager onderwijs 
Eerste leerjaar A: Linsey DEKELVER Eerste leerjaar B: Evelien SMETS  
           Tweede leerjaar A: Katleen DE MUYLDER en Brigitte HERMANS 
           Tweede leerjaar B: Ann CORTENS 
Derde leerjaar A: Kirsten VEECKMANS  
Derde leerjaar B: Evelien BUEDTS  
 Vierde leerjaar A: Lie GROSSMANN  
 Vierde leerjaar B: Kris GOOSSENS en Ruth QUINTELIER 
Vijfde leerjaar A: Yamina PLYSIER  Vijfde leerjaar B: Ine MEERT  
Zesde leerjaar A: Isabelle SALON Zesde leerjaar B: Sophie MAES 
           Zorg in de klas: Marc VERWAEST 
           Frans en Franse taalinitiatie: Steven WERA 
            

Bijzondere leermeesters: 
 Laura VROOM     lichamelijke opvoeding 
 Hans HOMBLE     katholieke godsdienst 
 Chris DE WAEGEMAEKER   niet-confessionele zedenleer 
 …………………………    orthodoxe godsdienst 
 Ali UYSAL en                         islamitische godsdienst 
 Femke RIENSTRA    protestant-evangelische godsdienst 
   

BELEIDSMEDEWERKERS: 
Ella VAN LOOCK                 zorgcoördinator lagere school (ella.vanloock@gbsleefdaal.school)  
Hanna BELMANS                 zorgcoördinator kleuterschool (hanna.belmans@gbsleefdaal.school) 
                                      ICT-coördinator 
 

ADMINISTRATIEVE MEDEWERKERS:  
Eva PEFEROEN   e-mail: secretariaat@gbsleefdaal.be 
Wendy DE WILDER  
 

OPVANG, REFTER EN ONDERHOUDSPERSONEEL: 
Bernadette LISSENS, Mireille MULS, Thomas VAN BAELEN, Anne VLEMINCKX (tel. 0473 89 51 04 i.v.m. voor- 
en naschoolse opvang) 

mailto:directie@gbsleefdaal.be
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Irène MAEREMANS, Analyn PACATANG, Anne SMETS, Mustafa ISSMAILI  
 

6. KLASSENRAAD 
De klassenraad is een team van personeelsleden (eventueel aangevuld met externe deskundigen) dat onder 
leiding van de directeur of zijn afgevaardigde samen de verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding 
van het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of een individuele leerling. 
 

7. OUDERVERENIGING HARLEKIJN 
Een vlotte samenwerking tussen de school en de ouders is zeker 
nodig. De opvoeding van onze kinderen ligt u en ons nauw aan het 
hart. Daarom vinden wij het contact met een actief werkende 
oudervereniging zeer belangrijk. De oudervereniging Harlekijn is 
officieel erkend door het gemeentebestuur.  

 Elke ouder is er welkom! De werking situeert zich op 
verschillende vlakken zoals praktische organisatie van 
schoolfeesten, quizavond voor de ouders, informatieavonden rond interessante thema’s, 
boekenbeurs, kerstmarkt, Milieu Op School, knutsel- en spelmateriaal, omnisport en dans na 
schooltijd, enz... 

 De opbrengst van de activiteiten die de oudervereniging organiseert, komen integraal ten goede 
aan uw kinderen (openluchtklassen, allerlei materiaal, ...) 

 Contact: e-mail  oudercomite@gbsleefdaal.be  
 Onze oudervereniging is aangesloten bij de Koepel voor Ouderverenigingen van het Officieel 

Gesubsidieerd Onderwijs KOOGO, Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel e-mail: koogo@ovsg.be 
Meer informatie krijgt u via brieven en de schoolwebsite. 
Website: http://harlekijn.gbsleefdaal.be 
 

8. PEDAGOGISCHE BEGELEIDING EN ONDERWIJSINSPECTIE 
Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door het Onderwijssecretariaat van de Steden en 
Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (O.V.S.G. vzw).  
OVSG is de koepelorganisatie van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs. OVSG maakt de volgende 
kernopdrachten waar voor de leden: belangen behartigen, pedagogisch begeleiden, juridische 
dienstverlening verstrekken, vorming en nascholing aanbieden. 
Walter JONGH, pedagogisch adviseur, is de contactpersoon voor onze school  
(Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel Tel.: 02 506 41 50  e-mail: info@ovsg.be) 
GBS Leefdaal wordt gecontroleerd door de Inspectie Basisonderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 
(www.onderwijsinspectie.be).  
 

9. PEDAGOGISCH PROJECT 
Als basisschool willen we op een eigentijdse wijze en met respect voor de eigenheid van elk kind 
meewerken aan de persoonsontplooiing van onze kinderen en dit op intellectueel, sociaal, cultureel, 
emotioneel, relationeel en lichamelijk vlak.  
Hiervoor willen wij als school mee de “basis” leggen via een opvoedingsproject vanuit volgende 
pedagogische doelstellingen: 
Onze school schenkt op de eerste plaats aandacht aan de opvoeding van de totale persoonlijkheid van elk 
kind. 
Zo wordt naast de intellectuele vorming ook de mogelijkheid geboden tot:  
 

zelfrealisatie, wilsvorming, sociale bewogenheid, attitudevorming, engagement. 
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De concrete middelen en werkwijzen die worden aangewend om deze ontwikkelingen zo optimaal mogelijk 
te laten verlopen zijn in overeenstemming met de schoolafspraken, de dienstmededelingen, de 
werkplannen en de officiële ontwikkelingsdoelen en eindtermen. Om het individuele kind bij deze vorming 
te helpen wordt er beroep gedaan op gespecialiseerde diensten.  
De levenshouding die we voorstaan is gericht op menselijkheid en sociaal gedrag. Deze houding impliceert 
uiteraard ook het respect voor en de verdraagzaamheid tussen de verschillende godsdienstige en 
filosofische overtuigingen.  
Onze samenwerking met de ouders, individueel genomen, is gegrondvest op het wederzijds en gezamenlijk 
nastreven van het ontwikkelings- en opvoedingswelzijn van het kind. Derhalve erkennen wij het recht van 
de ouders en de personeelsleden op wederzijdse informatie, beschikbaarheid en openheid.  
Wij streven ernaar om met de ouders, langs de oudervereniging, schoolrapporten en contactavonden tot 
een harmonische samenwerking te komen.  

Om deze doelstellingen te realiseren willen wij als basisschool een dynamische gemeenschap vormen 
waarin kinderen, ouders, leerkrachten en directie samenwerken op basis van concrete leefregels en 
afspraken omtrent de organisatie van het schoolleven.  

Onze school is er voor meisjes en jongens vanaf 2,5 tot 12 jaar.  
Kennismaken met onze school kan:  

 via onze open deur, eind augustus van 17.00 tot 19.00 uur 
waarop het ganse schoolteam aanwezig is. 

 via deze brochure, waarmee we graag onze school voorstellen.  
 via onze website en facebookpagina, die een actueel beeld geven van het dagelijkse schoolleven. 

 

10. ONDERWIJSAANBOD (LEERGEBIEDEN) - LEERPLANNEN 
 De doelen van het pedagogisch project worden geconcretiseerd via het gebruik van de OVSG-

leerplannen in de leergebieden :  
lichamelijke opvoeding,  
muzische vorming, 
Nederlands,  
wereldoriëntatie,  
wiskunde (wiskundige initiatie voor de kleuterschool) 

en voor het lager onderwijs ook de volgende leergebieden, en waar mogelijk in samenhang:  
Frans, leren leren, sociale vaardigheden, informatie en communicatietechnologie 
 

 Daarnaast omvat het onderwijsaanbod voor het lager onderwijs twee lestijden onderwijs in één van de 
erkende godsdiensten of in de niet-confessionele zedenleer, gegeven door bijzondere leermeesters in 
de levensbeschouwelijke vakken. 

 Klas 5 en 6 krijgen wekelijks, binnen het lessenrooster, enkele lestijden Frans (mondeling en schriftelijk).  
Bovendien geven we taalinitiatie Frans vanaf het eerste leerjaar tot het vierde leerjaar. Dit gebeurt 
tijdens de lesuren op een speelse manier. 

 De kleuterklassen en de klassen van de lagere school kunnen gebruik maken van computers, laptops en 
iPads. Via aangepaste educatieve software trachten we de leerlingen vertrouwd te maken met 
informatica.  
In elke klas van de lagere school zijn er digitale schoolborden. Vanaf het vierde leerjaar wordt er ook 
aandacht besteed aan verantwoord gebruik van internet.  

     Een leerkracht wordt enkele lestijden per week aangesteld om ICT te coördineren. 
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11. TAALSCREENING – TAALTRAJECT - TAALBAD 
  Taalscreening 

De school onderzoekt het niveau van het Nederlands bij elke leerling die voor het eerst naar het lager 
onderwijs gaat. Dit gebeurt via een verplichte taalscreening. De screening gebeurt nooit voor de 
inschrijving van de leerling en is geen toelatingsvoorwaarde. De screening is niet verplicht voor anderstalige 
nieuwkomers.  
 Taaltraject 
Op basis van de resultaten van de taalscreening voorziet de school een taaltraject voor de leerlingen die het 
nodig hebben. Dit taaltraject sluit aan bij de noden van de leerling wat het Nederlands betreft. 
 Taalbad 
Als de leerling het Nederlands onvoldoende kent om de lessen te kunnen volgen, kan de school een taalbad 
organiseren. Het doel van het volgen van een taalbad is dat de leerling voltijds en intensief de Nederlandse 
taal leert om zo snel mogelijk te kunnen deelnemen aan de reguliere onderwijsactiviteiten. 
 

12. SCHOOLSTRUCTUUR 
 Het schoolbestuur bepaalt de indeling in groepen.  

De kleuters worden ingedeeld in groepen op basis van leeftijd. Bij een sterke aangroei van het aantal 
kleuters in de loop van het schooljaar kunnen de kleuters in een andere groep worden ingedeeld. 
Nieuwe groepsindelingen in de loop van het schooljaar gaan steeds in na een vakantieperiode. 

 De lagereschoolkinderen worden eveneens ingedeeld op basis van leeftijd. Het kind behoort tot een 
groep als het meer dan de helft van de activiteiten volgt in die groep. Voor bepaalde activiteiten kunnen 
de kinderen in één of meer andere groepen worden ingedeeld.   

 

ALGEMENE BEPALINGEN
 

1 AANMELDEN / INSCHRIJVING VAN DE LEERLING 

       (zie ook schoolreglement hoofdstuk 2 en 14) 

Wanneer inschrijven? 
 
Voor het schooljaar 2020-2021: 
 Tijdens de zomervakantie: op afspraak 
 Op schooldagen tussen 8.30 uur en 17.30 uur: na afspraak met de directie. 

 

Voor het schooljaar 2021-2022: 
Tijdens een eerste periode van 1 tot 12 maart 2021 kunnen de voorrangsleerlingen ingeschreven worden. 
Dit zijn broers en zussen van kinderen die al ingeschreven zijn in de school of kinderen van 
personeelsleden. 
Vanaf 15 maart 2021 kunnen alle andere kinderen (die geboren zijn in 2019 of vroeger) ingeschreven 
worden. 

 

De inschrijving van leerlingen (leerplichtige én niet-leerplichtige) gebeurt aan de hand van de KIDS-ID van 
het kind of een officieel document zoals: een uittreksel uit de geboorteakte, het trouwboekje van de 
ouders, de ISI-kaart, het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, reispas voor vreemdelingen 
 

Bij iedere inschrijving alsook bij iedere wijziging aan het schoolreglement, ontvangen de ouders het 
schoolreglement (of de wijziging aan het schoolreglement), schriftelijk of via elektronische drager 
(schoolwebsite, e-mail…). Ouders die erom vragen kunnen steeds een papieren versie van het 
schoolreglement krijgen. 



   

10 
INFORMATIEBROCHURE – AFSPRAKENNOTA                     SCHOOLJAAR 2020-2021 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gemeentelijke Basisschool Leefdaal        Dorpstraat 540          3061 LEEFDAAL E-mail: Info@gbsleefdaal.be 

 

Telefoon: 02 767 51 01  Web: www.gbsleefdaal.be 

 

De ouders ondertekenen een schriftelijke verklaring waarin ze bevestigen dat hun kind niet in een andere 
school is ingeschreven. Bij de eerste inschrijving ontvangen de ouders deze brochure (informatie en 
schoolreglement) en volgende formulieren: 
 ontvangst van, en akkoord met het schoolreglement inclusief “Afsprakennota”, eventueel: 

keuzeformulier godsdienst – zedenleer, verklaring: inschrijving van de leerling in één school, verklaring: 
gelijke onderwijskansen, vakantiekalender 

 
Ouders hebben een principieel recht hun kinderen in te schrijven en daarbij zelfs de vestigingsplaats van de 
school te kiezen. Zo wordt vermeden dat kansarme leerlingen of leerlingen die niet het Nederlands als 
thuistaal hebben in bepaalde scholen geconcentreerd worden. 
Kinderen van éénzelfde leefeenheid (broers en zussen) en kinderen van personeelsleden krijgen voorrang 
op andere inschrijvingen in eenzelfde school. Onder broers en zussen worden ook halfbroers of –zussen 
verstaan, zelfs als ze niet op hetzelfde adres wonen, of als ze onder hetzelfde dak wonen, maar geen 
gemeenschappelijke ouders hebben. 
De voorrangsperiode wordt aangekondigd via de Nieuwsbrief en op de website van de school. 
Weigeren kan enkel: 

- wanneer niet voldaan is aan de algemene toelatingsvoorwaarden; 
- wanneer de veiligheid van de leerlingen in het gedrang komt door materiële omstandigheden; 

- wanneer de leerling in de loop van de laatste twee schooljaren uitgesloten werd in de school. 
Doorverwijzen kan enkel: 

- wanneer de school de verhouding wil waarborgen tussen leerlingen waarvan de thuistaal wel -
respectievelijk niet- het Nederlands is; 
- bij inschrijving van leerlingen met specifieke noden aan onderwijs, therapie en verzorging waarbij de 
draagkracht van de gewone school overschreden wordt.  

De Commissie leerlingenrechten behandelt probleemdossiers inzake doorverwijzing en klachten inzake 
weigering. 
 

2 LEERPLICHT EN TOELATINGSVOORWAARDEN 
 

Kleuteronderwijs 
 Kleuters kunnen pas worden ingeschreven vanaf de datum dat ze de leeftijd van twee jaar en zes 

maanden bereiken. 
Als ze jonger zijn dan drie jaar, mogen ze pas een eerste keer naar school komen op één van de wettelijk 
opgelegde instapdata, nl. 

 de eerste schooldag na de zomervakantie (dinsdag  01/09/2020), 

 de eerste schooldag na de herfstvakantie (maandag 09/11/2020), 

 de eerste schooldag na de kerstvakantie (maandag 04/01/2021), 

 de eerste schooldag van februari (maandag 01/02/2021), 

 de eerste schooldag na de krokusvakantie (maandag 22/02/2021), 

 de eerste schooldag na de paasvakantie (maandag 19/04/2021), 

 de eerste schooldag na hemelvaartdag (maandag 17/05/2021). 
 

Lager onderwijs 
Een kind is leerplichtig vanaf vijf jaar en wordt toegelaten tot het lager onderwijs op één september van het 
kalenderjaar waarin het de leeftijd van zes jaar bereikt.  

Zesjarigen kunnen pas starten in het eerste leerjaar van een gewone Nederlandstalige basisschool als 
ze daarvoor minstens 290 halve dagen les gevolgd hebben in een Nederlandstalige (derde) kleuterklas. 
De klassenraad van het lager onderwijs beslist over de toelating voor de leerlingen die niet voldoende 
aanwezig zijn geweest.  
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Ouders zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun leerplichtig kind daadwerkelijk onderwijs volgt. Het lager 
onderwijs duurt in principe zes jaar. 
 

Afwijkingen 
 Ouders kunnen hun kind één jaar langer in het kleuteronderwijs houden. Deze beslissing kunnen de 

ouders pas nemen nadat ze het advies van zowel de klassenraad als het CLB hebben ingewonnen. Deze 
afwijking blijft beperkt tot één jaar. Dit zijn leerplichtige leerlingen. De ouders dienen dan ook de 
wettelijke verplichtingen daaromtrent te volgen. 

 Een leerling die een jaar te vroeg wil instappen in het lager onderwijs (5 jaar ten laatste op 31 december 
van het lopende schooljaar) wordt enkel ingeschreven, na advies van het CLB en na toelating van de 
klassenraad. Het beslissingsrecht van de ouders vervalt hier. De beslissing en motivatie wordt aan de 
ouders meegedeeld uiterlijk 10 schooldagen na de eerste schooldag van september of de inschrijving. 
Voor zij-instromers van 7 jaar of ouder gelden de bovenstaande voorwaarden niet. 

 Ouders kunnen hun kind een zevende of achtste jaar in het lager onderwijs laten blijven. Een leerling die 
14 jaar wordt vòòr 1 januari van het lopende schooljaar kan nog één schooljaar lager onderwijs volgen 
na gunstig advies van de klassenraad en een advies van het CLB. Een leerling die 15 jaar wordt vòòr 1 
januari van het lopende schooljaar kan niet meer toegelaten worden tot het lager onderwijs. 

 Ouders van een leerplichtig kind van vreemde nationaliteit moeten ervoor zorgen dat hun kind 
daadwerkelijk onderwijs volgt vanaf de zestigste dag na de inschrijving in het vreemdelingen- of 
bevolkingsregister.  

 

3 SCHOOLVERANDEREN 
Schoolverandering kan steeds in de loop van het schooljaar. De ouders verwittigen de directie van hun 
voornemen.  
Elke schoolverandering wordt door de nieuwe school elektronisch, via het softwarepakket en DISCIMUS, 
binnen de 7 kalenderdagen na de inschrijving, meegedeeld aan de oorspronkelijke school.  
 

- Bij verandering van school door een leerling worden tussen de betrokken scholen leerlingengegevens 
overgedragen onder de volgende gezamenlijke voorwaarden: de gegevens hebben enkel betrekking op de 
leerlingspecifieke onderwijsloopbaan; het gebeurt enkel in het belang van de leerling; tenzij de regelgeving 
de overdracht verplicht stelt, gebeurt de overdracht niet indien de ouders er zich expliciet tegen verzetten, 
na, op hun verzoek, de gegevens te hebben ingezien. 
 

- Een kopie van een verslag of een gemotiveerd verslag van een CLB moet verplicht overgedragen worden 
van de oude school naar de nieuwe school. Ouders kunnen zich tegen deze overdrachten NIET verzetten. 
 

- Gegevens die betrekking hebben op schending van de leefregels door de leerling mogen nooit aan de 
nieuwe school doorgegeven worden. 
 

- Bij schoolverandering deelt de school het aantal halve dagen ongewettigde afwezigheid van het lopende 
schooljaar mee aan de nieuwe school. 
 
 

Schoolveranderen van het gewoon naar het buitengewoon basisonderwijs kan onmiddellijk van zodra de 
ouders over een inschrijvingsverslag beschikken waaruit blijkt welk type van het buitengewoon 
basisonderwijs is aangewezen. De nieuwe school licht de oorspronkelijke school in volgens de hierboven 
vermelde procedure. 
 

De verantwoordelijkheid voor het schoolveranderen van het buitengewoon naar het gewoon 
basisonderwijs ligt volledig bij de ouders. Een leerling die beschikt over een verslag voor toegang tot het 
buitengewoon onderwijs, wordt in het gewone onderwijs steeds ingeschreven onder ontbindende 
voorwaarde. De nieuwe school licht de oorspronkelijke school in volgens de hierboven vermelde 
procedure. 
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4 HET CENTRUM VOOR LEERLINGENBEGELEIDING 
Het schoolbestuur heeft voor GBS Leefdaal een beleidscontract afgesloten met het CLB van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie. Zie: http://www.clbvgc.be 
De hoofdzetel van het CLB is gehuisvest in de Technologiestraat 1, 1082 BRUSSEL  
tel 02 482 05 72, fax 02 482 05 68 e-mail: clbvgc@clbvgc.be.  
Directeur: Barbara Roelandt 
Het centrum is elke werkdag open van 08.30 tot 16.30 uur. U kan ook een afspraak maken.  
 

Het CLB-team van GBS Leefdaal bestaat uit 4 personen:  
- een arts (Heidelinde Allemon) en een paramedisch werker (Maaike Robays),  
- een maatschappelijk werker (Chris Van den Eynde) en een psycho-pedagogisch consulent  
(Inge Van Der Smissen).  
 

Het CLB heeft de opdracht leerlingen te begeleiden in hun functioneren op school en in de maatschappij. 
Hiervoor biedt het kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding aan.  
Kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding bevordert de totale ontwikkeling, verhoogt het welbevinden, 
voorkomt vroegtijdig schoolverlaten en creëert meer gelijke onderwijskansen. Op die manier draagt het bij 
tot het functioneren van de leerling in de schoolse én maatschappelijke context. 
 

Het CLB  werkt: 

 onafhankelijk en stelt het belang van de leerling centraal; 

 kosteloos voor de leerling, de ouders en de school; 

 multidisciplinair; 

 binnen de regels van het beroepsgeheim  

 met respect voor het pedagogisch project van de school; 
 

Leerlingenbegeleiding 
Het CLB werkt vraaggestuurd vanuit de leerlingen, de ouders en de scholen, behalve voor de verplichte 
begeleiding. 
 

Vraaggestuurde begeleiding: 

 Leren en Studeren 

 Schoolloopbaanbegeleiding: vragen over schoolloopbaan zoals de overgang naar het secundair, 
veranderen van school, overstap naar buitengewoon onderwijs, ... 

 Het psychisch en sociaal functioneren: dit kan bijvoorbeeld gaan over gedragsproblemen, 
psychische problemen, sociale problemen, …. 

 Preventieve gezondheidszorg: vragen over gezonde voeding, seksualiteit, … 
 

Het CLB  zet de individuele leerlingenbegeleiding alleen verder als de betrokken bekwame leerling 
daarmee akkoord gaat of de ouders van de niet bekwame leerling daarmee akkoord gaan. 

 
 

Verplichte leerlingenbegeleiding: 

 De controle op de leerplicht;  

 De signaalfunctie en de consultatieve leerlingenbegeleiding door het CLB:  
- als het CLB noden vaststelt bij de leerling of een probleem of onregelmatigheid vaststelt in het 
beleid op leerlingenbegeleiding, dan brengt het CLB de school hiervan op de hoogte; 
- het CLB  biedt ondersteuning aan de school bij problemen van individuele leerlingen of groepen 
van leerlingen. 

 De preventieve gezondheidszorg: op bepaalde tijdstippen in de schoolcarrière wordt de 
kleuter/leerling onderzocht via medische consulten. Ook wordt het CLB gecontacteerd door de 
school als er sprake is van een besmettelijke ziekte. 
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Preventieve gezondheidszorg bestaat uit algemene en gerichte consulten en profylactische maatregelen. 
 

Contactmomenten 
Vanaf september 2018 ging het nieuw decreet leerlingbegeleiding van start. Hierdoor is er ook een 
wijziging in het verplichte aanbod van medische consulten. Daar waar er vroeger 7 consulten (1KK, 2KK, 1ste 
leerjaar, 3de leerjaar, 5de leerjaar, 1ste secundair en 3de secundair) voorzien waren in de schoolloopbaan 
zullen er nu 5 contactmomenten plaatsvinden volgens onderstaand schema: 

 
 
De contactmomenten zijn verplicht door de overheid voor alle schoolgaande leerlingen. U kunt wel verzet 
aantekenen per aangetekend schrijven naar de directeur van het CLB N-Brussel (Barbara Roelandt). Nadien 
ontvangt u de documenten om het onderzoek door een arts naar keuze te laten uitvoeren.  
De contactmomenten worden door de paramedisch werker uitgevoerd. In het 1ste leerjaar en het 3de 
secundair is er een arts aanwezig. Tijdens de contactmomenten is er steeds aandacht voor de groei, visus, 
algemene ontwikkeling en het welbevinden van de leerling.  
In de 1ste kleuterklas, het 6de leerjaar en het 3de secundair is er ook aandacht voor het gehoor. Het CLB 
werkt steeds volgens de aanbevelingen van de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor 
Jeugdgezondheidszorg (VWVJ). 
Om de beoordeling van de gezondheid en ontwikkeling van uw kind goed te kunnen inschatten zal u op 
voorhand een vragenlijst krijgen om in te vullen. 
Indien u wenst, kan u steeds aanwezig zijn bij de contactmomenten van uw kind. 
De contactmomenten van het 1ste leerjaar, 6de leerjaar en het 3de secundair gaan door in een medisch 
circuit. De andere contactmomenten worden op school georganiseerd. 
 

Vaccinaties 
Via het CLB kan u uw kind laten vaccineren volgens het Vlaams vaccinatieschema. De vaccins worden 
GRATIS aangeboden door de Vlaamse overheid. U ontvangt steeds een toelatingsformulier, waarop u uw 
keuze kan aanduiden.  
Voor andere vaccins kan u bij uw huisarts terecht. De vaccinaties worden door de CLB-verpleegkundige op 
een vaccinatiedag toegediend. 
 

Volgende vaccinaties worden op de basisschool aangeboden: 
1ste leerjaar: herhalingsvaccinatie polio, difterie, tetanus en pertussis (kinderverlamming, kroep, klem en 
kinkhoest) in één prikje. 
5de leerjaar: herhalingsvaccinatie mazelen, bof en rubella (rode hond) in één prikje.  
Indien uw kind nog niet alle voorziene vaccins heeft gekregen, kan het CLB een inhaalvaccinatie toedienen. 
 

Besmettelijke ziekten 
Indien uw kind een besmettelijke ziekte heeft (zie onderstaande lijst), brengt u de directeur van de school 
op de hoogte. De schooldirecteur neemt contact op met het CLB indien hij/zij verneemt of vermoedt dat 
een leerling of een personeelslid aan één van de hieronder opgesomde infectieziekten lijdt. Het is immers 
van belang dat de CLB-arts onmiddellijk kennis heeft van het vóórkomen van een infectieziekte bij een 
leerling, een personeelslid of hun nauwe contacten. De melding kan rechtstreeks gebeuren door ouders of 
leerling, door de behandelende arts of door de schooldirectie, indien deze op de hoogte is gebracht. 
Het behoort tot de taak van de CLB-arts te bepalen welke maatregelen moeten worden getroffen in geval 
van een infectieziekte. De schooldirectie kan geen initiatieven nemen zonder overleg met de CLB-arts. 
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Als een school of een deel ervan gesloten moet worden ten gevolge van een besmettelijke ziekte, vestigt de 
schooldirecteur de aandacht van de ouders op de mogelijke gevaren van besmetting, evenals op de te 
treffen voorzorgsmaatregelen. Dit gebeurt in overleg met het CLB en met de dienst Infectieziektebestrijding 
van de afdeling Toezicht Volksgezondheid. De directeur deelt de sluiting ook onmiddellijk mee aan het 
departement Onderwijs en Vorming. De directeur heropent de school of een deel ervan enkel wanneer de 
betrokken arts van de dienst Infectieziektebestrijding hiermee instemt. 
 

Bij volgende infectieziekten neemt de schooldirecteur contact met het CLB: 

 Bof (dikoor) 

 Buikgriep/voedselinfecties (vanaf 2 of meer gevallen (binnen een week) in een (klas)groep) 

 Buiktyfus 

 Hepatitis A / Hepatitis B 

 Hersenvliesontsteking (meningitis) 

 Infectie met EHEC (enterohemorragische Escherichia coli, verwekker van een zeer 

ernstige vorm van buikgriep) 

 Infectie met Shigella (verwekker van een zeer ernstige vorm van buikgriep) 

 Kinderverlamming (polio) 

 Kinkhoest (pertussis) 

 Krentenbaard (impetigo) 

 Kroep (difterie) 

 Mazelen  

 Rode hond (rubella) 

 Roodvonk (scarlatina) 

 Schimmelinfecties 

 Schurft (scabiës) 

 Tuberculose 

 Windpokken (varicella, waterpokken) 

Bij vragen of bezorgdheden in verband met infectieziekten die niet in bovenstaande lijst vermeld worden, 
mag u ook steeds contact opnemen met het CLB. 
 
 

5 OUDERLIJK GEZAG IN DE ONDERWIJSAANGELEGENHEDEN 
 

In principe zijn de beide ouders van een minderjarige gezamenlijk verantwoordelijk voor de opvoeding van 
hun kind (co-ouders). Zij hoeven daarvoor niet gehuwd te zijn of samen te wonen. Zij nemen eensgezind de 
beslissingen over het onderwijs van hun kind. 
 

Concrete afspraken 
De school respecteert de rechten van beide ouders bij alle beslissingen in verband met de opvoeding van 
de leerlingen zoals: 

- bij de inschrijving van de leerlingen; 
- bij de keuze van een levensbeschouwelijk vak of de vrijstelling daarvan; 
- bij orde- en tuchtmaatregelen; 
- bij keuzes i.v.m. de schoolloopbaan van het kind (bv. zittenblijven of niet); 
- bij de schoolverrichtingen in het algemeen (bv. bij informatie via nieuwsbrief, bij 

uitnodiging oudercontacten, bij bezorgen van rapporten, …). 
De school gaat ervan uit dat zij door de ouders geïnformeerd wordt indien er rekening moet gehouden 
worden met een specifieke regeling.  
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6 GODSDIENSTKEUZE - ZEDENLEER - VRIJSTELLING 
 

In de kleuterschool wordt geen godsdienst-zedenleerkeuze gemaakt. 
Bij de eerste inschrijving van een leerplichtig kind bepalen de ouders bij ondergetekende verklaring of hun 
kind een cursus in één van de erkende godsdiensten of een cursus in de niet-confessionele zedenleer volgt.  
Indien de ouders deze keuze willen wijzigen vragen ze schriftelijk een formulier aan bij de directeur en 
bezorgen dit uiterlijk op 30 juni terug.   
Wijziging van keuze levensbeschouwing voor het volgende schooljaar, kan alleen voorafgaand voor 30 

juni gemeld worden aan de school.   
 

Keuzemogelijkheden:  
 Anglicaanse godsdienst 
 Islamitische godsdienst 
 Israëlitische godsdienst 
 Niet-confessionele zedenleer 
 Orthodoxe godsdienst 
 Protestants-evangelische godsdienst 
 Rooms-katholieke godsdienst 

 

 

Ouders die op basis van hun religieuze of morele overtuiging bezwaren hebben tegen het volgen van één 
van de aangeboden cursussen godsdienst of niet-confessionele zedenleer kunnen op aanvraag bij de 
directeur een vrijstelling bekomen. De regering legt het model van de ondertekende verklaring en de 
procedure tot het bekomen van de vrijstelling vast. De school waakt erover dat de vrijgestelde leerlingen de 
vrijgekomen lestijden gebruiken voor de studie van hun eigen religie, filosofie of moraal.  
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DE ORGANISATIE VAN HET SCHOOLLEVEN
 

1   DE LESUREN 
 

 Maandag:  08.50 tot 12.00 en 13.00 tot 15.45 uur 
 Dinsdag:  08.50 tot 12.00 en 13.00 tot 15.45 uur 
 Woensdag:  08.50 tot 11.35 uur 
 Donderdag:  08.50 tot 12.00 en 13.00 tot 15.45 uur 
 Vrijdag:                08.50 tot 12.00 en 13.00 tot 15.00 uur 

 

Speeltijden:  

 voormiddag: van 10.30 uur tot 10.45 uur. 

 middagpauze: van 12.00 uur tot 13.00 uur 

 namiddag: van 14.40 uur tot 14.55 uur, behalve op vrijdag  
 
 

2   MIDDAGPAUZE 
De ouders bepalen bij de aanvang van het schooljaar waar hun kinderen de middagpauze doorbrengen en 
melden elke wijziging aan de klasleerkracht of directie.  
De leerlingen die de middagpauze op school doorbrengen verlaten onder geen enkel voorwendsel de 
school zonder medeweten van de directie en toezichthoudende leerkrachten. 
 

De middagblijvers kunnen kiezen tussen ... 

 eigen lunchpakket 

 alleen soep       € 0,70 

 soep en hoofdgerecht  lagere school   € 3,60  
                  kleuterschool    € 2,85  

 mini-club ham/kaas      € 2,30  

 melk, chocomelk, fruitsap     € 0,60  

 fris kraantjeswater     gratis 
 

 Bestellingen gebeuren maandelijks via de aangeboden formulieren. 

 OPGELET: Bij afwezigheid het secretariaat telefonisch verwittigen vóór 8.45 uur, anders blijven de 
maaltijd en de soep besteld (en gefactureerd).  

 De dranken worden betaald d.m.v. drankbonnetjes (10 bonnetjes = € 6,00).  
Ze kunnen aan de klasleerkracht gevraagd worden en worden verrekend via de facturatie. 

 
 

3   AFHALEN VAN LEERLINGEN EN RIJEN 
 

Op het einde van de lessen gaat ELKE leerling in de juiste rij staan. De kinderen verlaten de school in rij 
onder begeleiding. NIEMAND LOOPT ZOMAAR DE POORT UIT.    

OUDERS OF GROOTOUDERS WACHTEN AAN DE POORT ! 
 

Op de speelplaats van de L.S. verzamelen de kinderen als volgt:  
 

A.  Richting sportzaal: 1) rij Mezenstraat 
B. Richting kerk: 1) rij kerk, 2) rij fietsers. 
 

Aan de ouders die hun kinderen aan de schoolpoort afhalen, vragen wij om VOLDOENDE RUIMTE te laten, 
zodat de rijen en de fietsers de school ordelijk en vlot kunnen verlaten.  
 

De kleuters mogen aan hun klasje worden afgehaald ongeveer 5 minuten vóór het belsignaal, als de rode 
deur wordt geopend door de kleuterjuffen.  
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Voor de veiligheid van onze kleuters hanteren we het volgende systeem: de (groot)ouders komen binnen 
langs de rode deur aan de kant van de parking en verlaten de school via de kleuterspeelplaats en de grote 
groene poort aan de sportzaal. 
 

Wij stellen het op prijs dat de kinderen zo vlug mogelijk afgehaald worden na het einde van de les. Kinderen 
die te laat afgehaald worden, wachten op hun ouders in de opvang. 
Kinderen van buren of vrienden meenemen kan enkel met medeweten van de ouders en de directie. 
  

4 VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG 
Waar?   in de refter en op de speelplaats van de lagere school 

  ingang langs de groene poort en witte zijdeur (kant sportzaal) 
Wanneer?   alle dagen vanaf 07.00 uur en tot 18.00 uur, 

  woensdagnamiddag tot 18.00 uur 
Betaling?   gratis:  voorschools vanaf 8.30 uur, op woensdag naschools tot 12.30 uur  
    en andere dagen (behalve vrijdag) naschools tot 16.15 uur. 
   tegen betaling:  
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:  
                             van 07.00 uur tot 07.30 uur: € 1,00  
                             van 07.30 uur tot 08.00 uur: € 0.75 
                             van 08.00 uur tot 08.30 uur: € 0.5 
(Alleen op vrijdag: van 15.30 uur tot 16.15 uur: € 1,00 per kind) 
                             van 16.15 uur tot 17 uur: € 1,00 per kind 
                van 17.00 uur tot 17.30 uur: € 1,50 per kind 
  van 17.30 uur tot 18.00 uur: € 2,00 per kind 
op woensdag:   van 07.00 uur tot 08.00 uur: € 1,00 (ongeacht de duur van de opvang) 
  van 13.00 uur tot 15.00 uur: € 2,00 per kind 
  van 15.00 uur tot 17.00 uur: € 3,00 per kind 
  van 17.00 uur tot 18.00 uur: € 2,00 per kind 
Boete voor te laat komen: een boete zal aangerekend worden van € 6,50 per begonnen kwartier na 18.00 
uur.  
De registratie gebeurt via het scannen van een persoonlijke barcode op een label dat elk kind ontvangt. De 
software berekent automatisch de te betalen bedragen. Betaling gebeurt aan het schoolbestuur via 
facturatie. Kinderopvang is fiscaal aftrekbaar. U krijgt hiervoor tijdig een attest via het secretariaat. 
Op lesvrije dagen (= pedagogische studiedagen en plaatselijke verlofdagen) is er opvang van 7 tot 18 uur, 
in één van de gemeentescholen. Inschrijven voor deze opvang is VERPLICHT. 
Meer info vindt u in het ‘Opvangboekje’. 
 

5 SCHOOLVERZEKERING 
Het schoolbestuur heeft met AXA een overeenkomst gesloten voor GBS Leefdaal. 
Deze schoolverzekering dekt lichamelijke schade en verzorgingskosten opgelopen bij verwondingen op 
school, bij activiteiten binnen schoolverband en op de normale weg van en naar huis. Ouders kunnen de 
polis steeds raadplegen op het secretariaat. 
 De ouders raadplegen de huisdokter en doen aangifte bij de verzekering via het formulier dat door de 

dokter ingevuld wordt.  
 De ouders betalen de dokter, apotheker ... en vragen terugbetaling bij hun ziekenfonds. 
 Het ziekenfonds geeft een attest waarmee de schoolverzekering het verschil bijpast.  

Brillen zijn beperkt gedekt door de verzekering, beschadigde kledingstukken NIET.  
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6 SCHOOLBIBLIOTHEEK 
 

Er wordt aan de kinderen vanaf het derde leerjaar de mogelijkheid geboden om in klasverband boeken te 
ontlenen aan de plaatselijke openbare bibliotheek. Deze dienst is gratis en gebeurt tweewekelijks op 
dinsdagnamiddag.  
Boeken die niet teruggebracht worden, moeten door de ouders vergoed worden. 
 

7 LICHAMELIJKE OPVOEDING 
 

 De lessen lichamelijke opvoeding voor de lagere school worden gegeven door een bijzondere leerkracht 
L.O. De kleuters krijgen bewegingsopvoeding van een kleuterjuf. 

 Turnkledij (voor de lagere school) is op school te koop bij het secretariaat. De turnpantoffels, zonder 
veters voor de kleinsten, worden door de ouders aangekocht.  
 

 Shirt maat 140, 152, 164:  € 8,75  Turnbroekje maat 128, 140:  € 7,00 
 Shirt maat 176:    € 9,25  Turnbroekje maat 152, 164:  € 7,50 
 Shirt maat small, medium:  € 10,00  Turnbroekje maat 176:   € 8,00 
                                                                               Turnbroekje small, medium:  € 9,50 
 

 Deze turnkledij moet gemerkt worden en blijft in het turnzakje van de school. Het   oudercomité zorgt 
vanaf het eerste leerjaar (en voor elke nieuwe leerling) voor deze uniforme turnzakjes. 

 

8 ZWEMMEN 
 De kinderen van het 2de, 4de en 6de leerjaar gaan op donderdagnamiddag zwemmen in Sportoase 

(Leuven). Elk leerjaar heeft 11 of 12 keer een zwembeurt, gedurende 1 trimester. 
 Wij beschikken over 2 leerkrachten en 1 monitor bij de zwembegeleiding.  
 De kleuters van de derde kleuterklas gaan ongeveer 1 keer per maand op vrijdagvoormiddag zwemmen 

in het recreatiebad van Sportoase (Leuven).  
 De busdienst en de zwembeurten worden volledig vergoed door het gemeentebestuur. 
 In het begin van het schooljaar krijgt elk kind een kalender van de zwembeurten. Ouders kunnen ook de 

kalender op de schoolwebsite raadplegen. 
 Ouders of grootouders die kleuters willen helpen aan- en uitkleden zijn steeds welkom. Ze nemen best 

vooraf contact op met de kleuterjuffen.  
 

9 SCHOOLFRUITPROJECT 
Ook tijdens het schooljaar 2020-2021 doen we mee met het schoolfruitproject. Dit betekent dat de 
kinderen elke donderdag (vanaf oktober en dit dertig weken lang) een stuk fruit krijgen en eten op school. 
Van de ouders wordt hiervoor een eenmalige kleine bijdrage (€ 5) gevraagd. Subsidiëring, het 
schoolbestuur en het oudercomité dragen de rest van de kosten.  
Op dinsdag is het Ouderfruitdag. Dit betekent dat de kinderen een stuk fruit van thuis meenemen naar 
school. 
 

10 REVALIDATIE TIJDENS DE LESUREN 
Revalidatietussenkomsten tijdens de lesuren kunnen enkel in zeer uitzonderlijke gevallen, na zware ziekte 
of ongeval, mits schriftelijk aangevraagd door de ouders (of de voogd) van de leerling bij de directeur, 
worden toegelaten. Deze aanvraag moet vergezeld zijn van een verslag opgesteld door een geneesheer, 
een erkend revalidatiecentrum, een CLB-centrum of een dienst voor geestelijke gezondheidszorg. De 
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klassenraad geeft advies over deze aanvraag. De revalidatietussenkomsten mogen niet meer dan 250 
minuten per week bedragen, verplaatsingsduur inbegrepen. Ze hebben bij voorkeur plaats in de school.  

 

AFSPRAKENNOTA

als verdere concretisering van de vooropgestelde regels en aanvulling bij het bestaande schoolreglement  
 

1 REGELMATIGE LEERLING 
 

Een leerplichtige leerling die ingeschreven is in onze school moet, behoudens gewettigde afwezigheid, 
aanwezig zijn in de school en deelnemen aan alle onderwijsactiviteiten die voor hem worden georganiseerd 
en waarvoor hij geen vrijstelling heeft.  
 

2 AFWEZIGHEDEN  (Zie schoolreglement hoofdstuk 7) 
 

Zowel voor kleuters als voor leerlingen lager onderwijs is een voldoende aanwezigheid essentieel voor een 
succesvolle schoolcarrière. 
 

Bij elke afwezigheid van een leerling van de lagere school bezorgen de ouders aan de directeur een 
ondertekende verklaring of een medisch attest. De verklaring vermeldt de naam van de leerling, de 
klasgroep, de reden van afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke einddatum. Bij een afwezigheid 
van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen is een medisch attest verplicht.  
De ouders melden de afwezigheid, indien mogelijk, ook telefonisch aan de directeur.  
Een leerplichtig kind kan geldig afwezig zijn om volgende redenen: 
 ziekte, 
 van rechtswege gewettigde afwezigheden, 
 afwezigheden mits toestemming van de directeur b.v. overlijden familielid, actieve deelname 

culturele of sportieve manifestatie, uitzonderlijke persoonlijke redenen. 
 afwezigheden van trekkende bevolking, in zeer uitzonderlijke omstandigheden 

 

Een kind is ongewettigd afwezig indien de afwezigheid niet verantwoord is. 
Voor elke afwezigheid waarvoor geen schriftelijke verantwoording werd verstrekt, wordt een formulier 
meegegeven aan de ouders om de afwezigheid te verantwoorden. 
Bij niet-regularisatie verwittigt de schooldirecteur de onderwijsinspectie. Bij veelvuldige afwezigheid (dit is 
vanaf de vierde keer in hetzelfde schooljaar) wordt voor elke afwezigheid een medisch attest gevraagd.  
Vanaf 5 halve dagen problematische afwezigheden van een leerplichtig kind, wordt het CLB ingeschakeld 
die een begeleidingsdossier opstelt en de ouders contacteert. 
 

OPGELET: De afwezigheden mits toestemming van de directeur zijn geen automatisme, geen recht dat de 
ouders kunnen opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheid toe te staan.  
 

Onder geen enkel beding kan toestemming verleend worden om buiten de schoolvakanties op verlof te 
gaan (vroeger vertrek of latere terugkeer). 
 

Ouders die dit toch doen en hun kinderen van school weg houden, overtreden de leerplichtwet en kunnen 
hiervoor gesanctioneerd worden.  
Indien uw kind in de loop van een schooljaar van school verandert, dan zal de oude school aan de nieuwe 
school laten weten hoeveel dagen uw kind reeds problematisch afwezig geweest is. 
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3 TE LAAT KOMEN - VROEGER VERTREKKEN 
(Zie schoolreglement hoofdstuk 7) 

Wij vragen u uitdrukkelijk ervoor te zorgen dat de kinderen op tijd in de school zijn. Ook voor de kleuters 
vragen wij u de begin- en einduren te respecteren.  
Kinderen die toch te laat komen begeven zich eerst naar de directeur.  
 

4 AFHALEN EN BRENGEN - VERKEER EN VEILIGHEID 
 

Ouders die hun kinderen zelf naar school brengen, begeleiden de kinderen tot aan de schoolpoort. Ze gaan 
niet mee op de speelplaats. 
De ouders bespreken met hun kinderen de veiligste schoolroute van thuis naar school en van school naar 
thuis. Het is belangrijk dat ouders het goede voorbeeld geven en hun kinderen ondersteunen om de 
verkeersregels na te leven. 
De ouders zorgen ervoor dat kinderen, die met de fiets naar school komen, over een fiets beschikken die 
verkeerstechnisch in orde en veilig uitgerust is. Ook het dragen van een fietshelm kan door de ouders 
gestimuleerd worden. 
Alle kinderen hebben een geel veiligheidsvestje van de school.  
We vragen dat de kinderen, die met de fiets naar school komen, STEEDS dit veiligheidsvestje dragen.  
Mogen wij u vriendelijk verzoeken om altijd bij het BINNEN- EN BUITENGAAN de poorten te sluiten met de 
KLEP BOVENAAN. 

 

5 VRIJSTELLING 
 

In principe nemen alle leerlingen deel aan de voor hen georganiseerde activiteiten.  
Indien een kind tijdelijk niet in staat is om bepaalde activiteiten (vb. lichamelijke opvoeding, zwemmen, ...) 
te volgen is een attest van de ouders of de arts vereist. 
Leerlingen die omwille van een handicap bepaalde leergebieden of onderdelen ervan niet kunnen volgen, 
kunnen daarvoor een vrijstelling krijgen. Ze volgen dan vervangende activiteiten. 
 

6 ONDERWIJS AAN HUIS   
(Zie schoolreglement hoofdstuk 10) 

Dit geldt ook voor een kind dat ten laatste op 31 december van het lopende schooljaar vijf jaar wordt of 
ouder is dan vijf jaar. 
 

7 BIJDRAGEREGELING / MAXIMUMFACTUUR / SCHOOLKOSTEN  
(Zie ook schoolreglement, hoofdstuk 4) 

 

ALGEMEEN 
De schoolkosten worden in vijf categorieën ingedeeld: 
 

1. Materialen noodzakelijk voor het na te streven/behalen van de ontwikkelingsdoelen en 
eindtermen: hieronder vallen o.a. leerboeken, schriften, passers en een basispakket schrijfgerief. 
Scholen organiseren ook heel wat activiteiten die het leren boeiender en aangenamer maken voor 
kinderen. Deze activiteiten zijn niet noodzakelijk voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen en 
komen daarom niet op de lijst. Om de kostprijs van deze activiteiten te begrenzen, werken scholen 
met een dubbele maximumfactuur. 

 

2. De scherpe maximumfactuur omvat activiteiten zoals toneel- en museumbezoek, sportactiviteiten, 
schooluitstappen van één dag, ... De scherpe maximumfactuur bedraagt voor een kleuter 45 euro 
en voor een kind van de lagere school 90 euro. 
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3. De minder scherpe maximumfactuur omvat de kosten voor de meerdaagse uitstappen voor één of 
meerdere klassen tijdens de schooluren (bv. Bos - of zeeklassen, sneeuwklassen, ...). Deze 
activiteiten kunnen niet verplicht worden.  
De minder scherpe maximumfactuur bedraagt tijdens schooljaar 2020-2021 voor een kind uit de 
lagere school 445 euro voor de volledige duur van het lager onderwijs. Zo kan elk kind normaal 
gezien mee op meerdaagse uitstap. Voor kleuters kan de school hiervoor geen bijdrage vragen. 
 
 

4. Kosten die aan de ouders doorgerekend worden voor aangeboden diensten zoals maaltijden, 
drankjes en voor- en naschoolse opvang vallen onder de categorie bijdrageregeling. De kostprijs 
van deze service moet steeds in verhouding staan tot de geleverde prestaties. 
 

5. Als vijfde categorie komen de kosten van de basisuitrusting. Dit zijn de kosten die gepaard gaan 
met het naar school gaan zoals de aankoop van een boekentas, een pennenzak, kaftpapier, ... De 
ouders kunnen vrij een keuze maken. De school bepaalt de kostprijs niet en de materialen worden 
evenmin door de school te koop aangeboden. 

 

CONCREET 
 

1. Kinderen kunnen op school gratis beschikken over volgende materialen: 

Bewegingsmateriaal, constructiemateriaal, handboeken, schriften, werkboeken en -blaadjes, fotokopieën, 
software, ICT-materiaal, informatiebronnen, kinderliteratuur, knutselmateriaal, leer- en 
ontwikkelingsmateriaal, meetmateriaal, multimediamateriaal, muziekinstrumenten, planningsmateriaal, 
schrijfgerief, tekengerief, atlas, globe, kaarten, kompas, passer, tweetalige alfabetische woordenlijst, 
zakrekenmachine 
 

Voor het gebruik bij huistaken mogen de leerlingen gebruik maken van het materiaal dat op school wordt 
aangeboden. Bij verlies of bij opzettelijke beschadiging van schoolmateriaal, ook van geleende boeken uit 
de bibliotheek van de gemeente Bertem, zowel op school als thuis, moeten de ouders de tegenwaarde 
vergoeden. 
 

2. Scherpe maximumfactuur: materiaal dat noodzakelijk is voor de lessen en waarvoor de school een 
bijdrage vraagt:  
 

max. € 45 voor alle kleuters 
max. € 90 voor elke leerling van de lagere school 
 

KLEUTER LAGER 

Klas    Wat?                                       Bedrag Klas    Wat?                                       Bedrag 

K1       fruitproject                              € 5 
           extramurosactiviteiten           € 40 

L1       fruitproject                                € 5 
          extramurosactiviteiten              € 85 

K2       fruitproject                              € 5 
           extramurosactiviteiten           € 40 

L2       fruitproject                                € 5 
          extramurosactiviteiten              € 85 

K3       fruitproject                              € 5 
           extramurosactiviteiten           € 40 

L3       fruitproject                                € 5 
          extramurosactiviteiten              € 85 

 L4       fruitproject                                € 5 
          extramurosactiviteiten              € 85 

 L5       fruitproject                                € 5 
          extramurosactiviteiten              € 85 

 L6       fruitproject                                € 5 
          extramurosactiviteiten              € 85 
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Mogelijkheden:  
 

 Extra-muros activiteiten zijn de activiteiten georganiseerd voor een groep leerlingen die plaatsvinden 
buiten de schoolmuren, waarbij de leerlingen deze lessen of activiteiten dienen te volgen. Zij vormen 
een deel van het schoolgebeuren van de kinderen en worden ingepast in het leerprogramma van de 
school.  

 Eéndaagse uitstappen zoals museumbezoek, toneel- en muziekvoorstellingen, schoolreizen 
(toegangsprijs en eventuele vervoersprijs). 

 De kleuters en de leerlingen van de lagere school nemen minstens 1 maal per trimester deel aan een 
culturele activiteit. De toegangsprijs en eventueel vervoerskosten is ten laste van de ouders. Het 
busvervoer wordt 1 keer door het schoolbestuur vergoed. 

 Fruitproject (een kleine bijdrage € 5).  
 
3. Minder scherpe maximumfactuur: meerdaagse extramurosactiviteiten: 
De minder scherpe maximumfactuur kan niet voor de kleuters. Voor de leerlingen van de lagere school 
mag die over de 6 leerjaren maximaal € 445 bedragen. 
 De leerlingen van het derde en vierde leerjaar gaan op 31 mei, 1 en 2 juni 2021 voor 3 dagen op 

bosklassen naar Bomal – sûr - Ourthe en betalen daarvoor 2 x € 30  en 1 x € 30 = € 90. De leerlingen van 
het 4de leerjaar betaalden dit reeds in het schooljaar 2019 – 2020. 

 De zesdeklassers gaan van 3 maart tot 11 maart 2021 op sneeuwklassen naar Leysin (Zwitserland).  In 
het vijfde leerjaar wordt er al vooraf betaald en dat gebeurt als volgt (onder voorbehoud van 
prijsstijgingen): de 1ste betaling: € 100,00 ; daarna: 3 x € 60  
Elk jaar, het eerste weekend van oktober, organiseren de ouders van de zesdeklassers een 
schoolrestaurant. De opbrengst daarvan gaat volledig naar de leerlingen die mee op sneeuwklassen 
gaan. De ouders krijgen na het schoolrestaurant een deel van hun voorafbetaling (vijfde leerjaar) 
terugbetaald.  
Ook het schoolbestuur (gemeente Bertem) geeft een toelage zodat de kostprijs voor de ouders fel 
verminderd wordt en we onder de maximumfactuur blijven.  

 Voor de zeeklassen van het derde en vierde leerjaar organiseren we in februari/maart een verkoop van 
lentebloemen. Zo kunnen we de bijdrage van de ouders laag houden. 

 Oudercomité Harlekijn sponsort de zeeklassen en sneeuwklassen. 
 De mutualiteit geeft een bijdrage voor meerdaagse schooluitstappen: minimum € 25. 
 De ouders geven de schriftelijke toelating voor deze openluchtklassen. De betalingen gebeuren gespreid 

via de schoolrekening.  
 De leerlingen zijn niet verplicht hieraan deel te nemen. Bij niet-deelname zijn de kinderen wel verplicht 

naar school te komen gedurende deze periode. 
 

4. Bijdrageregeling: Zie schoolreglement hoofdstuk 4. 
Het volgende aanbod is niet verplicht. De school gebruikt deze materialen niet in haar 
activiteiten en lessen. Wij bieden geheel vrijblijvend de volgende tijdschriften/ boekpakketten aan.  
De prijs van de jaarabonnementen worden bij het begin van het schooljaar meegedeeld. 
 

KLEUTERSCHOOL 
Boektoppers (K1, K2, K3)  
 

LAGERE SCHOOL 
1e + 2de leerjaar: Boektoppers 
3e + 4e leerjaar: Klapkrant, Boektoppers 
5e + 6e leerjaar: Kitskrant, Boektoppers, En Action groeiboek 
 

Ook de schoolmaaltijden, drank, voor- en naschoolse opvang, klasfoto’s zijn facultatieve diensten die de 
school aanbiedt. Voor dit soort uitgaven is er geen maximumbedrag voorzien. 
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Alle betalingen verlopen via de maandelijkse schoolfacturatie. De kinderen brengen dus geen geld mee 
naar school.  
 

5. Basisuitrusting:  
De school verwacht dat de leerlingen over volgende zaken beschikken: boekentas, pennenzak, kaftpapier 
(alleen voor de lagere school), turnpantoffels (vanaf de tweede kleuterklas), zwemkledij (vanaf de derde 
kleuterklas). De basisuitrusting valt ten laste van de ouders. 
 
 
6. Facturering en betaling: 
Alle schoolgebonden onkosten en uitgaven uit de bijdrageregeling (drank, maaltijden, tijdschriften en 
opvang) worden gefactureerd door de financiële dienst van het gemeentebestuur van Bertem.  

Alle betalingen gebeuren op rekening van het gemeentebestuur Bertem op het 
rekeningnummer BE36 0961 2048 0081 

 

De facturen worden via e-mail aan de ouders bezorgd of meegegeven aan het kind.  
Indien niet tijdig wordt betaald, wordt een aanmaning meegegeven (een 1ste aanmaning na 3 maanden, 
een 2de aanmaning na 4 maanden en een 3de aanmaning na 5 maanden). Bij de laatste en derde 

aanmaning wordt een lijst van alle openstaande facturen aan de directie bezorgd. Met de ouders kan 

individueel de betalingsachterstand worden besproken. Indien na 6 maanden geen betaling of oplossing 
wordt gevonden, wordt een aangetekende 
aanmaning per post verstuurd en wordt de 
invordering via de deurwaarder opgestart.  
Indien het tijdig betalen van rekeningen een 
probleem is, komt u best langs bij de 
directie. Samen zoeken we discreet naar 
een oplossing.  
 

Hebt u nog vragen over de schoolkosten in 
het basisonderwijs, neem dan een kijkje op 
de website www.schoolkosten.be van het 
Vlaams Ministerie van Onderwijs en 
Vorming. Met praktische vragen kunt u ook bij de directeur of op het schoolsecretariaat terecht.  

 

8 SCHOOLTOESLAG 
 

Op 1 januari 2019 is het Groeipakket van start gegaan: de vernieuwde kinderbijslag. De huidige 
schooltoelagen (toelage voor kleuter-, lager en secundair onderwijs) worden vanaf schooljaar 2019-2020 
vervangen door de schooltoeslag en worden dus geïntegreerd in dat Groeipakket.  
De afdeling Studietoelagen staat vanaf dan enkel nog in voor de studietoelagen voor studenten in het 
hoger onderwijs. U moet vanaf schooljaar 2019-2020 dus geen aanvraag meer indienen bij de afdeling 
Studietoelagen. De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag zal gebeuren via uw uitbetaler van het 
Groeipakket (het vroegere kinderbijslagfonds).  
Ouders die met hun kinderen in Vlaanderen wonen, moeten hun schooltoeslag niet meer aanvragen. Er 
wordt optimaal voorzien in een automatische rechtentoekenning. Voor een kind dat al gekend is binnen 
het Groeipakket worden de rechten automatisch onderzocht en toegekend.  
Net zoals bij de vroegere schooltoelage blijven de pedagogische voorwaarden behouden. Leerlingen uit het 
basisonderwijs die onvoldoende aanwezig zijn (kleuteronderwijs), of meer dan 29 halve dagen ongewettigd 
afwezig zijn (lager onderwijs), kunnen het recht op hun schooltoeslag verliezen. Als een kind twee 
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schooljaren na elkaar 30 halve dagen of meer ongewettigd afwezig (lager en secundair onderwijs) of 
onvoldoende aanwezig (kleuteronderwijs) is, verliest het de toeslag voor het tweede jaar.  
 

Meer info via deze link:  
https://www.vlaanderen.be/de-schooltoeslag-vanaf-schooljaar-2019-2020-groeipakket 
 
 
 

OUDERS EN SCHOOL
 

1 SCHOOLAGENDA  (Zie schoolreglement hoofdstuk 6) 

In de kleuterklas hebben de leerlingen een themabrief met de mededelingen van de groepsleerkracht voor 
de ouders. Er is ook ruimte voorzien voor mededelingen van de ouders aan de leerkracht. In het eerste 
leerjaar worden alle mededelingen van de groepsleerkracht op het huiswerkblaadje vermeld. Dit steekt in de 
huistakenmap. Vanaf de tweede leerlingengroep van het lager onderwijs krijgen de leerlingen een 
schoolagenda. Hierin worden de taken van de leerlingen en mededelingen voor ouders dagelijks genoteerd.  
De groepsleerkracht ondertekent wekelijks de agenda, de ouders of de personen die het kind na de 
schooltijd opvangen, dagelijks. 
 

2 HUISTAKEN 
In de eerste graad van het lager onderwijs worden geen taken gegeven op woensdag en vrijdag. In de 
andere leerjaren worden opdrachten gegeven zodanig dat de kinderen leren plannen en hun taken kunnen 
spreiden over verschillende dagen.  
 

3 RAPPORT   (Zie schoolreglement hoofdstuk 6) 

 
 Het rapport is een productevaluatie met punten voor de leergebieden taal, wiskunde, wereldoriëntatie 

en levensbeschouwing. De andere leergebieden en de leef- en leerhouding wordt geëvalueerd d.m.v. 
attitudeformulier. 

 Per schooljaar zijn er voor alle klassen van de lagere school 4 rapporten dagelijks werk (ongeveer 
tweemaandelijks). Voor het vierde, vijfde en zesde leerjaar zijn er ook nog twee (december en juni) 
trimesteriële rapporten (proefwerken).  

 Alle scholen voor gewoon lager onderwijs moeten voor ten minste 3 leergebieden gevalideerde toetsen 
afnemen bij al hun leerlingen. De resultaten dienen voor interne kwaliteitszorg. De overheid stelt 
een toetstoolkit ter beschikking, waarin de Interdioscesane Proeven, de OVSG-toetsen en de 
parallelproeven van de peilingen opgenomen zijn. 
Het zesde leerjaar neemt in juni deel aan de OVSG-toetsen. 

 De ouders volgen de resultaten van hun kind(eren) op en ondertekenen het rapport. 
 

4 GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS          
 (Zie schoolreglement hoofdstuk 9) 

 

5 PROBLEMEN OP SCHOOL 
Leerlingen, ouders en leerkrachten houden zich aan de leefregels en afspraken die in dit schoolreglement 
en de afsprakennota opgesomd zijn en aanvaarden de consequenties bij het niet naleven ervan.  
Bij onenigheid tussen leerkrachten en ouders nemen de ouders in de eerste plaats contact op met de 
betrokken leerkracht om, in gemeenschappelijk overleg, te trachten tot een vergelijk te komen. Wanneer 
dit overleg geen resultaat oplevert, kan men een afspraak maken met de directeur zodat deze kan trachten 
een overeenkomst tussen beide partijen tot stand te brengen. Indien deze beide vormen van overleg 
mislukken, kunnen de ouders zich wenden tot het schoolbestuur, via de Schepen van Onderwijs.  
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Soms worden gemaakte leefregels en afspraken niet nageleefd en/of kunnen zowel de leerkracht als het 
kind zich eens vergissen. Als een leerling de goede werking van de school hindert of het klasgebeuren 
stoort kunnen er maatregelen getroffen worden. 
Deze maatregelen en bijhorende procedures zijn verder gespecificeerd in hoofdstuk 8 van het 
schoolreglement. 
 

6  OUDERS EN LEEFREGELS 
Wij hanteren de volgende leefregels in onze dagelijkse schoolpraktijk: 
 

 elk kind is ons evenwaardig: wij willen als schoolgemeenschap elk kind, zonder onderscheid van welke 
aard ook, de beste kansen bieden tot volledige ontplooiing. Dit is de basishouding van directie en 
leerkrachten en de basis van het onderwijs - in brede zin - die onze school wil geven aan de leerlingen. 
 

 elk kind heeft recht op kwaliteitsvol onderwijs: onze school poogt dit waar te maken met een team van 
gemotiveerde leerkrachten, regelmatige evaluaties van het gegeven onderwijs, aandacht voor 
onderwijsvernieuwingen, studiemethodebegeleiding (leren leren). Daarbij heeft onze school bijzondere 
aandacht voor “leerbedreigde” kinderen (kinderen met leermoeilijkheden of met sociale moeilijkheden).  
Wij vragen uw medewerking door onder meer dagelijks de schoolagenda ter hand te nemen, 
lesoverhoringen en toetsen te ondertekenen, door uw kind(eren) te stimuleren en te ondersteunen bij 
het schoolwerk.  
Als ouder heeft u recht op informatie en nodige bijstand omtrent het schoolleven van uw kind(eren) via 
communicatiemiddelen: de schoolagenda, schoolrapporten, Nieuwsbrieven en website, contactavonden 
en persoonlijke ontmoetingen.  
 

 elk kind heeft recht op spel en ontspanning: lichamelijke vorming is essentieel in de ontwikkeling van 
kinderen en jongeren.  
Onze school wil die garanderen via bewegingsopvoeding, L.O. en zwemmen, door de speeltijd echt 
speel-tijd te laten zijn en door kinderen te stimuleren tot spel en sport met aandacht voor fair-play en 
groepsgeest. 
 

 elk kind heeft recht op een mooie, gezonde en veilige leefomgeving: wij willen onze kinderen 
begeleiden in het respectvol omgaan met de natuur, met eigen materialen en die van anderen. Wij 
rekenen op de medewerking van alle ouders door een strikte opvolging van de verkeersreglementering 
aan en rond de schoolomgeving. 
 

 elk kind heeft recht op gezonde voeding: wij willen daartoe bijdragen via ons aanbod van warme 
maaltijden in een uitnodigende refter en door mee te werken aan gezonde eetgewoonten.  

- Als tussendoortje tijdens de pauzes worden volgende versnaperingen aanvaard: fruit en droge 
koeken zonder chocolade errond. 
- Als ‘gezonde’ school verwachten we dat de kinderen op dinsdag een stuk fruit meebrengen. Op 
donderdag eten we allen een stuk fruit van het fruitproject. 
- Kinderen mogen GEEN SNOEP, KAUWGOM OF CHIPS meebrengen naar school. 
- Tijdens de speeltijd drinken we alleen water. De kinderen brengen dit mee in hun drinkbus en 
kunnen deze op school bijvullen. Tijdens de zomermaanden is het drankfonteintje op de speelplaats 
van de lagere school beschikbaar. 
- In de refter wordt bij de maaltijden gratis water geschonken. Kinderen kunnen bij de broodmaaltijd 
met een bonnetje chocomelk, melk of fruitsap in een glazen flesje aankopen. Bij warme maaltijden 
wordt alleen water gedronken.  
Frisdranken zijn verboden! 
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MOS EN AFVAL BEPERKEN 

Onze school is een MOS-school (Milieuzorg Op School). Onze kinderen worden opgevoed tot 
milieuvriendelijke wereldburgers. Respect en verantwoordelijkheid voor onze planeet en voor al wat leeft 
zijn belangrijke basishoudingen. We spannen ons in om de afvalberg te beperken, vervuilende 
verpakkingen zijn niet toegestaan. 
 

 Boterhammen brengen we mee in een brooddoos MET NAAM 

 Versnaperingen stoppen we zonder folie, in sluitbare doosjes MET NAAM 

 We brengen geen drankjes in wegwerpflesjes of brikjes mee. Het mag wel in drinkbus of 
hersluitbaar plastieken flesje. 

 Ook het papierverbruik perken we in. Schoolinformatie, facturen, nieuwsbrieven en andere info op 

schoolniveau, bezorgen we via mail aan onze ouders indien zij dit wensen. De ouders worden 

hierover bevraagd bij de start van het schooljaar of bij inschrijving.   

7 VERLOREN VOORWERPEN 
 

De school is niet verantwoordelijk voor diefstal van persoonlijk materiaal van de kinderen (kledij, 
schoolgerei, fiets, juwelen, brillen, speelgoed ...). Wij vragen u met aandrang alle kledingstukken, schooltas, 
zwemzak, pennenzak, brooddoos, enz. te naamtekenen.  
Indien het kind iets verloren heeft, kunnen de ouders steeds terecht bij de directeur om na te gaan of het 
materiaal zich bij de verloren voorwerpen bevindt. Tweemaal per jaar (met de oudercontacten) worden alle 
verloren voorwerpen in de refter tentoongesteld. 
Op het einde van elke maand worden alle niet afgehaalde kledingstukken en brooddozen verwijderd en 
weggegeven aan een goed doel (Mama’s Depot Leefdaal). 
 

8 OUDERCONTACT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 
1. Het eerste contact tussen school en ouders is de schoolagenda of de themabrief.  
2. De ouders wonen de oudercontacten bij. Geplande oudercontacten: 

 In het begin van het schooljaar worden in alle klassen info-avonden georganiseerd i.v.m. de 
werkwijze, de gebruikte methodes, handboeken enz...  

 Ook worden er afspraken gemaakt die o.a. betrekking hebben op de huistaken, lessen, toetsen, 
agenda, rapportering, klasafspraken enz. 

 Verder worden er individuele gesprekken voorzien in de kleuterschool en de lagere school in  
december (LS), januari (KS), maart (op aanvraag) en juni.  

 Occasionele contacten: dat kan elke schooldag voorschools tussen 8.30 uur en 8.45 uur en 
naschools tussen 15.45 uur en 16.00 uur of na afspraak met de leerkracht. De juiste data van 
de oudercontacten worden zo vlug mogelijk meegedeeld en staan op de website. 

3. Voldoende aanwezigheid 
De ouders sturen hun kind elke schooldag en op tijd naar school, dit verhoogt de kansen op schoolse 
successen. Ze respecteren de afspraken zoals die opgenomen zijn in het schoolreglement. De voldoende 
aanwezigheid speelt een rol in het toekennen van de schooltoelage. In het geval een kind problematisch 
(ongewettigd) afwezig is, zal de school contact opnemen met de ouders. Indien het kind vijf of meer halve 
dagen ongewettigd afwezig is, moet de school het CLB inschakelen. 

4. Sommige kinderen hebben nood aan individuele begeleiding. De school werkt voor hen vormen van 
individuele ondersteuning uit en ze maakt daarover afspraken met de ouders zoals voorzien in het 
zorgbeleid. De ouders ondersteunen op een positieve manier de maatregelen die in samenspraak 
genomen zijn.  
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9 ZORG OP SCHOOL 
 
 

  Op klasniveau:  via differentiatie, werken in niveaugroepen, 
         contractwerk, hoekenwerk, klasdoorbrekend werken  

 werken aan sociale vaardigheden 
 Op schoolniveau: via kind- en leerlingvolgsysteem (opvolging van vorderingen), 

    via leerlingenbesprekingen (MDO), 
     via zorgcoördinator en zorgbegeleider (SES-leerkracht, …) 
     via CLB-begeleiding 
 

De zorgcoördinator begeleidt, coacht en coördineert de zorginitiatieven rond de leerling en probeert de 
communicatie tussen alle betrokkenen te bevorderen. 
 

De functie van zorgcoördinator omvat zorgtaken op drie niveaus: 
 de coördinatie van alle zorginitiatieven op het niveau van de school (o.a. zichtbaar aanspreekpunt 

voor elke zorgvraag op school, organiseren en ondersteunen van gedifferentieerde leertrajecten, 
ondersteunen van het gebruik van het  
leerlingvolgsysteem, organisatie van het intern overleg, stimuleren van ouderbetrokkenheid, 
samenwerking met CLB ...) 

 ondersteunen van de klasleerkrachten (o.a. suggesties geven i.v.m. differentiatie, samenwerken 
aan het opstellen en opvolgen van een handelingsplan, coaching van leerkrachten, ...) 

 leerlingbetrokken taken (o.a. hulp bij leer- of gedragsproblemen aan individuele leerlingen of aan 
groepjes, ...) 

 

Gelijke onderwijskansen – SES-lestijden: 
Op onze school streven we naar gelijke onderwijskansen voor iedereen. Dit houdt in dat wij de leer- en 
ontwikkelingskansen van alle leerlingen bevorderen.  
Hiervoor krijgen wij elk schooljaar extra lestijden. Deze lestijden worden door het Departement Onderwijs 
aan de school toegewezen op basis van de Sociaal-Economische Status van de ingeschreven leerlingen 
(thuistaal, diploma moeder, schooltoelage).  
 

Ondersteuningsnetwerk: 
De school is aangesloten bij ondersteuningsnetwerk Centrum (ONW002).  
Contactgegevens: netwerk.coach@onw-centrum.be 
tel 02 430 67 00     website: https://www.onw-centrum.be 
Voor algemene vragen over ondersteuning of voor specifieke vragen over de ondersteuning van uw kind 
binnen de school, kan u terecht bij de zorgcoördinatoren:  
- Hanna Belmans voor de kleuterschool: 0495 32 80 09 
- Ella Van Loock voor de lagere school: 0495 32 80 02 
Of bij de directie, Nele Verhellen: 02 767 51 01 
 
 

10 TAALGEBRUIK 
 

Op school en in de nabijheid van de leerlingen spreken alle schoolparticipanten het (Algemeen) Nederlands 
met elkaar. Enkel tegenover leerlingen die een andere moedertaal spreken en het (Algemeen) Nederlands 
nog niet voldoende beheersen kan uitzonderlijk een andere taal worden gebruikt. 
 

 
 
 

mailto:netwerkcoach@onw-centrum.be?subject=%5BContact%20via%20website%5D%20
https://www.onw-centrum.be/
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11 MEDICATIE OP SCHOOL 

De school dient uit eigen beweging geen medicatie toe. Bij ziekte zal ze in de eerste plaats een ouder of 
een door u opgegeven contactpersoon trachten te bereiken. Indien dit niet lukt en afhankelijk van de 
hoogdringendheid, zal de school de eigen huisarts, een andere arts of eventueel zelfs de hulpdiensten 
contacteren. De ouders kunnen de school verzoeken om medicatie toe te dienen. De school kan weigeren 
om medicatie toe te dienen, tenzij:  

1. die is voorgeschreven door een arts én 
2. die omwille van medische redenen tijdens de schooluren dient te worden toegediend.  

De ouders doen dit schriftelijk met vermelding van de naam van het kind, de datum, de naam van het 
medicament, de dosering, de wijze van bewaren, de wijze van toediening, de frequentie, de duur van de 
behandeling. 
In overleg met de CLB-arts kan het personeelslid van de school alsnog weigeren medicatie toe te dienen. In 
onderling overleg tussen de school, het CLB en de ouders wordt naar een passende oplossing gezocht.  
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LEERLING EN SCHOOL
 

Op school zijn we met velen samen en doen we samen activiteiten: les krijgen in de klas, spelen tijdens de 
speeltijd of middagpauze, les L.O., samen knutselen, samen op stap gaan… Opdat het voor allen leuk zou 
zijn op school is het nodig goede afspraken te maken. 
 

 Elk kind heeft recht om naar school te gaan en goed les te krijgen: de directie en de leerkrachten willen 
alles doen om ons die kans te geven. Wij dragen ons steentje bij en  
 houden ons aan de afspraken die in de school en in de klas gemaakt worden, 
 komen op tijd naar school omdat het belangrijk is samen met de andere kinderen aan de les te 

beginnen, 
 gaan na de speeltijd, als het belt, rustig naar de klas, 
 verlaten rustig de klas of de refter en lopen niet in de gang of op de trap, 
 maken met zorg ons huiswerk en voorbereidingen, 
 leren dagelijks onze lessen, 
 vullen elke dag onze schoolagenda in en laten deze tekenen door mama of papa, 
 kijken met onze agenda na of alles wat nodig is, in de boekentas zit, 
 hebben aandacht voor een verzorgde kledij en schoolgerei. Hoofddeksels worden in de klas en de 

refter niet gedragen. 
 

 Elk kind heeft recht op spel en ontspanning: we doen dit voor en na schooltijd, tijdens de speeltijd of 
middagpauze. We spelen voor het plezier. Ruzie maken, plagen en trekken horen daar niet bij. 
Iedereen mag meespelen: wij sluiten niemand uit en storen geen ander spel. Wij nodigen anderen uit 
om een leuk spel mee te spelen.  

 

 Elk kind heeft recht op een gezonde voeding: wij werken daar aan mee door gezonde tussendoortjes 
mee te brengen naar school. Snoep past daar NIET bij. Elke donderdag is het fruitdag op school en op 
dinsdag brengen we zelf fruit mee. 

 

 Elk kind heeft recht zijn eigen mening te zeggen: wij doen dit op een beleefde manier en zeggen geen 
lelijke woorden tegen andere kinderen of tegen leerkrachten. Meningsverschillen zijn steeds 
bespreekbaar met de leerkracht of de directeur. 

 

 Elk kind heeft recht op een mooie, gezonde en veilige omgeving: wij hebben ook allen de plicht 
daaraan mee te werken, onder meer door respectvol om te gaan met de natuur en met het 
(school)materiaal en dus: 

 geen papiertjes of afval op de grond te gooien in de klas, gang, refter of speelplaats, maar in de 
juiste vuilnisbak. We kunnen sorteren. 
 de wc te gebruiken zoals het hoort, er geen lawaai te maken, door te spoelen, handen te 
wassen en terug naar de klas of de speelplaats te gaan. 
 jassen aan de kapstok te hangen, mutsen en handschoenen in de boekentas. 
 geen boeken, meubilair, muren of deuren te beschadigen. 
 turnzakjes te hangen of te leggen op de aangewezen plaats. 
 schoolgerief, boekentassen, lessenaars en klaslokalen netjes te houden. 
 de veiligste schoolroute te nemen en de verkeersreglementen in acht te nemen. 
 mijn fiets verkeerstechnisch in orde te brengen en netjes in de fietsenstalling te zetten. Ik draag 
STEEDS mijn veiligheidsvestje als ik fiets. 
 

 Wij respecteren het werk van het onderhoudspersoneel !!! 
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INFORMATIE SCHOOLJAAR 2020-2021 
 

Om te noteren! 

Algemene verlofdagen: 
 Hervatting schooljaar op DINSDAG 1 september 2020 
 Herfstvakantie van maandag 2 maandag tot zondag 8 november 2020 
 Wapenstilstand: woensdag 11 november 2020 
 Kerstvakantie van maandag 21 december 2020 tot zondag 1 januari 2021 
 Krokusvakantie van maandag 15 februari tot zondag 21 maart 2021 
 Paasvakantie van maandag 5 april tot en met zondag 18 april 2021 
 Hemelvaartdag + brugdag: donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei 2021 
 Pinkstermaandag: maandag 24 mei 2021 
 Begin zomervakantie: donderdag 1 juli 2021 

 
Plaatselijke verlofdagen: 
 Woensdag 16 september 2020: pedagogische studiedag voor alle leerkrachten 
 Maandag 28 september 2020: plaatselijke verlofdag 
 Woensdag 21 oktober 2020: pedagogische studiedag voor leerkrachten kleuter- en lagere school 

(scholengemeenschap KHAMSA)  
 Woensdag 27 januari 2020: pedagogische studiedag voor alle leerkrachten 
 Vrijdag 30 april 2021: plaatselijke verlofdag 

 
Feesten: 
 Schoolrestaurant (ten voordele van de sneeuwklassen): zaterdag 3 en zondag 4 oktober 2020 
 schoolfeest: vrijdag 7 mei en zaterdag 8 mei 2021 

 
Extra-murosactiviteiten: 
 Sneeuwklassen (zesde leerjaar): van woensdag 3 maart tot en met donderdag 11 maart 2021 in 

Leysin (Zwitserland) 
 Bosklassen (derde en vierde leerjaar): van maandag 31 mei tot en met woensdag 2 juni 2021 in 

Bomal – sûr – Ourthe.  
 

OPEN DEUR 
vrijdag 27 augustus 2021 van 17 tot 19 uur 
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.......................................................................................................................................................................... 

 
Gelieve onderstaand document te lezen (beide zijden), in te vullen waar nodig, te ondertekenen en zo vlug mogelijk 
mee te geven met uw kind(eren). 
 
 
ONTVANGST SCHOOLBROCHURE / AFSPRAKENNOTA 

BESMETTELIJKE ZIEKTEN IN HET GEZIN 

TOESTEMMING AFBEELDINGEN EN GELUIDSOPNAMES 2020-2021 

GEBRUIK VAN GEGEVENS 2020-2021 

 

Ondergetekende(n), ouder(s) van  

...................................................................................................  (naam + voornaam)  klas .................. 

...................................................................................................  (naam + voornaam)  klas .................. 

...................................................................................................  (naam + voornaam)  klas .................. 

...................................................................................................  (naam + voornaam)  klas .................. 

leerling(en) van GBS Leefdaal  

 

1. verklaart/verklaren hierbij kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de 
SCHOOLBROCHURE/AFSPRAKENNOTA 2020-2021, als aanvulling op het schoolreglement. 

 
2. verklaart/verklaren hierbij kennis te hebben genomen van de schikkingen inzake besmettelijke ziekten (zie 

Schoolbrochure 2020-2021 pagina 14),  
 

3. geeft/geven hierbij toestemming aan de school om zowel geposeerde (gerichte) als niet-geposeerde, 
spontane afbeeldingen (foto of film) en geluidsopnames van hun kind(eren) te maken en te publiceren     
(GELIEVE AAN TE DUIDEN) 

 

 op de openbare schoolwebsite www.gbsleefdaal.be en de facebookpagina van GBS Leefdaal om de werking 

van de school bekend te maken bij een ruimer publiek 

 om te delen op gesloten sociale media en website/leeromgevingen, waarvan de toegang beperkt is tot 

ouders en leerkrachten, om hen te informeren over de klasactiviteiten en de werking van de school  

 om te plaatsen in gedrukte publicaties zoals de Nieuwsbrief, de themabrief voor de kleuterschool, de 

jaarlijkse Schoolbrochure/Afsprakennota, de jaarkalender van het oudercomité, het infoblad (INFO-

BERTEM) van de gemeente Bertem, om de werking van de school bekend te maken aan een ruimer publiek 

 om op te hangen in de ruimtes (klaslokalen, gangen, …) van de school, uithangborden aan de schoolpoort, 

en boven de kapstok als herkenningspunt voor kinderen en ouders 

 om gebruikt te worden voor interne vorming van zijn medewerkers om de kwaliteit van de werking te 

verbeteren 

 om gebruikt te mogen worden door stagiairs voor opdrachten in het kader van hun opleiding; 
 

Als u zich in de loop van het schooljaar bedenkt en u vraagt om bepaalde beelden toch te verwijderen, dan geven wij daar 
onmiddellijk gevolg aan.  
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4. * geeft/geven hierbij toestemming om een klaslijst met enkele gegevens (naam, adres, telefoon, 

geboortedatum) mee te geven met de andere kinderen van de klas (voor bv. verjaardagsfeestjes, vriendjes 

uitnodigen), indien dit aan de directie schriftelijk gevraagd wordt door een ouder van de desbetreffende klas 

           OF 

* geeft/geven GEEN toestemming  

 
(gelieve te schrappen wat niet past) 
 

 
 
Facturen en Nieuwsbrieven worden zoveel mogelijk verstuurd via e-mail.  
Gelieve de volgende gegevens in te vullen. 
 

 JA, ik wens facturen en nieuwsberichten (Nieuwsbrief, uitnodigingen oudercontact, themabrief KS …) via e-

mail te ontvangen en zo op de hoogte te blijven van de actuele schoolwerking. 

e-mailadres van de vader: …………………………………………………………………… 

e-mailadres van de moeder: …………………………………………………………………. 

 NEE, ik wens de facturen op papier te ontvangen. Ze worden meegegeven in de boekentas van mijn kind. 

 NEE, ik wens de papieren versie van de nieuwsberichten te ontvangen via de boekentas van mijn kind.  

 

 
 

 
 
Voor akkoord,      Datum en handtekening(en) 
 

 

 

 

 


