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DEEL III : Het reglement
1

Engagementsverklaring

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun
kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil
verwachten we wel de volle steun van jullie. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven.
Op afgesproken momenten evalueren we samen de engagementen en het effect ervan.
Oudercontacten
Als ouder ben je samen met de school partner in de opvoeding van je kind. Het is goed dat
je zicht hebt op de werking van onze school. Daarvoor plannen we een kennismakingsmoment
eind augustus voor de start van het schooljaar. In de loop van de maand september/begin
oktober wordt u geïnformeerd over de klaswerking, het aanbod van je kind. Hierover brengen
we u in de ‘ infobrief voor ouders ‘ verder op de hoogte.
We willen je op geregelde tijden informeren over de evolutie van je kind. Dat doen we schriftelijk via tussentijdse evaluaties en rapporten. Indien nodig dan zitten we samen rond te tafel
voor een gesprek.
We organiseren ook regelmatig oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar laten we je
weten op welke data die doorgaan. Tijdens de oudercontacten wordt de individuele handelingsplanning voor jouw kind besproken. Items als keuze van gestelde doelen, aanpak, accenten in de begeleiding, specifieke individuele leerstrategieën of aangepaste methodes voor je
kind, inhoud van therapie, de evoluties van je kind… zijn voorwerp van individuele handelingsplanning.
Wie niet op het oudercontact aanwezig kan zijn, kan een gesprek aanvragen op een ander
moment. Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien
je niet op de geplande oudercontacten kan aanwezig zijn.
Als je je zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak dan kan je op elk moment
zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van je kind. Dat doe je via de directie.
Wij verwachten dat je met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. je kind.
Wij verwachten dat je je als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond
de opvoeding van je kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact.
Wij engageren ons om met je in gesprek te gaan over je zorgen en vragen t.a.v. de evolutie
van je kind.
Aanwezig zijn op school en op tijd komen.
Je wordt verwittigd bij elke niet-gewettigde afwezigheid.
De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van
de schooltoelage, voor de toelating tot het eerste leerjaar en voor het uitreiken van een
getuigschrift op het einde van het lager onderwijs. Daartoe moeten wij de afwezigheden van
je kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB.
We vragen dat je er als ouder voor zorgt dat je kind op tijd op school is. Dit geldt zowel voor
de kleuterschool als de lagere school. Hierboven vindt u de uurregeling terug. We verwachten
dat je kind dagelijks en op tijd op school is. Kinderen die te laat toekomen melden zich aan
bij het secretariaat of de directie. Wij verwachten dat je ons voor 08.30 uur verwittigt bij
afwezigheid van uw kind.
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Het leerlingenvervoer is erop gericht dat alle leerlingen het uurrooster van de school kunnen benutten. We vragen je er alles aan te doen opdat de bus geen extra oponthoud heeft.
Respecteer hiervoor het bus reglement waarover je verderop in het schoolreglement meer informatie vindt. Het CLB waarmee we samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. Je kan je niet onttrekken aan deze begeleiding.
We zullen op de volgende wijze samenwerken met jou en met het CLB : Bij problemen wordt u
telefonisch of per brief gecontacteerd. Indien nodig wordt u uitgenodigd gezamenlijk overleg.
Je kan steeds bij ons terecht in geval van problemen. We zullen samen naar de meest geschikte
aanpak zoeken.
Individuele leerlingenbegeleiding.
Onze school voert een beleid op leerlingenbegeleiding (zie punt 16). Dit houdt onder meer in dat
we gericht de evolutie van je kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem. Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding.
Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.
Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kan je dit melden aan de directie. We gaan dan
samen met jou na welke aanpassingen nodig zijn. We kunnen ook zelf aanpassingen voorstellen op
basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Ook dan gaan we steeds eerst in overleg
met jou. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je kind nodig heeft en wat wij
als school kunnen organiseren.
We zullen in overleg met jou als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van je kind georganiseerd zal worden. Daarbij zullen we aangeven wat je van de school kan verwachten en wat wij
van jou als ouder verwachten.
We verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt
en naleeft.
In onze school voor buitengewoon onderwijs richten we de activiteiten zo in dat iedere leerling
volgens eigen tempo en volgens eigen mogelijkheden kan leren en zich verder ontwikkelen. We
houden rekenen met zijn specifieke onderwijsbehoeften. Hierbij houden we 3 belangrijke facetten
in het oog: Welbevinden, het leerproces en de onderwijsloopbaan.
Daarom werken wij in onze school niet met leerplannen en eindtermen, maar met ontwikkelingsdoelen.
De doelen die we nastreven worden zorgvuldig per leerlingengroep of per kind gekozen en verwerkt
in een handelingsplan.
Vaak is specifiek gericht ortho-didactisch handelen nodig. Het aanbieden van individuele begeleiding of begeleiding of therapieën in groep, zoals logopedie of bewegingstherapie,… én het bijsturen
en differentiëren in het leerproces is het uitgangspunt van het buitengewoon onderwijs.
We willen graag de ouders betrekken bij de handelingsplanning.
•
Bij de beeldvorming:
Een goede informatie-uitwisseling kan helpen bij het kiezen van de ontwikkelingsdoelen en het
uitstippelen van een gerichte aanpak.
•
Bij de fase van de doelenbepaling:
In samenspraak tussen schoolteam en ouders kunnen prioriteiten voor de individuele handelingsplanning worden vastgelegd.
•
Tijdens de fase van de uitvoering:
Goede samenwerking en dialoog met ouders is belangrijk om transfer van de school naar het thuismilieu en omgekeerd te bevorderen. Ouders kunnen leerkrachten informeren over het welbevinden
van hun kind.
•
Bij de evaluatiefase:
Ook hier vinden we de mening van de ouders van belang. Ouders bekijken de evolutie van hun kind
vanuit een andere invalshoek. De vorderingen van uw kind worden meegedeeld via een weekverslag
, heen -en weerschriftjes , een tussentijdse evaluaties en rapporten, een groot rapport per semester. Om de evaluatie van uw kind mee te delen wordt u uitgenodigd voor een rapportbespreking in
januari en juni.
Tijdens dit moment bevragen we de ouders naar hun verwachtingen t.a.v. de school voor het verder
werken met het kind.
Schoolbrochure De Strandloper 2018-2019 Albert I laan 56 Oostduinkerke

3 van 22

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.
Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands en niet alle kinderen starten hun
schoolloopbaan met dezelfde taalvaardigheid Nederlands.
Onze school voert een talenbeleid. Wij engageren er ons toe kinderen te ondersteunen bij
het leren van en het leren in het Nederlands. Van jou als ouder verwachten we dat je positief staat tegenover de onderwijstaal en tegenover de initiatieven die we als school nemen
om de taalontwikkeling van onze leerlingen te ondersteunen (taaltraject/taalbad voor kinderen die de onderwijstaal onvoldoende beheersen). We vragen ook om kinderen in de vrije
tijd te stimuleren bij het leren van het Nederlands.

2

Inschrijvingen en toelatingen van leerlingen

Voor informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen kunt u steeds terecht bij
de directie van de school.
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 het regelmatig
schoolbezoek.
In het buitengewoon onderwijs kan een leerplichtig kind het eerste jaar van de leerplicht in
het kleuteronderwijs doorbrengen. Het volgen van kleuteronderwijs kan daarna nog met één
schooljaar verlengd worden. Na kennisneming van en toelichting bij de adviezen van de klassenraad en van het CLB nemen de ouders daaromtrent een beslissing.
In het buitengewoon onderwijs kan een leerling lager onderwijs blijven volgen tijdens het
schooljaar dat aanvangt in het jaar waarin hij dertien jaar wordt. Het volgen van buitengewoon lager onderwijs kan daarna nog met één schooljaar verlengd worden. Na kennisneming
van en toelichting bij het advies van de klassenraad en het CLB nemen de ouders daaromtrent
een beslissing.
Een kind is pas ingeschreven in onze school als de ouders schriftelijk instemmen met het
pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft een kind bij ons
ingeschreven.
De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school te
veranderen, zij niet akkoord gaan met een nieuwe versie van het schoolreglement of bij
een definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel.
Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we opnieuw jouw schriftelijk akkoord vragen. Indien je niet akkoord gaat met de wijziging, dan wordt de inschrijving van je kind
beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.
Onze school heeft geen capaciteitsproblemen en kan zeker alle leerlingen inschrijven: Alle
leerlingen kunnen inschrijven vanaf de eerste schooldag van maart van het voorafgaande
schooljaar.
Onze school moet echter haar capaciteit vastleggen.
De capaciteitsbepaling per vestigingsplaats :
 Op schoolniveau: maximum 100 leerlingen
 Op onderwijsniveau:
 kleuter maximum 10 leerlingen (kleuterklas type 2 : 10)
 lager maximum 90 leerlingen (Basisaanbod : 40 en T2 : 50)
 Per type:
 Type Basisaanbod: maximum 40 leerlingen
 Type 2: maximum 60 leerlingen
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Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de
overgang naar het lager onderwijs in De Strandloper.
Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs
Je kind moet zes jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar. Hierop bestaan een aantal
afwijkingen.
Zo kan je kind al naar het lager onderwijs wanneer je kind vijf jaar wordt vóór 1 januari van het
lopende schooljaar. Je neemt als ouder die beslissing autonoom nadat je kennis hebt genomen en
toelichting hebt gekregen bij de gemotiveerde adviezen van de klassenraad en van het CLB.
Je kind kan ook langer naar het buitengewoon kleuteronderwijs gaan. Het verblijf in het buitengewoon kleuteronderwijs kan met maximum twee schooljaren verlengd worden. Let wel: je kind is
dan leerplichtig.
Naast het voldoen aan de leeftijdsvoorwaarden is voor een inschrijving in het buitengewoon basisonderwijs een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs van het CLB vereist.

3

Ouderlijk gezag

3.1 Zorg en aandacht voor het kind
Voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid,
begrip en extra aandacht bieden.
3.2 Neutrale houding tegenover de ouders
De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet,
staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen uitspraak van de
rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een
vonnis of arrest, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter.
3.3 Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders
Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over
de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden
genomen.

Afspraken i.v.m. de agenda, brieven, rapporten, betalingen,…

Afspraken in verband met oudercontact en extra overlegmomenten
3.4 Co-schoolschap
Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, kan je
kind tijdens het schooljaar niet op twee plaatsen school lopen.

4

Afwezigheden

Dit punt is van toepassing op leerplichtige leerlingen. Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze - wegens niet onderworpen aan de
leerplicht - niet steeds op school moeten zijn.
4.1

Wegens ziekte

• Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest verplicht.
• Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders
voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar.
• Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB.
• Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de
schooluren plaats vinden.
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De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het ziektebriefje aan de le
raar. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest.
4.2

Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden

De afwezigheid van je kind kan in een aantal situaties gewettigd zijn. Voor deze afwezigheden is geen toestemming van de directeur nodig. Je verwittigt de school wel vooraf van
deze afwezigheid. Je geeft ook een officieel document of een verklaring die de afwezigheid staaft, af aan de school. Voorbeelden hiervan zijn:
• het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- en aan
verwant tot en met de tweede graad;
• de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank;
• het vieren van een feestdag dat hoort bij je geloof (anglicaanse, islamitische, joodse,
katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst).
4.3

Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is

Soms kan je kind om een andere reden afwezig zijn. Je bespreekt dit op voorhand met de
directie. Het betreft hier de afwezigheid wegens:
• de rouwperiode bij een overlijden;
• het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een
vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties;
• de deelname aan time-out-projecten;
• persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden.
Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om vroeger
op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt
dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni.
4.4

Problematische afwezigheden

De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Het is in het belang van je kind
om het elke dag naar school te sturen. Kinderen die lessen en activiteiten missen, lopen
meer risico op achterstand. Zij worden ook minder goed opgenomen in de leerlingengroep. Er zijn daarnaast ook gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage.
De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Vanaf 5 halve dagen
problematische afwezigheden contacteert zij het CLB en kan er een begeleidingstraject
opgestart worden. De ouders worden in dat geval uitgenodigd voor een gesprek.

5

Onderwijs aan huis

Als je kind minstens vijf jaar of ouder geworden is vóór 1 januari van het lopende school
jaar en ononderbroken afwezig is wegens (chronische) ziekte of ongeval tijdelijk niet naar
school kan komen, dan heeft je kind onder bepaalde voorwaarden recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden.
Voor tijdelijk onderwijs aan huis moet je als ouder een schriftelijke aanvraag indienen bij
de directeur en een medisch attest toevoegen waaruit blijkt dat het kind onmogelijk naar
school kan gaan, maar wel onderwijs kan krijgen. Heeft je kind een niet-chronische
ziekte, dan kan tijdelijk onderwijs aan huis pas worden georganiseerd na een afwezigheid
van 21 opeenvolgende kalenderdagen. Heeft je kind een chronische ziekte, dan heeft je
kind recht op 4 lestijden tijdelijk onderwijs aan huis per opgebouwde schijf van 9 halve
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schooldagen afwezigheid. Je kind moet daarnaast op 20 km of minder van de school verblijven. Als je kind op een grotere afstand van de school verblijft, dan kan de school tijdelijk onderwijs aan huis organiseren maar is daar niet toe verplicht. De directeur zal dan op
zoek gaan naar een leerkracht om 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De
school maakt afspraken met deze leerkracht om de lessen af te stemmen op de leerlingengroep van het kind. Tijdelijk onderwijs aan huis is gratis.
De school kan in overleg met jou ook contact opnemen met de vzw Bednet. Dit biedt de mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen. De school
maakt dan samen met jou concrete afspraken over opvolging en evaluatie.
Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur.

6 Een- of meerdaagse schooluitstappen (Extra-murosactiviteiten)
Eendaagse uitstappen



Doel: De leerlingen gaan op stap met de klas ,doen ervaringen op, verwerven nieuwe
kennis en passen reeds verworven kennis toe.



Aanbod: In het kader van Wero-lessen en andere vakken worden thema-uitstappen georganiseerd in alle klassen. Daarnaast zijn er ook sportdagen of staat een pedagogische
schoolreis op het jaarprogramma.
De ondertekening van dit schoolreglement geldt als een principiële toestemming met de
deel name van de leerling aan alle ééndaagse uitstappen. Als de ouders de toestemming
bij een concrete ééndaagse extra-muros activiteit toch zouden weigeren, dienen zij dat
vooraf aan de school te melden. Ouders kunnen de deelname niet weigeren wanneer de
extra-muros activiteit minder dan een volledige lesdag duurt. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-muros activiteiten dienen op de school aanwezig te zijn.

Meerdaagse uitstappen





Je kind is verplicht deel te nemen aan extra-muros activiteiten die minder dan één
schooldag duren. Dat zijn normale schoolactiviteiten. We streven er als school ook
naar om ook alle kinderen te laten deelnemen aan extra-muros activiteiten die één
dag of langer duren. Die activiteiten maken namelijk deel uit van het onderwijsaanbod dat we aan je kind geven.
Via dit schoolreglement informeren we jou als ouder over de uitstappen die dit
schooljaar worden voorzien. Hieronder vind je een overzicht van die schooluitstappen:
Aanbod: Meerdaags verblijf Buurklassen met onze Franse en Engelse partnerscholen.
Doel: De leerlingen en beleven nieuwe ervaringen en genieten van het verblijf met
de klas, leerkrachten van de eigen school en die van de partnerschool.
Door het schoolreglement te ondertekenen gaan we ervan uit dat je op de hoogte
bent van de schooluitstappen die worden georganiseerd. Als je niet wenst dat je kind
meegaat op één van de extra-muros activiteiten die één dag of langer duren, dien je
dat voorafgaand aan de betrokken activiteit schriftelijk te melden aan de school.
Leerlingen die niet deelnemen aan extra-muros activiteiten moeten op de school aanwezig zijn.
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7 Getuigschrift basisonderwijs op het einde van het Basisonderwijs
Uitreiken van het getuigschrift
Het getuigschrift basisonderwijs kan in het buitengewoon onderwijs enkel worden
uitgereikt wanneer de onderwijsinspectie de leerdoelen van het handelingsplan van
een leerling als gelijkwaardig beschouwt met die van het gewoon lager onderwijs.
Is dat het geval, dan zal de klassenraad oordelen of deze leerling de leerdoelen uit
dat handelingsplan in voldoende mate heeft bereikt om het getuigschrift basisonderwijs te bekomen.
Een leerling die geen getuigschrift basisonderwijs behaalt, ontvangt een getuigschrift dat aangeeft welke doelen hij of zij wel heeft bereikt (een ‘getuigschrift
bereikte doelen’).
Beroepsprocedure
Indien je als ouder niet akkoord zou gaan met het niet-toekennen van het getuigschrift basisonderwijs, kan je beroep instellen. Die beroepsprocedure wordt hieronder toegelicht.
Let op:
Wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend).
Wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.
1

Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift
basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur.
Dit gesprek is niet hetzelfde als het oudercontact. Je moet dit gesprek uitdrukkelijk aanvragen.

2

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

3

Na het overleg beslist de directeur om de klassenraad al dan niet opnieuw te
laten samenkomen om het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs
te bevestigen of te wijzigen.

4

De directeur of de klassenraad brengen de ouders met een aangetekende brief
op de hoogte van de beslissing.

5

Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de
klassenraad kunnen ouders beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Dit kan via aangetekende brief of door de brief (het verzoekschrift) tegen
ontvangstbewijs op school af te geven.
VBO Rozengaard
Albert Van den Berghe
Albert I laan 54
8670 Oostduinkerke
Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;
Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving
en motivering waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs
betwist wordt.
Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.
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a. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie
samen stellen. In de beroepscommissie, zitten zowel mensen die aan de school of
het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een
onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.
6

De beroepscommissie zal steeds de ouders en hun kind uitnodigen voor een gesprek. Zij
kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Het is enkel mogelijk
om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht.

7

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

8

De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.
De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift
basisonderwijs toekennen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten.
Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september via een aangetekende
brief door de voorzitter van de beroepscommissie aan de ouders ter kennis gebracht.

8 Herstel – en sanctioneringsbeleid
Kinderen maken nu en dan fouten. Dat is eigen aan het groeiproces van elk kind. Kinderen
kunnen leren uit de fouten die ze maken. Onze school wil hierop inzetten door dialoog en
herstel alle kansen te geven. In overleg met de betrokkenen gaan we op zoek naar een gepaste maatregel of een mogelijke oplossing. Op die manier kunnen kinderen mee de verantwoordelijkheid nemen om een oplossing te zoeken voor het conflict of om hun fout
goed te maken. Hiermee sluiten we als school tuchtmaatregelen niet uit. Het betekent
wel dat we heel bewust ervoor kiezen om in bepaalde gevallen een tuchtmaatregel op te
leggen.
8.1 Begeleidende maatregelen
Wanneer je kind de goede werking van de school of het lesverloop hindert, kunnen we in
overleg met je kind en eventueel met jou een begeleidende maatregel voorstellen. De
school wil hiermee je kind helpen tot gewenst gedrag te komen.
Een begeleidende maatregel kan zijn:


Een gesprek met de directie of orthopedagoog



Een time-out:

Je kind kan op basis van gemaakte afspraken zelfstandig of op vraag van de leerkracht
naar de time-out ruimte gaan. Zo kan je kind even tot rust komen of nadenken over wat
er is gebeurd. Achteraf wordt dit kort met je kind besproken;


Een begeleidingsplan:

Hierin leggen we samen met jou en je kind een aantal afspraken vast waarop je kind zich
meer zal focussen. Je kind krijgt de kans om zelf afspraken voor te stellen waar het dan
mee verantwoordelijk voor is. De afspraken uit het begeleidingsplan worden samen met je
kind opgevolgd.
8.2 Herstel
Een herstelgerichte maatregel kan zijn:
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een herstelgesprek tussen de betrokkenen;
een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep;
een bemiddelingsgesprek;
no blame-methode bij een pestproblematiek;
een herstelgericht groepsoverleg (HERGO):

Dit is een gesprek tussen de betrokken leerlingen, in het bijzijn van bijvoorbeeld
ouders of vertrouwensfiguren, onder leiding van een onafhankelijk persoon. Tijdens dit groepsoverleg zoekt iedereen samen naar een oplossing voor wat zich
heeft voorgedaan. De directeur of zijn afgevaardigde kan een tuchtprocedure, zoals in punt 9.4 beschreven, voor onbepaalde tijd uitstellen om dit groepsoverleg
te laten plaatsvinden. Hij brengt je dan per brief op de hoogte.
8.3

Ordemaatregelen

Wanneer je kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort,
kan door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden. Tijdens een ordemaatregel blijft je kind op school aanwezig.
Een ordemaatregel kan zijn:
•
een verwittiging in de agenda;
•
een strafwerk;
•
een specifieke opdracht;
•
een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie;
Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk.

8.4

Tuchtmaatregelen

Let op: wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of
zijn afgevaardigde.
Wanneer het gedrag van je kind de goede werking van de school ernstig verstoort
of de veiligheid en integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen belemmert, dan kan de directeur een tuchtmaatregel nemen. Een tuchtmaatregel kan enkel toegepast worden op een leerplichtige leerling in het lager
onderwijs.
8.4.1

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:

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

een definitieve uitsluiting.

8.4.2

Preventieve schorsing als bewarende maatregel

In uitzonderlijke situaties kan de directeur bij het begin van de tuchtprocedure
beslissen om je kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om
de leefregels te handhaven én om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is.
De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan jou
meegedeeld aan de ouders van de betrokken leerling. De directeur bevestigt deze
beslissing in de brief waarmee de tucht-procedure wordt opgestart. De preventieve schorsing kan onmiddellijk ingaan en duurt in principe niet langer dan vijf
opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende schooldagen verlengd worden, indien door externe factoren het
tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond. De directeur
motiveert deze beslissing.
8.4.3

Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting
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Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.)
Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende
procedure gevolgd:
1
De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. In geval van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft.
2
De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden per aangetekende brief uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Een personeelslid van de
school of van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon
van de ouders en hun kind. Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag na
verzending van de brief.
3
Voorafgaand aan het gesprek hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon inzage
in het tuchtdos-sier, met inbegrip van het advies van de klassenraad.
4
Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en binnen een termijn van vijf dagen aangetekend aan de ouders van de
betrokken leerling bezorgd. De beslissing vermeldt de beroepsmogelijkheden bij een definitieve uitsluiting.
Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt
de definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is je kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school
ingeschreven, dan is onze school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing.
Ten gevolge van een definitieve uitsluiting in het huidige, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren opnieuw in te
schrijven.
8.4.4 Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve) uitsluiting
Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt
die geen deel aan de lessen of activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt
schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.
In geval van een definitieve uitsluiting heb je als ouder één maand de tijd om je kind in
een andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe
op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de
school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.
8.5 Beroepsprocedures tegen een definitieve uitsluiting
Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.)
Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat als volgt:
1

Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders
via een aangetekend schrijven beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur.
Dit kan via aangetekende brief of door de brief (het verzoekschrift) tegen ontvangstbewijs
op school af te geven.
VBO Rozengaard Albert Van den Berghe
Albert I laan 54
8670 Oostduinkerke
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Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;
het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering waarom de definitieve uitsluiting betwist wordt.
Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.
2

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

3

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

4

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

5

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

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

9 Bijdrageregeling
Hieronder vind je een lijst met de schoolkosten. Op die lijst staan zowel verplichte als nietverplichte uitgaven.
Verplichte activiteiten zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken. Niet-verplichte
uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen: maak je er gebruik van, dan
moet je er wel voor betalen.
De kosten gemaakt om een kopie van het leerlingendossier op te maken wordt aan de ouders
aangerekend.
Verplichte activiteiten per klas
Kleuteronderwijs: max. €45
Lager onderwijs: max. € 85
Schoolreis kleuter en lager

Prijs

Wero-uitstappen kleuter en lager

Max € 15/schooljaar

Sportdag extra (Lager)

€ 5 (Lager)

Muziekevenement einde schooljaar Oostduin-

€ 5 (Lager)

€ 20

kerke
Totaal voor het schooljaar

€ 45 (Lager)
€ 35 (kleuter)
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Niet verplicht aanbod per klas

Prijs

Middagtoezicht (enkel voor externaat)

€ 0.50 /dag

Drank

n.v.t.

Tijdschrift

n.v.t.

Tweejaarlijkse schoolfotografie

afhankelijk van eigen hoeveelheid van
aankoop

Meerdaagse uitstappen
Max. € 420 per kind voor volledige duur lager
onderwijs
Buurklassen / Boerderijklas

Prijs
Maximum € 60 / verblijf

9.1 Wijze van betaling
Voor schooluitstappen worden telkens aparte brieven opgemaakt waarop het te betalen
bedrag wordt vermeld. Bij contante betaling noteert de leerkracht in het agenda ‘voor
ontvangst met bedrag en datum’. Betalingen van de uitstappen kunnen ook overgemaakt
worden op de schoolrekening. Het secretariaat maakt hiervoor dan een onkostennota op.
Ouders krijgen voor het externaat (opvang en middagmaal) wekelijks of maandelijks (afhankelijk van eigen voorkeur) een afrekening. De betaling kan via de bankrekening van de
school of contant gebeuren. . Bij contante betaling noteert de leerkracht in het agenda
‘voor ontvangst met bedrag en datum’. We verwachten dat die rekening op tijd en volledig wordt betaald. Dat betekent binnen de 30 dagen na verzending.
Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de
schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we
jullie beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is,
blijven beide ouders elk het volledige restbedrag verschuldigd, ongeacht de afspraken die
ze met elkaar gemaakt hebben.
9.2 Bij wie kan je terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden?
Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact opnemen met de directie. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een
aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van je vraag.
Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder
dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd,
zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg
naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen
van een dwingende herinneringsbrief (aangetekende ingebrekestelling). Vanaf dat moment
kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag.

10 Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning
Personen en bedrijven die de school sponsoren worden vermeld in de schoolkrant en
tijdens het jaarlijkse schoolfeest.
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11 Vrijwilligers
Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een aantal punten te informeren. De school doet dit via onderstaande bepalingen.
Organisatie
De VZW VBO Rozengaard Albert I laan 54 8670 Oostduinkerke
Maatschappelijk doel: [zie statuten]
De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van
de organisatie en de vrijwilliger. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij Fidea
(polisnummer 30.506.855).
Een bijkomende verzekering tot dekking van de lichamelijke schade tijdens de uitvoering van een vrijwilligersactiviteit of op weg van en naar de activiteit werd afgesloten
bij Fidea.
Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien.
Bij vrijwilligerswerk bestaat de kans dat je als vrijwilliger geheimen verneemt waarvoor
een geheimhoudingsplicht bestaat. Het gaat dan vooral om vrijwilligerswerk bij telefonische hulpverlening als Tele-Onthaal, de Zelfmoordlijn waarbij je in contact komt
met vertrouwelijke informatie. Bij vrijwilligerswerk op school is de geheimhoudingsplicht normaal gezien niet van toepassing. Een vrijwilliger gaat discreet om met de
informatie die hem of haar is toevertrouwd.

12 Welzijnsbeleid
Preventie
Verwachtingen naar de ouders:
De ouders zorgen voor degelijke schoenen. Slippers worden niet toegelaten. Wanneer medicatie van de leerling wordt mee gegeven, dient dit in
een gesloten verpakking te gebeuren. Noteer wat meegegeven wordt in
het agenda.
Verwachtingen naar de kinderen:
Boeken of voorwerpen die geen verband houden met de lessen worden niet
mee gebracht in de klas.
Gevaarlijke voorwerpen zoals bv. messen zijn verboden op school en worden
indien toch in het bezit van het kind onmiddellijk in beslag genomen.
Verkeersveiligheid
Verwachtingen naar de ouders:
De leerlingen worden afgehaald door de ouders aan de inkom van De Strandloper. de leerlingen gaan nooit de ouders opwachten aan de straatkant. Indien u als ouder dit anders wenst, dan dient u een schriftelijke toestemming
te bezorgen aan de directie.
Wanneer een leerlingen geen gebruik maakt van het leerlingenvervoer dan
geeft de ouder dit door aan de directie. Indien nodig wordt een verklaring
opgemaakt.
Verwachtingen naar de kinderen:
De leerlingen die met de fiets naar school komen of gebruik maken van
de tram, gedragen zich op een veilige manier langs de weg.
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Medicatie
Wanneer je kind ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief
medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden je kind op te halen. Wanneer
dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken.
In uitzonderlijke gevallen kan de ouder aan de school vragen om medicatie toe te
dienen aan je kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest
van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat.
Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via
orale (via de mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of oor indruppeling, mogen niet worden gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel. Samen met de ouders zoeken we naar een samenwerking met de medische dienst van
het MFC (voor dagopvang en verblijf) of met externe verpleegkundigen , zoals de
diensten van het Wit-Gele Kruis.
Stappenplan bij ongeval of ziekte
Eerste hulp



Wie:
De medische handelingen worden enkel gesteld door E.H.B.O.-opgeleiden of de medische dienst van het MFC De Rozenkrans.
Deze handelingen zijn afhankelijk van de ernst van het ongeval.
- Bij niet ernstige ongevallen : De medische dienst van het MFC of de E.H.B.O.-ers
- Bij ernstige ongevallen contacteren we de artsen uit ODK-Bad en ODK- dorp wordt
112 opgebeld.
De directie of het secretariaat verwittigt de ouders bij elk ernstig ongeval.
Bij banale ongevallen noteert de leerkracht dit in het agenda.



Hoe:
Elke leerkracht of therapeut handelt als een ‘goede huisvader’ en streeft er naar
om correct te handen bij een ongeval.
Ziekenhuis : AZ Augustinus Veurne
Dokter : Dr. Bruls (ODK-Bad) of Dr. Supply (ODK-dorp)



Verzekeringspapieren
 Contactpersoon: directie of het secretariaat
 Procedure:
Het secretariaat staat in voor de opmaak en het doorsturen van de verzekeringspapieren.
Voor gebeurlijke ongevallen op school, of van en naar school heeft de school
een schoolpolis afgesloten waarbij de burgerlijke aansprakelijkheid, de schoolongevallen en de rechtsbijstand worden gewaarborgd. Stoffelijke schade (gescheurde kledij, kapotte horloges,…) of schade geleden door verlies van dergelijke voorwerpen op school of op de bus worden niet gedekt.

Roken is verboden op school!
Onderwijsdecreet XXVIII voert een algemeen rookverbod in dat er voor zorgt dat
een school 24 u op 24 u en 7 dagen op 7 rookvrij is. Dit rookverbod geldt voor iedereen die een school betreedt, zowel leerlingen, internen, schoolteams als bezoekers. Met de aanpassingen aan het model worden alle vormen van roken gevat,
ook elektronische sigaretten en andere varianten. Deze nieuwe regelgeving geldt
tevens voor extra-muros activiteiten. Als je kind het rookverbod overtreedt, kunnen we een sanctie opleggen volgens het orde- en tuchtreglement.
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Externaat en maaltijden externaat
Voor de externe leerlingen voorziet de school iedere morgen voorschoolse opvang
vanaf 8u15 en op maandag en dinsdag toezicht en naschoolse opvang tot 16u45.
Op woensdagmiddag is er toezicht tot 12u35.
Op donderdag- en vrijdagnamiddag is er geen toezicht na 15.55.
Voor externe leerlingen die op school eten kunnen ouders kiezen of ze boterhammen, soep of warme maaltijd eten. Eenmaal die keuze vastligt blijft die in principe
verder gelden tot het einde van het trimester.
Wanneer ouders toch willen wijzigen kan dit steeds met de directeur besproken
worden. bv. iemand die normaal boterhammen eet plots één dag warme maaltijd
bestelt.
Het is belangrijk om tijdig de afwezigheid van uw kind aan de school door te geven.
Indien dit niet gebeurd is voor 09.00 u dan wordt de maaltijd van die dag aangerekend.
De externe leerlingen krijgen ’s middags water. In het kader van de gezonde voeding
worden frisdranken niet toegelaten.

13 Afspraken en leefregels
Gedragsregels
Voorschriften in het schoolleven van elke dag
De leerlingen gedragen zich beleefd en verzorgen hun taalgebruik.
Aanspreekvorm :
De leerlingen spreken de directie, leerkrachten en therapeuten aan
met juffrouw of meester plus voornaam, E.H. Jos Ostyn wordt aangesproken met
priester Jos.
Schooltassen :
Het is wenselijk dat iedere leerling over een schooltas of rugzakje beschikt.
- ‘s Morgens en ‘s middags blijven die buiten staan onder het afdak en worden
meegenomen wanneer de rij daar voorbij komt.
- Tijdens de lestijden blijven geen schooltassen buiten of beneden in de gang
rondslingeren, ze worden netjes geschikt in de gang naast de klas of meegenomen
in de klas.
Volgende zaken zijn niet toegelaten op school:
Piercings en tatoeages
Te opzichtige oorbellen en extreme haarkleuring
Make – up
Kauwgom
Roken en het bezitten van rookartikelen
Gebruiken en bezitten van alcohol en andere genotsmiddelen
Voorwerpen verhandelen of ruilen
Gebruik van een GSM is verboden tijdens de schooluren (als een GSM
toch wordt gebruikt tijdens de schooluren, dan volgt een sanctie)
In de klas :
De leerlingen houden zich aan de afspraken die in de klas gemaakt worden.
Schoolmelk :
Er wordt schoolmelk ter beschikking gesteld van de leerlingen. Deze
schoolmelk is gratis en wordt gesubsidieerd.
Op de speelplaats
 De leerlingen spelen op de afgesproken speelplaatsen.
 Alle leerlingen blijven op de speelplaats tijdens de speeltijd.
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De leerlingen mogen alleen de speelplaats verlaten mits toelating van een
leerkracht die toezicht houdt.
Voor leerlingen die zonder toelating de speelplaats verlaten volgt een sanctie.
In de toiletten en in het gebouw van de toiletten spelen de leerlingen niet.
De deuren van de toiletten worden altijd volledig dicht gedaan.
Leerlingen die tijdens de speeltijd moeten binnenblijven brengen hiervoor een
schriftelijk bewijs mee.
De leerlingen houden de speelplaats net. Het afval wordt gesorteerd en in de
container of in de vuilnisbakken geworpen.

Er mag tijdens de speeltijd een koek gegeten worden. In het kader van gezonde
voeding zijn snoep en frisdranken niet toegelaten. Alleen water mag meegebracht worden.
De leerlingen gaan zorgzaam om met het spelmateriaal uit de speelkoffers.

Kleding
Deftige kledij is gewenst. De leerkrachten en de directie kunnen een leerling vra
gen om andere kledij aan te trekken als ze oordelen dat deze niet passend is om
naar school te komen.
Persoonlijke bezittingen
Afspraken op de speelplaats en in het gebouw in verband met o.a.:
Breng geen kostbare voorwerpen vb. juwelen, multimedia-apparatuur,…) mee naar
school. De school kan zich niet garant stellen hiervoor.
Milieu op school
Schoolacties:
Binnen het klasgebeuren worden leerlingen aangemoedigd om milieu
vriendelijk te zijn.
Er zijn drinkbekers beschikbaar voor alle klassen.
Fruit op school :
Onze school doet mee aan de Oog voor lekkers -actie. De kinderen krijgen één
dag per week gratis een stuk fruit. De school voorziet nog twee extra fruitporties per kind per week.
Verwachtingen naar de ouders:
De leerlingen die boterhammen mee brengen gebruiken bij voorkeur een
boterhammendoos.
Ouders geven een stuk fruit of een gezonde koek mee.
Verwachtingen naar de kinderen:
o

Van de leerlingen wordt verwacht dat ze het restafval en/of
PMD,… opruimen en in de juiste afvalbak sorteren.

Eerbied voor materiaal
De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken zowel op school als thuis. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met het schoolmateriaal. Stelt de school vast dat het materiaal
opzettelijk wordt beschadigd of veelvuldig verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal aanrekenen aan de ouders.
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Afspraken rond pesten
Pesten kan niet getolereerd worden en wordt steeds gemeld aan een leer
kracht, therapeut, klastitularis of de directeur.
Bewegingsopvoeding
Elke leerling wordt geacht deel te nemen aan de lessen bewegingsopvoeding. Je kind krijgt enkel vrijstelling op basis van een doktersattest.
Voor de lessen L.O. krijgen de leerlingen een T-shirt en turnbroek in bruikleen. Deze kledij blijft op school en wordt er ook gewassen. De leerlingen
brengen hun eigen turnpantoffels mee. Die blijven ook op school tot het
einde van het schooljaar.
Afspraken i.v.m. zwemmen:
Iedere klas heeft elke week zwemles in het ‘Hoge Blekkerbad’ te Koksijde.
Enkele klassen gaan apart zwemmen op vrijdagnamiddag. De kleuters gaan
zwemmen in Nieuwpoort op donderdagnamiddag.
De ouders zorgen ervoor dat de leerlingen een badpak (een goed aansluitende bikini mag eventueel ook) en twee handdoeken bij zich hebben en
dat dit zwemgerief in een zwemzak steekt (bij voorkeur met de naam
erop).
Het vervoer naar het zwembad en de ingang zijn volledig gratis.
Als een leerling niet mag zwemmen verwachten we een schriftelijke nota
in de agenda of op een briefje. Als iemand voor een langere periode niet
mag zwemmen is een doktersbriefje noodzakelijk.
Huiswerk
Visie: De leerlingen krijgen geen huistaak mee, soms wel een leesoefening
voor de klassen waar dit van toepassing is.
Afspraken: De leesoefening is een herhalingsoefening van het aangebrachte in de klas. In principe moet deze taak niet langer duren dan 20-30
minuten. Er wordt niet verwacht dat de ouders helpen. Als een leestaak
toch te moeilijk blijkt dan noteert de ouder dit in het agenda en kan dit in
de klas bekeken worden. De externe leerlingen krijgen de kans om hun
leestaak tijdens de opvang te doen.
Agenda van je kind
Afspraken: De leerlingen krijgen dagelijks een agenda of een heen-enweer-schriftje mee naar huis. Daarin worden belangrijke zaken vermeld
die we willen meedelen aan de ouders. Ouders worden gevraagd om dat
dagelijks te tekenen zodat we weten dat het gezien werd. Uiteraard mogen de ouders ook belangrijke zaken die thuis gebeurden, eventuele vragen en opmerkingen noteren.
Rapporteren over uw kind
Hoe rapporteren we ?
Via het heen- en weerschrift, het agenda wordt een beknopte evaluatie
van een activiteit of oefening doorgegeven aan de ouders.
Afspraken :
Er wordt een tussentijdse herfst- en lenterapport naast het uitgebreide
Winter- en zomerrapport.
De leerlingen krijgen dus per schooljaar twee tussentijdse evaluaties en
twee uitgebreide rapporten mee naar huis.
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14 Leerlingenevaluatie
Afspraken: Deze evaluaties en/of rapporten worden door het hele klasteam in gezamenlijk overleg ingevuld. De ouders krijgen steeds de kans om deze evaluatie te bespreken
met de betrokkenen.

15 Leerlingenbegeleiding
Als school hebben wij de opdracht om voor elke leerling in kwaliteitsvolle
leerlingenbegeleiding te voorzien. De school werkt samen met het CLB. In bijlage
vindt u de concrete afspraken over de dienstverlening tussen de school en het
CLB.

16 Leerlingenvervoer
We hebben op onze school een busreglement. Dit kunt u in schoolbrochure in deel IV terugvinden. Bij de inschrijving vragen we ouders dit reglement voor akkoord te ondertekenen. Het bevat praktische afspraken over het leerlingenvervoer en informatie over de verantwoordelijkheden van ouders, school en busbegeleider. Als je vragen hebt of een gesprek wil over het leerlingenvervoer kun je steeds contact opnemen met Caroline Deygers
(directeur) of het secretariaat van het BuSO De Rozenkrans.

17 Revalidatie / Logopedie
Er zijn twee situaties waardoor een kind afwezig kan zijn omwille van revalidatie tijdens de
lestijden:
- revalidatie na ziekte of ongeval (max. 150 minuten per week, verplaatsingen
inbegrepen)
- revalidatie tijdens de lestijden in het buitengewoon onderwijs (max. 250 minuten
per week, verplaatsingen inbegrepen)
Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind revalidatie te laten volgen tijdens de lestijden. Deze regeling is alleen van toepassing voor een leerplichtige leerling.
Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie na ziekte of ongeval toe te staan, moet
de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat:
- Een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden
moet plaatsvinden.
- Een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de
revalidatie blijkt.
- Een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders, dat
motiveert waarom de revalidatie tijdens de lestijden vereist is.
- Een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling, vermeld in het medisch attest, niet kan overschrijden.
Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie tijdens de lestijden in het
buitengewoon onderwijs toe te staan, moet de school over een dossier beschikken
dat minstens de volgende elementen bevat:
- Een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden
moet plaatsvinden;
- Een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs;
- Een advies van het CLB, in overleg met klassenraad en ouders. Dat advies moet
motiveren waarom revalidatie voor die leerling vereist is;
- een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker
over de manier waarop de revalidatie het onderwijsaanbod voor de leerling in kwestie
zal aanvullen en de manier waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen.
De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag
aan de directie van de school en van het CLB en houdt daarbij rekening met de
privacywetgeving;
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- een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd
moet worden, rekening houdend met het evaluatieverslag van de revalidatie
verstrekker.
De directeur van de school neemt, op basis van de verzamelde documenten, de uit
eindelijke beslissing of de revalidatie tijdens de lestijden kan plaatsvinden of niet.
Deze beslissing wordt door de school aan de ouders meegedeeld.
De toestemming van de directie is verplicht.

18 Privacy
18.1

Welke informatie houden we over je bij?

Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We
verzamelen doorheen de schoolloopbaan van je kind heel wat gegevens, zoals bij
de inschrijving. We vragen alleen gegevens van je kind op als dat nodig is voor de
leerlingenadministratie en –begeleiding. Bij sommige aspecten van de leerlingbegeleiding hebben we je uitdrukkelijke toestemming nodig.
De gegevens van je kind verwerken we hierbij met WISA en docento (naam softwareprogramma waarmee je school werkt). We maken met de softwareleveranciers
afspraken over het gebruik van die gegevens. De leveranciers mogen de gegevens
niet gebruiken voor eigen commerciële doeleinden.
De gegevens van je kind worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien er
op toe dat niet iedereen zomaar toegang heeft tot die gegevens. De toegang is beperkt tot de personen die betrokken zijn bij de begeleiding van je kind, zoals de
klassenraad, het CLB en de administratieve dienst.
Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over de gezondheidstoestand van je kind verwerken, maar dat gebeurt enkel met je schriftelijke toestemming. Je kan je toestemming altijd intrekken.
Als je vragen hebt over de privacy rechten van je kind, kan je contact opnemen
met de directie of de orthopedagoog van de school.
18.2

Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering

Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe
school onder de volgende voorwaarden: de gegevens hebben enkel betrekking op
de leerling specifieke onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het
belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft. Als ouder
kan je deze gegevens – op je verzoek - inzien. Je kan je tegen de overdracht van
deze gegevens verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht
stelt. Je brengt de directeur binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.
Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn
nooit tussen scholen overdraagbaar. Wij zijn decretaal verplicht een kopie van het
verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs aan de nieuwe school
door te geven.
18.3

Publicatie van beeld- of geluidsopnames (foto’s, filmpjes …)

We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website,
in de schoolkrant en dergelijke. Met die opnames willen we geïnteresseerden op
school en daarbuiten op een leuke wijze informeren over onze activiteiten. De
personen die de opnames maken, zullen dat steeds doen met respect voor wie op
die beelden staat. We letten erop dat de opnames niet aanstootgevend zijn.
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Bij het begin van het schooljaar vragen jou als ouder om toestemming voor het maken en
publiceren van deze beeldopnamen. Ook al heb je toestemming gegeven, je kan altijd je
toestemming nog intrekken.
We wijzen erop dat deze regels ook voor je kind gelden. Volgens de privacyregelgeving
mag je beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school
of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen.
Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben
gekregen, bv. de schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken.
18.4

Recht op inzage, toelichting en kopie

Je kan als ouder ook zelf gegevens opvragen die we over je kind bewaren. Je kan inzage
krijgen in en uitleg bij die gegevens. Ook kan je een (digitale) kopie ervan vragen. Dat kan
door schriftelijk contact op te nemen met de directeur. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op anderen, zoals medeleerlingen. De kosten die hiervoor gevraagd worden, zijn terug te vinden in de bijdrageregeling.
18.5

Bewakingscamera’s

Niet van toepassing in onze school.

19 Participatie
19.1 Schoolraad
Voor het schooljaar 2017-2018 is er wegens gebrek aan kandidaten in onze school geen
schoolraad.
19.2 Ouderraad
In onze school is er geen ouderraad.

20 Klachtenregeling
Wanneer je ontevreden bent met beslissingen, handelingen of gedragingen van ons schoolbestuur of zijn personeelsleden, of met het ontbreken van bepaalde beslissingen of handelingen, dan kan je contact opnemen met de directeur/voorzitter schoolbestuur.
Samen met jou zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, kunnen
we in onderling overleg een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om via
bemiddeling tot een oplossing te komen.
Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor jou volstaat, dan kan
je je klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Deze commissie is
door Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangesteld om klachten van leerlingen en ouders
over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen
van beslissingen van/door hun schoolbestuur, formeel te behandelen. Voor het indienen
van een klacht moet je een brief sturen naar het secretariaat van de Klachtencommissie.
Het correspondentieadres is:
Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen
t.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie
Guimardstraat 1
1040 Brussel
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Je klacht kan tevens worden ingediend per e-mail of via het daartoe voorziene
contactformulier op de website van de Klachtencommissie http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen.
De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is,
dat wil zeggen als ze aan de volgende voorwaarden voldoet:
°de klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan 6 maanden
geleden hebben plaatsgevonden. We rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop
de klacht betrekking heeft.
°de klacht mag niet anoniem zijn. Omdat de klachtencommissie een klacht
steeds onbevooroordeeld en objectief behandelt, betrekt ze alle partijen, dus ook
het schoolbestuur.
° de klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de klachtencommissie al
heeft behandeld.
° de klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. De ouders moeten hun klacht ten minste hebben besproken met de contactpersoon die hierboven
staat vermeld én het schoolbestuur de kans hebben gegeven om zelf op de klacht
in te gaan.
° de klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De
volgende zaken vallen niet onder haar bevoegdheid:
- klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure (bv. die betrekking hebben over een misdrijf);
- klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op de geldende decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen;
- klachten die uitsluitend betrekking hebben op de door het schoolbe
stuur al dan niet genomen maatregelen in het kader van zijn ontslag-,
evaluatie-, of tuchtbevoegdheid t.a.v. personeelsleden;
- klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie bestaat (bv. over inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, een evaluatiebeslissing …).
Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in huishoudelijk reglement dat beschikbaar is op de website.
De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur
een advies bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De uitkomst van
deze klachtenregeling heeft dan ook geen juridisch effect. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het schoolbestuur. Tegen een advies van de Klachtencommissie kan niet in beroep worden gegaan.
Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en
sereniteit.
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