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Welkom op onze school! 
 
Beste kleuter, beste leerling, 
 
De boeken zijn bovengehaald, 
De programma’s ingevuld, 
De draad weer opgenomen, 
Het werk staat op stapel. 
 
Zo gebeurt het, reeds jaren 
Zo hoort het, zo doen we het, reeds jaren. 
 
En ja, we verwachten je ! 
 
We willen samen met jou op weg gaan, 
En hopen dat onze verhalen jouw leven verrijken. 
We hopen dat jij je hier thuis voelt en 
Dat we elkaar ten volle vertrouwen. 
 
Jij, ja, jij … welkom op onze school voor een fijn schooljaar 2015-2016. 
 
 
Beste ouders, 
 
Hartelijk welkom in onze school. 
 
We danken u voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. 
Samen met u wil het schoolteam zich maximaal inspannen om uw kind(eren) een goede 
opvoeding en degelijk onderwijs te geven. 
 
U mag een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs verwachten. 
Wij hopen dat u uw kind aanmoedigt de doelstellingen van onze school na te streven en de 
afspraken na te leven. 
 
Om hierin te slagen zijn duidelijke afspraken nodig. Deze vindt u terug in ons schoolreglement. 
 
Indien er vragen zouden zijn of er zich problemen zouden voordoen, zijn wij steeds bereid om 
samen met u naar een geschikte oplossing te zoeken. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

 
 

Deel 1. Opvoedingsproject 
 
Onze school wil een school zijn met een hart. De participanten: schoolbestuur, ouders,  
leerkrachten,leerlingen en lokale gemeenschap voelen er zich goed en kunnen er zichzelf zijn. Zij 
werken samen binnen de school in een verrijkend en kindvriendelijk klimaat. 
Onze school onderschrijft de opdrachtverklaring van de Zusters Annuntiaten van Heverlee en wil de 
opdracht zoals in deze verklaring omschreven dagelijks gestalte geven. 
Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het pedagogisch project van onze 
school staan en deze mee dragen.  
Hieronder vindt u een beschrijving van de uitgangspunten van ons pedagogisch project. U kunt steeds 
terecht bij de directeur voor verdere informatie. 
 
 
1.1 Het Boodschapinstituut: een herkenbare katholieke  
      school 
 
Wij hebben de opdracht kinderen kennis te laten maken met het leven en de leer van Jezus door te 
luisteren naar het verhaal van de H.Schrift. Als leerkrachten willen wij onze geloofsovertuiging met 
kinderen delen. Jezus en Zijn blijde boodschap zijn hierbij dagelijks onze gids en leidraad. 
Via de godsdienstlessen, die alle kinderen verplicht volgen, proberen we Zijn verhaal te doen. Wij 
hebben aandacht voor kerkelijke feesten op het ritme van het kerkelijk jaar. Wij betrekken onze kinderen 
bij deze feesten.  De vieringen, waarin alle kinderen aanwezig zijn, nodigen uit tot gebed. 
Van de ouders wordt verwacht dat zij loyaal zijn t.o.v. de geloofsopvoeding die aan de kinderen wordt             
bijgebracht en dat zij de christelijke eigenheid van de school respecteren. 
Wij gaan ervan uit dat je mens wordt in een verbondenheid met jezelf, met anderen en met de wereld. 
In deze verbondenheid ervaren we God als dragende grond en krijgt ook de verbondenheid met het 
mysterie concreet gestalte.  

 
 

1.2 Het Boodschapinstituut: een geïntegreerde  
      Nederlandstalige school 

 
Wij benadrukken het Nederlandstalig karakter van onze school. Hiermee bedoelen we dat ouders en 
kinderen het Nederlands als omgangstaal respecteren. 
Wij leren kinderen “samen” leven. Wij zoeken welbevinden in eigen cultuur en ervaren betrokkenheid in 
andere culturen. 

 
 

1.3 Het Boodschapinstituut: waarden-vol 
 
Wij willen opvoeden tot sociale ingesteldheid en ruimdenkendheid vanuit een christelijke inspiratie. 
Belangrijke levenswaarden worden voorgeleefd en doorgegeven: naastenliefde, vergeven, leren delen,               
aandacht voor de zwakkeren, respect voor zichzelf en de anderen, eerbied voor de omgeving, natuur en 
dieren. 
Wij staan achter solidariteit. Wij staan open voor alle mensen met welke geloofsovertuiging ook. 
 
Opvoeden tot weerbaarheid zonder respect voor gezag uit het oog te verliezen is één van onze 
doelstellingen. 
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Wij willen opvoeden tot stiptheid, netheid, orde, tucht en verantwoordelijkheidszin en verwachten ook 
van de kinderen hiervoor een merkbare inzet. Waarden worden in een actueel kader geplaatst. 

 
1.4 Het Boodschapinstituut: kwaliteitsonderwijs 
 
Als team staan wij open voor vernieuwing.  Wij streven naar verdere uitbouw en verbetering van ons               
onderwijs en engageren ons in nascholing. 
 
Als leerkracht : 
§ Staan we model voor goed leren 
§ Stellen we strategische vragen  
§ Sluiten we aan bij wat de leerlingen reeds beheersen 
§ Bieden we zinvolle contexten aan 
§ Begeleiden we interactieprocessen   
§ Peilen we naar de vorderingen 
§ Helpen we en coachen we 
 
Op teamvergaderingen en pedagogische studiedagen bespreken wij het reilen en zeilen van de school.  
Wij geven er informatie door, wisselen ideeën uit en bestuderen nieuwe leerplannen en 
onderwijsontwikkelingen. 
 
Een goede samenwerking tussen ouders en leerkrachten is voor onze school van prioritair belang.  
Daarom worden ouders regelmatig uitgenodigd tot gezamenlijk of individueel oudercontact.  Via 
verschillende overlegmomenten in de loop van het schooljaar, werken ouders en leerkrachten samen om 
te zoeken naar de meest zinvolle manier van begeleiden van elk kind. 
Wij zien het als onze opdracht om de kinderen te vormen tot zelfstandige, sociaalbetrokken en religieus 
geïnspireerde jongeren met inzet en verantwoordelijkheidsgevoel. 

 
 

1.5 Het Boodschapinstituut: aandacht voor hoofd, hart en  
      handen 

 
Het uniek zijn van elk kind staat voorop. Ons aanbod is gericht op de harmonische ontwikkeling van 
de totale persoon: hoofd, hart en handen. 

 
Doorheen ons aanbod brengen we kinderen in contact met alle componenten van de cultuur: 
§ de wereld van taal en communicatie 
§ de wereld van het muzische 
§ de wereld van cijfers en feiten 
§ de wereld van de techniek 
§ de wereld van het samenleven 
§ de wereld van verleden en heden 
§ de wereld van zingeving 
 
We zoeken naar de beste aanpak om het leren van de kinderen te ondersteunen en te begeleiden. 
Wij nemen kinderen ernstig. Kinderen staan positief tegenover het leven en de wereld. Wij willen 
aansluiten bij die positieve ingesteldheid. 
Leren is niet een vullen van vaten met alle mogelijke kennis. Kinderen zijn zelf actief betrokken in het 
leren.  
 
Onze opvoeding wordt gedragen door : 
§ onze gerichtheid op het uniek zijn van ieder kind. 
We stemmen ons aanbod en het leerproces zoveel mogelijk af op de ontwikkeling van ieder kind 
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§ de pedagogie van verbondenheid. 
Leren is een sociaal gebeuren. Leren is samen leren, wederzijdse verrijking. 
 
§ de pedagogie van de hoop. 
We hebben een optimistische visie op de ontwikkeling van kinderen. We geloven in de groeikansen van 
kinderen en dat ze ondanks hun grenzen, hun beperkingen, hun onmogelijkheden , toch kansen hebben en 
begeleid kunnen worden in hun groei.  
§ de pedagogie van het geduld 
Onderwijs en opvoeding afstemmen op de mogelijkheden van kinderen vraagt veel geduld opdat de hoop 
niet zou omslaan in wanhoop, want dan is opvoeding onmogelijk. 
 
 
1.6 We werken aan de ontplooiing van elk kind, vanuit een      
      brede zorg 
 
We streven ernaar elk kind centraal te stellen. 
Wij omringen kinderen daarom met brede zorg. We willen kinderen optillen en hen uitzicht geven op 
een veilige oever van welbevinden. Daarvoor zijn de pedagogie van de hoop en van het geduld 
essentieel. 
 
Onze brede zorg heeft twee dimensies. 
We hebben aandacht voor de ‘gewone zorgvragen’ van alle kinderen. Ieder kind is anders, uniek en 
heeft eigen vragen, problemen en mag daarvoor aanspraak maken op de nodige zorg. 
Wij worden uitgedaagd om het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de noden van de kinderen, 
bijvoorbeeld door te diagnosticeren en te differentiëren. 
We verbreden onze zorgen voor kinderen wiens ontwikkeling anders verloopt dan verwacht (sneller of 
trager). Hier stoten we op ‘bijzondere zorgvragen’. Voor deze bijzondere zorgvragen werken we als 
school samen met ouders en CLB,eventueel met scholen voor buitengewoon onderwijs en 
gespecialiseerde centra. 
 
 
1.7 Onze school als gemeenschap en als organisatie 
 
We erkennen onze partners in de opvoeding en het onderwijs van kinderen. We respecteren ieders 
verantwoordelijkheid. We zorgen voor een goede organisatie.  
 
Onze school wordt gedragen door het hele team onder de leiding van de directie. We werken samen, 
overleggen en streven naar een voortdurende kwaliteitsbewaking en -verbetering. 
 
We delen onze zorg voor kwaliteitsvol onderwijs met: 
 
§ de ouders als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen. Daarom streven  
       we naar een goede communicatie en een zo groot mogelijke betrokkenheid van ouders bij de school; 
§ het schoolbestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor het beleid van de school; 
§ externe begeleiders die ons ondersteunen , vormen en ons helpen bij onze professionalisering. 
§ de lokale kerkgemeenschap die verwijst naar de traditie en het geloof van waaruit in de  
       school gewerkt wordt. 
§ de lokale gemeenschap waarin we gestalte geven aan onze opvoedings- en onderwijsopdracht. 
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Deel 2. Schoolreglement 
 
2.1. Contacten  

 

 

Schoolstructuur 
Aanbod: 
Niveaus: 
 
 

Adres: vzw Maria Boodschap Brussel 
            Boodschapinstituut 
            Vandenbusschestraat 36 
            1030 Schaarbeek 
 
Tel. : 02/241.73.87 
Fax : 02/216.49.37 
e-mail: boodschap.schaarbeek@gmail.com 
 

 

 
 
 
 

Directie 
 
 
 
Secretariaat  
         
 
 
 
Facturatie 
Personeelsadministratie 
 
Zorgcoördinator 
Zorg lagere school 
Zorg kleuterschool + 
ambulante juf 
 
Onthaalklas  
Eerste kleuterklas 
Tweede kleuterklas 
Derde kleuterklas 
 
Eerste leerjaar 
Tweede leerjaar 
Derde leerjaar 
Vierde leerjaar  
Vijfde leerjaar 
Zesde leerjaar 
 
Taalinitiatie Frans 
Leerkracht Frans 
 
Lichamelijke opv.    
Zwemmen 
 
ICT 
Preventieadviseur + 
ambulante juf 
 
Kinderverzorging 

Naam: Els Merens 
Tel.    : 02/241.73.87 
e-mail: boodschap.schaarbeek@gmail.com 
 
Naam: Inge Vanrafelghem  ( dins- en vrijdag ) 
 
Tel.   : 02/241.73.87 
e-mail: secretariaat.boodschap@gmail.com 
 
Ingrid Deroo 
Mieke Bonne 
 
Ann Claes 
Luc Houtekier 
Ilse Van Steen 
 
 
Famke Van Rompaey 
Madalina Van Hecke  
Lissanne Hendrickx 
Ines Wanten 
 
Els Witterzeel 
Marie-Paule Van Weyenbergh  
An Simoens & Sarah Eloot 
Marjolein De Brucker 
Eline Simons  
Vanessa Knudde  
 
Sofie De Clercq 
Sofie De Clercq 
 
Aurore Vangu / Jeroen Herzeel 
Jeroen Herzeel 
 
Sarah Eloot 
Marina Tosseyn 
 
 
Sandra Himmeleers 
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Toezichtspersoneel    
 
 
 
Onderhoudspersoneel    

 
Hamide Oztürk 
Naime Berisha  
Nurgul Sen 
 
Zehra Kahya  

 

2.2.      Organisatie 

 

 
 

 
Schooluren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Te laat komen is een 
spijtige zaak!  

 
Uren: 
 
7.30u    schoolpoort open 
8.20u    leerlingen op school 
8.30u    start lessen 
11.40u  middagpauze KS 
12.05 middagpauze LS 
13.10u  start lessen KS 
13.35 start lessen LS 
15.30u  einde schooldag 
15.40u   schoolpoort open 
18.00u  einde opvang 
 
Woensdag: einde lessen om 12u05 
 
 
Om veiligheidsredenen wordt de schoolpoort 
gesloten om 8.45u en om 13.10u. 
 
Mogen we u vragen, ook als ouder van een kleuter, de 
kinderen om 8u20 naar school te brengen, zodat de 
kinderen de tijd krijgen om zich mentaal om te 
schakelen naar SCHOOLtijd. 
 
De ouders zetten hun kinderen af aan het poortje 
boven aan de trap. Vandaar kan uw kind het alleen. 
Om 8u30 gaat de schoolbel en verwachten we dat 
kleuters en leerlingen van de lagere school in de rij 
staan. Om 8.30u sluiten we de tussendeur naar de 
trappenhal. De ouders en kinderen die te laat zijn, 
wachten in de hal tot wanneer alle rijen naar de klas 
zijn Per keer te-laat-komen wordt er een handtekening 
op een kaart gezet. Wie 5 keer te laat komt, wordt 
samen met zijn ouders opgeroepen bij de directie. 
Voor de onthaalklas geldt hier een uitzondering. 
( zie infoavond ) 
 
De lessen beginnen stipt om 8.30u 
 
Ouders worden verwittigd bij elke niet-gewettigde 
afwezigheid. 
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Voor- en naschoolse 
opvang 
 

Verantwoordelijken :Hamide  Öztürk  
                                      Naime Berisha 
                                      Nurgul Sen 
 
 
Uren : dagelijks van 7.30u tot 8.30u 
                            van 16.00u tot 18.00u 
            op woensdag van 12u30 tot 18u00 
 
Voor de lagere school is er studie tot 17.00u. Daarna 
wordt dit vervolgd door toezicht tot 18.00u. 
 
Mogen wij discretie vragen wanneer u uw kind 
komt afhalen in de studie. 
 
Plaats : - refter, polyvalente zaal 
              - speelplaats 
 
 
Vergoeding :  
Ochtend € 1.00 per kind dat aanwezig is  
               vóór 8.00u. 
Avond   € 1.90 per begonnen uur en dit voor elk  
              aanwezig kind na 16.00u. 
              € 5.00 per kind – per kwartier na 18 uur 
              ( fiscaal niet aftrekbaar ) 
Woensdagnamiddag: € 1.90 per begonnen uur en  
                                   dit voor elk kind aanwezig  
                                   vanaf 12.30u. 
 
Aandacht: vanaf het derde kind van 
                   eenzelfde gezin, bedraagt de  
                   prijs de helft van de hierboven         
                   vermelde bedragen. 
 

 

 
 

Middagpauze Uren : van 11.40u tot 13.10u KS 
            van 12.05u tot 13.35u LS 
 
Vergoeding : € 0.90 per kind 
(Ook wanneer de klas op uitstap is, wordt deze vergoeding 
verrekend. De klastitularissen verzorgen dan het toezicht 
op verplaatsing) 

 
Uurrooster kleuterschool 
 
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Ochtendtoezicht vanaf 7.30u 
Alle kinderen aanwezig om 8u20 

 Start lessen 8.30u 8.30u 8.30u 8.30u 8.30u 
Speeltijd van 9.45 – 10.00u 

Einde lessen 11.40u 11.40u 12u05 11.40u 12.05u 
      
Start lessen 13.10u 13.10u  13.10u 13.10u 
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Speeltijd van 14.00u tot 14.15u 
Einde lessen 15.30u 15.30u  15.30u 15.30u 

Poort open +/- 15.40u 
Toezicht tot 18.00u 

 
Uurrooster lagere school 
 
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Ochtendtoezicht vanaf 7.30u 
Alle kinderen aanwezig om 8u20 

 Start lessen 8.30u 8.30u 8.30u 8.30u 8.30u 
Speeltijd van 10.10u – 10.25u 

Einde lessen 12u05 12u05 12u05 12u05 12.05u 
      
Start lessen 13.35u 13.35u  13.35u 13.35u 

Speeltijd van 14.25u tot 14.40u 
Einde lessen 15.30u 15.30u  15.30u 15.30u 

Poort open +/- 15.40u 
Toezicht tot 18.00u 

 

 
 
 

 
 

Vakantiedagen 2015 -2016 
 
1. Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen 
Dinsdag 1 september 2015 
 
2. Vrije dagen van het eerste trimester  
Facultatieve verlofdag: vrijdag 9 oktober 2015 
Pedagogische studiedag: woensdag 21 oktober 2015 
Herfstvakantie:  van maandag 2 november 2015  tot en      
                            met zondag 8 november 2015 
Wapenstilstand : woensdag 11 november 2015 
 
3. Kerstvakantie 
van maandag 21 december 2015  tot en met zondag 3 januari 2016 
 
4. Vrije dagen van het tweede trimester 
Pedagogische studiedag:         woensdag 9 maart 2016 
Krokusvakantie:  van maandag 6 februari 2016 tot en met     
                                                  zondag 14 februari 2016 
 
5. Paasvakantie 
van maandag 28 maart 2016  tot en met zondag 10 april 2016 
 
6. Vrije dagen van het derde trimester 
Pedagogische studiedag:         woensdag 27 april 2016 
Feest van de arbeid valt dit jaar op zondag 1 mei 2016 
O.-H.-Hemelvaart:  donderdag 5 mei 2016 en  

vrijdag 6 mei 2016 
Pinkstermaandag:  maandag 16 mei 2016 
Facultatieve verlofdag             maandag 6 juni 2016 
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7. De zomervakantie start op woensdag 1 juli 2016.  

Op donderdag 30 juni is er les tot en met 12u05. 
 
 
 

 
 

 

Huiswerk Doel: Inoefenen van de gekende leerstof. 
 
Afspraken: 
 
Huiswerk is : 
 

o een herhaling van de leerstof en geen 
nieuwe leerstof 

o een oefening op zelfstandig werken 
      ( ouders kijken over de schouder mee ) 
o aanleren van een werkhouding 
o een middel voor de leraar om te kijken of 

het kind / de klas de leerstof kent 
 
Afspraken met de ouders : 
 

o ze zorgen ervoor dat hun kind tijd en 
ruimte krijgt om zijn huiswerk te maken 

o ze controleren of het huiswerk gemaakt is 
o ze bekijken of het huiswerk haalbaar is 

voor hun kind 
o ze melden de leraar wat niet goed loopt 

 
Afspraken met de leraren : 
 

o ze zorgen ervoor dat de taak duidelijk is 
omschreven 

o ze verbeteren de huiswerken en gaan na 
of het kind of de klasgroep het 
leerstofonderdeel kent of niet 

o ze zorgen ervoor dat leerlingen en ouders 
kunnen communiceren over het huiswerk 

 
  

                                   

             
 

Agenda Doel: 
 
De schoolagenda wordt dagelijks nauwkeurig en 
netjes bijgehouden.  Hierin worden de lessen en 
huistaken genoteerd door de leerlingen.  De 
schoolagenda is een communicatiemiddel tussen 
de school en de ouders.   
 
Afspraken: 
 
De agenda wordt dagelijks door de ouders 
nagekeken en gehandtekend. Voor de kleuters is 
er een transparant mapje + steekkaart voor heen-
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en weer-informatie. 
 

 

 
 
 
 
 

Rapport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leefboekje 

Doel: 
 
Meedelen van de leerresultaten en de leefhouding 
van het kind in de school. 
 
Afspraken: 
 
De rapporten dienen gehandtekend te worden en 
zo vlug mogelijk terugbezorgd aan de 
klastitularis. 
 
 
Doel : 
 
Feedback geven over het sociaalvaardig gedrag 
van uw kind. 
 
Afspraken: 
 
- Het leefboekje wordt ongeveer om de 6 weken 
meegegeven. 
- De ouders kunnen het gedurende 1 week  
   bespreken met hun kind. 
- De leerling schrijft zijn beleving erbij. 
- Na ondertekening geeft men het leefboekje af  
   aan de titularis. 
 

 

 

Oudercontacten 
 
 
 
 

Aanbod: 
 
Op maandag 7 september 2015 licht de leerkracht 
de krachtlijnen van zijn of haar klaswerking toe. 
Er worden ook concrete afspraken gemaakt rond 
leren leren en ondersteuning bij lessen en 
huiswerk. Deze vergadering is erg belangrijk om 
het schooljaar van uw kind vlot te laten verlopen. 
Goede afspraken maken goede vrienden. 
 
Tweemaal per schooljaar wordt u schriftelijk, 
individueel uitgenodigd door de klastitularis om 
samen de ontwikkeling en de evolutie van uw 
kind te bespreken. 
 
Indien er zich op andere momenten problemen 
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voordoen wordt u uitgenodigd door de juf of de 
zorgcoördinator van de school. 
 
Verwachtingen: 
 
Wij verwachten van de ouders hun aanwezigheid 
op bovenstaande vergaderingen 
Bij vragen of problemen van ouders zijn we altijd 
bereid om samen naar de beste oplossing voor uw 
kind te zoeken. U dient daarvoor wel een afspraak 
te maken met de school en/of met de betrokken 
leerkracht. 
De communicatietaal is het Nederlands. Ouders 
zorgen voor een tolk indien nodig. 
 
Data:   
ma 7 september 2015 (algemene infoavond) 
do 12 november 2015 (individueel. oudercontact) 
do 17 maart 2016 (individueel oudercontact) 
di 28 juni 2016 (opendeurgesprekken) 
 
Contactpersoon voor een afspraak: 
 
- de titularis 
- de zorgleerkracht 
- de directie 
 
Indien u, als ouder, contact wenst met de 
klastitularis, kan dit na afspraak en nooit tijdens 
de klasuren.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Lichamelijke opvoeding 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwemmen 

De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen 
maken integraal deel uit van ons aanbod.  Alle 
kinderen moeten eraan deelnemen.  Indien uw 
kind om bepaalde redenen niet meekan, meld dit 
dan schriftelijk aan de klastitularis. 
 
Aanbod: Alle klassen gaan 2x per week turnen 
 
Kleding: 

Bestelling turnpak : 

 - U duidt op de bestellijst van september 
aan wat u nodig hebt. 

             - De blauwe broekjes moet u van thuis 
meebrengen. Het T-shirt kan u bestellen. 

 - De titularis zorgt voor het nodige en 
geeft dit mee aan uw kind. 
 
Aanbod: 

De zwemlessen voor de lagere school gaan door 
in NEPTUNIUM te Schaarbeek.  
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       Regeling: 
 
5L-6L: 8 weken in september/oktober 
3L-4L : 8 weken in november/december/januari 
1L-2L  : 8 weken in januari/februari/maart 
 
Kinderen (van 3L en 6L) die niet mee gaan 
zwemmen, gaan altijd mee naar het zwembad 
tenzij ze een doktersvoorschrift kunnen 
voorleggen. Wanneer zij geen 8x zwemmen, 
kan de juf beslissen deze beurt(en) in te halen 
met de volgende klassen. 
 
Kleding: 

De meisjes dragen een badpak uit één stuk. De 
jongens dragen een zwembroek, geen zwemshort. 
De badmuts is verplicht voor iedereen. 

 

2.3.        Samenwerking 

 

 
 
 

Schoolbestuur V.ZW. Maria Boodschap Brussel Annuntiaten 
Naamsesteenweg 355 
3001 Heverlee 
 
Samenstelling:      
 
Voorzitter:                      De Heer R. Haest  
 
Leden:                              
- zr. Greta Coninckx,  
- zr. Lucette Daenen, ondervoorzitter 
- zr. Jacinta Gilles, penningmeester 
- zr. Lea Moerenhout,  
- zr. Veerle Neyens,  
- mevr. Jeanne Peers,  
- mevr. Beatrijs Pletinck,  
- dhr. Jef Schoenaerts,  
- zr. Marie-Thérèse Smal, secretaris 
- dhr. Roland Vandenberghe,  
- dhr. Jos Vansantvoet,  

 
Het schoolbestuur is eindverantwoordelijke voor 
het schoolgebeuren. 
Om het schoolgebeuren uit te bouwen doet zij een 
beroep op de eigen begeleiding. 
 
Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van 
het onderwijs in onze school. Zij is 
verantwoordelijk voor het beleid en de 
beleidsvorming en schept de noodzakelijke 
voorwaarden voor een goed verloop van het                  
onderwijs. 
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Scholengemeenschap 
 
 
 
 

SAS  
 
Scholengemeenschap Annuntiaten – Sint-Jan 
 
- Vrije Kleuterschool – Sint Jan Berchmans, Rogier 
Van Der Weydenstraat 28, 
1000 Brussel-Stad 
 
- Vrije Basisschool – Maria Boodschap, 
Vlaamsesteenweg 155,  
1000 Brussel- Stad 
 
- Vrije Basisschool – Lutgardis, 
Emile De Becolaan 57,  
1050 Elsene 
 
- Vrije Basisschool – Imelda,  
Ninoofsesteenweg 130,  
1080 Sint-Jans-Molenbeek 
 
- Vrije Kleuterschool – Mater-Dei, 
Duizendmeterlaan 13,  
1150 Sint-Pieters-Woluwe 
 
- Vrije Lagere School – Mater-Dei, Luchtvaartlaan 
70,  
1150 Sint-Pieters-Woluwe 
 
- Vrije Basisschool – Voorzienigheid,  
Fabrystraat 40,  
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 
 
- Vrije Lagere School – Sint-Jan 
Berchmanscollege,  
Nieuwland 75,  
1000 Brussel 
 
- Vrije Basischool  - Instituut van de Ursulinen 
Herkolierstraat 65  
1081 Koekelberg  
 
- Vrije Lagere school - Sint-Karel 
Klokbloemenstraat 14 
1080 Sint-Jans-Molenbeek 
 
-Vrije Kleuterschool - Paruckschool 
Paruckstraat 20  
1080 Sint-Jans-Molenbeek 
 
- Vrije Basisschool – Boodschapinstituut,  
Vandenbusschestraat 36,  
1030 Schaarbeek 
 

 
 

Schoolraad 
 

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze 
bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, 
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personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en 
heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een 
informatie- en communicatierecht ten opzichte van 
de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld 
voor een periode van vier jaar. 
De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk 
reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen 
toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.  
In onze school wordt de schoolraad samengesteld 
uit vertegenwoordigers aangeduid door de 
onderliggende ouderraad en pedagogische raad. De 
leden van de lokale gemeenschap worden 
vervolgens gekozen door de twee voornoemde 
geledingen. 
 
 

 

 
 

Ouderraad 
 
 
 
 

De oprichting van een ouderraad is verplicht 
wanneer ten minste tien procent van de ouders erom 
vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie 
ouders betreft. De ouderraad heeft een 
informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien 
van het schoolbestuur. 
De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk 
reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen 
toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.  
 
In onze school is elke ouder van een ingeschreven 
leerling automatisch lid van de ouderraad. 
Iedere ouder is welkom op de ouderraden. Deze 
data worden steeds aan het begin van het schooljaar 
meegedeeld. 
 

 

 

Klassenraad 
 
 
 

Een team van leerkrachten dat onder leiding van de 
directeur of zijn afgevaardigde samen de                                    
verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding 
van en het onderwijs aan een bepaalde 
leerlingengroep of individuele leerling. 
 

 

 
 
Zie infobrochure 
onderwijsregelgeving 

Centrum 
Leerlingbegeleiding 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam: “Pieter Breughel” 
Adres: Opzichterstraat 84 
            1080 Sint-Jans-Molenbeek 
Tel.: 02/512.30.05 
Fax : 02/512.46.31 
Website : www.vclb-pieterbreugehel.be 
E-mail : brussel@vclb-pieterbreugel.be 

 1. Wat is het CLB? 
 
Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) is een dienst die informatie, 
hulp en begeleiding biedt aan leerlingen, ouders, school op vier domeinen: 
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• Leren en Studeren 
• Onderwijsloopbaan 
• Preventieve gezondheidszorg 
• Psychisch en sociaal functioneren 

 
In het CLB werken artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, 
psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen. 
De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat 
de afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. De 
ouders zijn hierover geconsulteerd via de schoolraad. Niet alleen de school, 
maar ook de leerling zelf of de ouders kunnen het CLB om hulp vragen. 
De begeleiding waarvoor een CLB instaat, vertoont volgende kenmerken: 
 

• Het CLB werkt samen met de school vanuit een onafhankelijke 
positie 

• De dienstverlening is gratis en gebonden aan het beroepsgeheim 
• Het belang van de leerling staat centraal 
• De begeleiding is multidisciplinair want verschillende disciplines 

werken samen 
• De werking van het CLB is vooral vraaggestuurd: een CLB gaat in 

op vragen van leerlingen, ouders en school. 
 
De school en het CLB wisselen op contactmomenten relevante gegevens  
uit. Het CLB noteert deze gegevens, conform de vigerende regelgeving, in 
het multidisciplinair CLB-dossier.  

 
De volledige tekst over de werking van het CLB staat vermeld in het 
CLB-decreet van 
1 december 1998 en is  terug te vinden op de website: 
www.ond.vlaanderen.be 
in de rubriek Edulex. 

 
2. Hoe kunt u het CLB bereiken? 
 
Het CLB is bereikbaar op het centrum of op school. 
Alle contactgegevens zijn weer te vinden op de website www.vclb-
pieterbreughel.be 
 
Adres 
 
      Opzichterstraat 84 
      1080 Sint-Jans-Molenbeek 
 

Telefoon: 02 512 30 05           Fax: 02 512 46 31 
 
Algemeen e-mailadres: brussel@vclb-pieterbreughel.be 
 

      Ouders en leerlingen maken best vooraf een afspraak. 
 
 
Het CLB is open : 
 

• Elke werkdag van 8.30 tot 12u en van 13u tot 16u en ’s maandags tot 
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18u. 
• Tijdens de herfst- en krokusvakantie. 
 

Het CLB is gesloten: 
 

• Tijdens de kerstvakantie (uitgezonderd 2 dagen) en tijdens de 
paasvakantie. 

• Tijdens de zomervakantie: van 15 juli tot 15 augustus. 
 
 
Op school kunnen leerlingen en ouders contact nemen met het CLB via de 
schooldirectie, de zorgcoördinator of de leerkracht. De CLB-medewerkers 
zijn regelmatig aanwezig op school (na te vragen in de school). 
 
3. Wie zijn de CLB-medewerkers van de school? 
 
Contactpersoon is Katty Slaets, Maatschappelijk werker, k.slaets@vclb-
pieterbreughel.be 
Palma Semeraro, Psychopedagogisch consulent, p.semeraro@vclb-
pieterbreughel.be  
Wenda Van Engeland, clb-arts, w.vanengeland@vclb-pieterbreughel.be 
Beatrijs Cassiman, verpleegkundige, b.cassiman@vclb-pieterbreughel.be 
 
 
4. Is CLB-begeleiding verplicht? 
 
Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het 
CLB een begeleidingsvoorstel doen. Als de leerling 12 jaar is, de leeftijd 
waarvan de regelgever vermoedt dat een leerling voldoende competent is 
om dit recht zelfstandig uit te oefenen, zet het CLB de begeleiding slechts 
verder als de leerling hiermee instemt. In het andere geval of als een 
leerling jonger is dan 12 jaar wordt de begeleiding alleen verder gezet na 
instemming van de ouders. De leerling en de ouders worden maximaal 
betrokken bij alle stappen van de begeleiding. De overheid bepaalt 
daarnaast aan welke regels een begeleidingstraject van het CLB moet 
voldoen.  
 
 
Er zijn 3 uitzonderingen waarbij de medewerking van de ouders en leerling 
verplicht zijn: 
 

- i n geval van spijbelen: leerplichtbegeleiding: samen met de school 
 

- in geval van preventieve maatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten 
 
In het belang van het kind is het nodig dat u volgende besmettelijke ziekten 
meldt aan de  
CLB- arts of aan de schooldirectie: 
Bof, Buikgriep/voedselvergiftiging (vanaf 2 of meer gevallen binnen een 
week in een klasgroep) , Buiktyphus, Difterie, Escherichia Coli Coli, 
Hersenvliesontsteking, Hepatitis A en B, Impetigo, Kinkhoest, Mazelen, 
Polio, Roodvonk, Schurft, Schimmelinfecties van de behaarde hoofdhuid en 
de gladde huid, Shigella, Tuberculose, Varicella en verder 'alle andere 
ziekten waarover ongerustheid is'. 
U kan ook website www.vclb-pieterbreughel.be raadplegen. 
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De te nemen preventieve maatregelen zullen door het CLB meegedeeld 
worden.     

- i n geval van de medische onderzoeken. 
 
        Tijdstippen:1ste kleuterklas en 2de kleuterklas; 
                           1ste leerjaar 
                           3de leerjaar:  
                           5de leerjaar 
De  ouders of de leerling  vanaf 12 jaar kunnen verzet aantekenen tegen het 
verplicht medisch consult 
door een bepaalde arts van het CLB. Méér info hierover is telefonisch te 
verkrijgen bij de directie van het 
CLB. 
Bij sommige medische consulten worden vaccinaties aangeboden. U 
ontvangt hierover tijdig inforrmatie 
Het CLB vraagt bij iedere vaccinatie toestemming aan de ouders en/of de 
leerling (indien 12+). Het CLB kijkt  bij elk medisch consult het 
vaccinatieschema na. U kan bij het CLB terecht indien er vaccins ontbreken. 
 
 
5. Het multidisciplinair CLB-dossier 
 
Het CLB legt voor elke leerling waarvoor een begeleiding wordt gestart, 
één multidisciplinair dossier aan. Het houdt hierbij rekening met de 
geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer.  
De regels voor de samenstelling, het bijhouden en de vernietiging van het 
CLB-dossier, evenals de procedure m.b.t. het recht op toegang en het recht 
op afschrift zijn door de overheid bepaald. Gedetailleerde informatie hierover 
kan men op het begeleidend CLB bekomen. 
Indien een leerling  van een school komt die begeleid wordt door een 
ander CLB, zal het multidisciplinair leerlingendossier na verloop van 10 
dagen na de inschrijving bezorgd worden aan CLB Pieter Breughel. De 
leerling of de  ouders hoeven daar zelf niets voor te doen. Bij een 
inschrijving voor een volgend schooljaar wordt dit dossier pas na 1 
september overgedragen.  
Als men dit niet wenst, dan moeten de ouders (of eventueel de leerling 
vanaf 12 jaar) binnen een termijn van 10 dagen na de inschrijving 
schriftelijk verzet aantekenen bij het CLB dat de vorige school begeleidt.  
Ken je het adres van dit CLB niet, dan kan dit worden bekomen in de 
vorige school of op CLB Pieter Breughel.  
De identificatiegegevens, de vaccinatiegegevens en de gegevens in het 
kader van de verplichte CLB-opdrachten (medische onderzoeken – 
leerplichtproblemen) worden in elk geval aan het nieuwe CLB bezorgd. 
Hiertegen is geen verzet mogelijk.  
 
 

1. 6. Rechten in de jeugdhulpverlening: 
 
 
De hulpverlening in het CLB is gevat door het Decreet Rechtspositie 
Minderjarigen .  
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Meer info is terug te vinden op : 
 
http://wvg.vlaanderen.be/jeugdhulp/ 
 
http://wvg.vlaanderen.be/jeugdhulp/05_publicaties/drp_min12.htm 
 

 De zorgbegeleider  
 

 
 

Commissies: 
 
-Beroepscommissie 
 
 
 
 
-Lokaal 
Overlegplatform 
 
 
-Commissie inzake 
Leerlingenrechten 
 
 
 
 
 
-Commissie 
Zorgvuldig Bestuur 
bijstaan 

 
 
Vicariaat voor onderwijs 
Beroepscommissie basisonderwijs 
F. De Merodestraat 18 
2800 Mechelen 
 
LOP Brussel 
Dirk Van Den Bossche 
 
 
Adres: Commissie inzake Leerlingenrechten 
t.a.v. Sara De Meerleer (Basisonderwijs) 
H. Consciencegebouw 4A10 
Koning Albert-II laan 15, 
1210 Brussel 
02/553 92 12 
 
Adres: Vlaams Ministerie van Onderwijs en 
Vorming 
AGODI 
t.a.v Marleen Broucke 
Adviseur 
Kamer 1C 24 
Koning Albert II-laan 15 
1210 Brussel 
02/553 65 56 
           
e-mail:                                  
zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be 
 

 
2.4. 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. 
Een intense samenwerking tussen onze school en ouders: afspraken oudercontact. 
Jullie ouders en onze school zijn partners in de opvoeding van je kind. Het is goed dat je zicht hebt op de 
werking van onze school. Daarvoor plannen we op 8 september 2014 een ouderavond in de polyvalente 
zaal  en in klas van je kind. Je kan er kennis maken met de leerkracht van uw kind en met de manier van 
werken. 
We willen je op geregelde tijden informeren over de evolutie van je kind. Een afspraak voor een gesprek 
vragen we telefonisch of via het agenda van je kind aan.  
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We organiseren ook regelmatig individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar laten we je 
weten op welke data die doorgaan. 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 het agenda van je kind. 
Wij verwachten dat je met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. je kind. 
Wij verwachten dat je zich 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. 
Ouders worden verwittigd bij elke niet-gewettigde afwezigheid. 
De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de 
schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar.  
Daartoe moeten wij de afwezigheden van je kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het 
CLB. 
Te laat komen kan niet! De school begint om 8u30 en eindigt om 15u30 (om 12u05 op woensdag) .Wij 
verwachten dat je kind dagelijks en op tijd (8u20),op school is. Kinderen die te laat toekomen melden zich 
aan bij de juf in de hall. Wij verwachten dat je ons voor 9 uur verwittigt bij afwezigheid van uw kind. 
Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. Je kan 
je niet onttrekken aan deze begeleiding. 
 
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 zorgbeleid. Dit houdt ondermeer in dat we gericht de evolutie van je kind volgen. 
Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem (LVS). Sommige kinderen hebben op bepaalde 
momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan 
individuele zorg.  
We zullen in overleg met je 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 je als ouder 
verwachten. 
Wij verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en 
naleeft. 
 
Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.  
Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. Dit 
kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij als school engageren er ons toe 
alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling.  
Wij verwachten van de ouders dat ze positief staan ten aanzien van extra initiatieven en maatregelen 
(taaltraject en/of taalbad) die de school neemt om de taalachterstand van hun kind weg te werken en dat ze 
er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands. Dit kan 
onder meer door:  
- Zelf Nederlandse lessen te volgen. (zie lijstje met cursusaanbod in de regio) 
- Je kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen. (zie lijstje met het aanbod in de regio) 
- Te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van je kind bij het maken van zijn huistaak, bij 

het leren van zijn lessen, … (bv. kind in de studie laten blijven, een Nederlandstalige 
huiswerkbegeleidingsdienst zoeken, …) 

- Bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen dat er  een tolk is. 
(volgens de gemeentelijke regels). 

- Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging. 
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- Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige sportclub. 
- Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige cultuurgroep. 
- Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige academie (muziek, woord, plastische kunsten, 

…) 
- Je kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programma’s te laten kijken en er samen met hem 

over te praten. 
- Je kind dagelijks naar Nederlandstalige radioprogramma’s te laten luisteren. 
- Je kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen.  
- Elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek.  
- Geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en er uit voor te lezen of ze je 

kind zelf te laten lezen.  
- Binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met je kind, met andere 

kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders  
- Je kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige vriendjes.  
- Je kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten. 
- Je kind in te schrijven voor Nederlandstalige taalkampen. 

 
2.5 Inschrijven van leerlingen  

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het pedagogisch project en het schoolreglement.  
 
Onze school werkt met voorrangsperiodes. We hebben een voorrangsperiode voor leerlingen van dezelfde 
leefentiteit, kinderen van personeel, leerlingen met een ouder die het Nederlands voldoende machtig is 
(enkel in Brussel Hoofdstedelijk Gewest) en voor het systeem van dubbele contingentering. Tot slot 
voorzien we ook een periode voor leerlingen die geen gebruik maken van de voorrangsgroepen. De juiste 
data vindt u via de website: www.inschrijveninbrussel.be  
 
Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool, dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de 
overgang naar het eerste leerjaar in het Boodschapinstituut.  
 
Inschrijvingsmodaliteiten: 
 
Deze modaliteiten worden aangepast volgens de nieuwe afspraken van het LOP. 
Vanaf 1 september 2009 geldt voor inschrijvingen vanaf het schooljaar 2010-2011 onderstaande 
regeling: 

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

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

2°           voldoen aan een proef die de kennis van het Nederlands, nodig om het lager onderwijs aan te 
vatten, peilt. De Vlaamse Regering legt de inhoud van die taalproef vast. Het CLB waarmee de school 
waar de betrokken leerling zich aanbiedt een beleidscontract heeft, is bevoegd die taalproef af te 
nemen; 

3°           beschikken over een bewijs dat hij het voorafgaande schooljaar Nederlandstalig onderwijs 
heeft genoten in een onderwijsinstelling buiten België. 
 
Weigeren 
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Het schoolbestuur heeft beslist een maximumcapaciteit in te voeren.  
 
80% van de beschikbare lokalen wordt gebruikt voor vaste leerjaren. De overige 20% dienen voor 
differentiatie, zorgklas, schoolbibliotheek, materiaalzolder. 
De polyvalente zaal en refter worden gebruikt als TV-lokaal, theaterzaal, gymzaal,… 
 
Vertrekkende vanuit de materiële omstandigheden van de school die hun weerslag hebben op de 
veiligheid van onze kinderen (het aantal beschikbare lokalen, de grootte van de speelplaats en de refter, de 
toegang tot de klaslokalen…) beperken we het leerlingenaantal per klas. 
Ook de kwaliteit van het pedagogisch didactische aspect moet voor onze kinderen gegarandeerd blijven. 
  
We limiteren het aantal kleuters tot 25 per klas (voor de onthaalklas 25 per geboortejaar). De 2de en 3de 
kleuterklas kunnen hierop een uitzondering vormen omwille van de doorstroming en de beperkte grootte 
van de klaslokalen in de lagere school. 
Het aantal leerlingen in de lagere school bedraagt : 

25 in de onthaalklas 
25 in de 1ste kleuterklas 
25 in de 2de kleuterklas 
23 voor de 3de kleutersklas 
22 in het 1ste  leerjaar,  
21 voor het 2de  leerjaar en  
18  voor het  3de , 4de , 5de  en 6de  leerjaar.  

Dit getal kan alleen hoger liggen wanneer kinderen de klas moeten overzitten of wanneer er een grote 
instroom is vanuit de onderliggende klas. 
 
Elke geweigerde leerling krijgt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving en wordt als 
geweigerde leerling in het inschrijvingsregister geschreven. De volgorde van geweigerde leerlingen in het 
inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de 
inschrijving betrekking heeft. Voor de instappertjes blijft de volgorde van het inschrijvingsregister 
behouden tot de 30 juni van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking had. 
 
Om een zesjarige kleuter in te schrijven in het eerste leerjaar moet deze kleuter op regelmatige basis het 
schooljaar voordien in een Nederlandstalige basisschool moet les gevolgd hebben. Hij moet hierbij 220 
halve dagen aanwezig geweest zijn. Indien de leerling niet voldoet aan deze voorwaarde moet hij slagen 
in een taaltest. 
Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taalscreening 
uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een 
taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind.  
 
 
Bij inschrijving van een kind, met een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs, zal de 
school haar draagkracht bekijken. De school zal onderzoeken of ze de nodige ondersteuning kan bieden 
aan dit kind op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. Het onderzoek in overleg met de ouders, 
het CLB en het schoolteam kan enkele weken duren. Na dit onderzoek wordt de beslissing aangetekend of 
tegen afgiftebewijs binnen 4 kalenderdagen aan de ouders bezorgd. De ouders krijgen toelichting bij de 
beslissing van het schoolbestuur door de directeur. Bij weigering neemt het Lokaal Overlegplatform 
contact op met de ouders. Een klachtenprocedure bij weigering is mogelijk. 
 
2.6 Organisatie van de leerlingengroepen 

De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of je kind kan 
overgaan naar een volgende leerlingengroep. Wil de school dat je kind een jaar overdoet, dan is dit omdat 
ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De genomen beslissing wordt ten aanzien 
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van de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere 
aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn. De school neemt deze beslissing 
dus in het belang van je kind. 
 
Het is de school die beslist in welke leerlingengroep je kind, die in de loop van zijn schoolloopbaan van 
school verandert, terechtkomt. 
 
Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. (Bijvoorbeeld in 
de kleuterschool na een instapdatum). 
 
2.7    Afwezigheden zie infobrochure onderwijsregelgeving        

 

 
 
 
 
 
 

 

Wegens ziekte 
 

• Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een 
medisch attest verplicht.  

• Is het 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 het 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. 

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk. En bezorgen het ziektebriefje aan de 
klastitularis. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest. 
 
Andere afwezigheden 
 
Soms moet een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op 
voorhand met de directie. Het betreft hier afwezigheid wegens: 
- het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- 

en aanverwant tot en met de tweede graad; 

- 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; 

- in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen. 

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. 
 
Problematische afwezigheden 
 
De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Dit heeft immers gevolgen voor 
het verkrijgen en behouden van de schooltoelage. Alsook voor de toelating tot het eerste 
leerjaar. (Zie ook de engagementsverklaring en infobrochure onderwijsregelgeving.) 
De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Na meer dan 10 
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halve dagen problematische afwezigheden stelt de school samen met het CLB een 
begeleidingsdossier op. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. Na 30 halve 
dagen problematische afwezigheden verwittigt de school het Agentschap voor 
Onderwijsdiensten. 
 

2.8. Een- of meerdaagse schooluitstappen (Extra-muros activiteiten) 

Eéndaagse uitstappen 
 
• Doel:     Deze activiteiten hebben een onderwijzend en opvoedend karakter aansluitend bij het 
pedagogisch project van de school. 

• Aanbod: Afhankelijk van de thema’s in de klas voorziet de titularis een evenwicht in 
sportactiviteiten, culturele activiteiten en leeruitstappen zowel voor de kleuter- als voor de lagere school. 

De ondertekening van dit schoolreglement geldt als toestemming voor deelname aan de ééndaagse 
uitstappen.  Indien de ouders de toestemming bij een ééndaagse extra-muros activiteit weigeren, dienen zij 
dat vooraf aan de school te melden.   
 
Ouders worden hierover verwittigd via de Boodschappertjes en de bijlage. 
 
We maken zo veel mogelijk gebruik van het openbaar vervoer. Om het voor iedereen gemakkelijk en 
goedkoop te maken, kan u een pasje aanvragen bij de MIVB ( inschrijvingsformulier aan te vragen op 
het secretariaat ). Dit pasje laat toe dat uw kind gratis reist met het stadsvervoer van de MIVB tot de 
leeftijd van 12 jaar. 
 
Wanneer een leerling zijn buspasje vergeet bij een leeruitstap, zal het bedrag van het vervoersbewijs 
aangerekend worden bij de volgende factuur. 
 
Meerdaagse uitstappen 
 
• Doel:    De meerdaagse uitstappen hebben tot doel de socio-emotionele ontwikkeling alsook het 
levensecht leren te bewerkstelligen. Als stadsschool voorzien we locaties waar leerlingen een ruim aanbod 
krijgen tot bewegen. 

• Aanbod:  

-Voor de lagere school:  
    1ste leerjaar:  sleep in   jaarlijks 
    4de en 5de leerjaar sportklassen (5 dagen ) tweejaarlijks 
    6de leerjaar  ruimteklassen  jaarlijks 
 
Bij een meerdaagse extra-muros activiteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders 
vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros activiteiten. 
 
Leerplichtige kinderen die niet deelnemen aan extra-muro’s moeten wel degelijk aanwezig zijn op 
school. 
 
2.9.  Getuigschrift basisonderwijs zie infobrochure onderwijsregelgeving 

De school stelt tegen 20 juni een lijst op van de leerlingen die op 30 juni het lager onderwijs zullen 
voltooien. De klassenraad beslist welke leerlingen het getuigschrift behalen en welke niet. De leerlingen 
die geen getuigschrift behalen, krijgen een attest met de vermelding dat ze het laatste jaar de lessen 
regelmatig hebben gevolgd. In dit attest geeft de klassenraad de motivatie waarom geen getuigschrift 
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wordt toegekend. 
 
De school zal gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind communiceren over zijn leervorderingen. 
Ouders kunnen inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Indien na toelichting blijkt dat de 
ouders een kopie wensen, dan kan dat. De kosten die hiervoor gevraagd worden, zijn terug te vinden in de 
bijdrageregeling. Na 20 juni beslist de klassenraad op basis van onderstaande criteria of uw kind al dan 
niet het getuigschrift basisonderwijs kan krijgen. De beslissing wordt uiterlijk op 30 juni aan de ouders 
meegedeeld. De ouders worden geacht de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 1 
juli in ontvangst te hebben genomen. Bij niet ontvangst, wordt het getuigschrift geacht op 1 juli te zijn 
ontvangen. 
 
De klassenraad houdt rekening met onderstaande criteria: 
 
• De schoolrapporten van het lopende en voorafgaande schooljaar; 

• De evaluaties van het lopende en voorafgaande schooljaar; 

• De gegevens uit het LVS; 

• Gegevens over het sociaal-emotioneel functioneren van de leerling; 

• Het verslag van de leerkracht die tijdens het laatste schooljaar het hoogste   aantal lestijden heeft 
gegeven aan de leerling. 

De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag.  
 
Beroepsprocedure: 
 
Let op: 
- wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, 

zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend). 
- wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde. 

 
1. Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na 

ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een 
overleg aan bij de directeur. 

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

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

4. De directeur of de klassenraad brengen de ouders schriftelijk op de hoogte van de 
beslissing. 

5. Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad 
kunnen ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. 

Naam van de voorzitter: Dhr. Roger Haest 
Naam schoolbestuur: vzw Maria Boodschap Brussel Annuntiaten,  
Adres van het schoolbestuur: Naamsesteenweg 355, 3001 Heverlee 
 

  Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.  

• Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend; 
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• Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en 
motivering waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs 
betwist wordt. 

 Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie 
samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die 
aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat 
om een onafhankelijke commissie die de  klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.  
De ouders worden binnen tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen,  
uitgenodigd voor een gesprek. De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op. 
De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.  
De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift 
basisonderwijs toekennen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet 
naleven van de vormvereisten. 
 
Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september schriftelijk aan de ouders ter 
kennis gebracht. 

 

2.10    Onderwijs aan huis zie infobrochure onderwijsregelgeving  

Als een kind meer dan 21 dagen ononderbroken afwezig is wegens ziekte kunnen de ouders een 
schriftelijke aanvraag indienen voor tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internet onderwijs of een 
combinatie van beiden. De directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om dit kind 4 lestijden per 
week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leerkracht om de lessen af te 
stemmen op de klas van het kind. Eventueel neemt de school in overleg met de ouders contact op met de 
vzw Bednet. De school en de ouders maken concrete afspraken over opvolging en evaluatie.  
Ook ouders van chronisch zieke kinderen kunnen dergelijke aanvraag indienen, maar voor deze kinderen 
gelden er andere voorwaarden. 
 

  2.11    Orde- en tuchtmaatregelen zie infobrochure onderwijsregelgeving  

Elke klastitularis stelt samen met zijn leerlingen een gedragcode op.  
Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk 
personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden.  
 
Mogelijke ordemaatregelen zijn: 
 

• een verwittiging in de agenda; 

• een strafwerk; 

• een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie. 

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk. 
 
Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, wordt in overleg met ouders en CLB een 
begeleidingsplan opgemaakt. Wanneer het gedrag van de leerling, ook met een begeleidingsplan, een 
probleem wordt voor het verstrekken van onderwijs of om het opvoedingsproject te realiseren, kan er een 
tuchtmaatregel genomen worden.  
 
Wanneer het gedrag van een leerplichtige leerling in het lager onderwijs een gevaar of ernstige 
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belemmering vormt voor de goede werking van school of voor de fysieke of psychische veiligheid en 
integriteit van medeleerlingen, personeelsleden of anderen, dan kan de directeur een tuchtmaatregel 
nemen. 
Let op: wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde. 

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 

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

- een definitieve uitsluiting. 

Preventieve schorsing als bewarende maatregel 

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

Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting 

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, 
zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.) 
Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende procedure 
gevolgd: 

1. De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. In 
geval van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een 
vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft. 

2. De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden schriftelijk 
uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. De uitnodiging moet minstens vijf dagen 
vooraf bezorgd worden aan de ouders. 

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

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

Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de definitieve 
uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na 
de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is onze school niet langer 
verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien 
dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing. 
Ten gevolge van een definitieve uitsluiting het huidige, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar 
kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren terug in te schrijven. 
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Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en 
definitieve) uitsluiting 

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

Beroepsprocedures tegen tuchtmaatregelen 

Beroepsprocedure na een tijdelijke uitsluiting 

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

1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot tijdelijke uitsluiting kunnen ouders 
schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van de interne beroepscommissie (zie punt 1 
deel 1).  

2. De interne beroepscommissie komt samen binnen vijf dagen na ontvangst van het 
beroep. De leerling en de ouders worden opgeroepen om te verschijnen voor deze interne 
beroepscommissie.  

3. Intussen hebben de ouders inzage in het dossier.  

4. De interne beroepscommissie brengt de ouders binnen vijf dagen per aangetekende brief 
op de hoogte van haar gemotiveerde beslissing. Deze beslissing is bindend voor alle 
partijen. 

Beroepsprocedure na een definitieve uitsluiting 

Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat als 
volgt: 
Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders schriftelijk 
beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. 
(Naam van de voorzitter 
 Naam schoolbestuur 
 Adres van het schoolbestuur) 
  Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.  
Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend; 
Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering waarom de 
definitieve uitsluiting betwist wordt. 
Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 
 
Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de 
beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur 
verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van 
de ouders grondig zal onderzoeken. 
De ouders worden binnen tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen uitgenodigd voor 
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een gesprek. De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op. 
De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.  
De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel het beroep 
gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten. 
 
Het schoolbestuur zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen met een aangetekende 
brief aan de ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen. 
Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op. 
 
2.12.   Bijdrageregeling 
Hieronder vind je een lijst met de schoolkosten. Op die lijst staan zowel verplichte als niet-verplichte 
uitgaven. 
Verplichte activiteiten zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken. Niet-verplichte uitgaven zijn 
uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen: maken ouders er gebruik van, dan moeten ze er wel voor 
betalen. In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere kosten enkel richtprijzen. 
Dit laatste betekent dat het bedrag dat je zal moeten betalen in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan 
iets meer zijn, maar ook iets minder. 
De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad. 
 
Verplichte activiteiten Prijs 

 
- Schooluitstappen 
 
Op het einde van het schooljaar krijgt u een overzicht per klas, 
hoeveel de uitstappen effectief gekost hebben. 
 
Teveel betaalde bedragen gelden als voorschot voor het forfetair 
bedrag van het volgend schooljaar. 
Bedragen minder dan € 1 worden niet verrekend. 
 
Kleuters max. € 45 
Lager max. € 85 voor schooluitstappen  
 
- Gymkledij ( L.S.) 
T-shirt met kenteken van de school: kan enkel op school 
aangekocht worden. 

We vragen een gespreid forfait : 
 
 
K.S. : 
2de trimester                          € 20 
3de trimester                          € 25 
 
L.S. : 
1ste trimester                     € 35 
2de trimester:                    € 25 
3de trimester:                    € 25 
 
 
€ 9,00 

Meerdaagse uitstappen Prijs 
1ste  leerjaar : sleep-in 
4de en 5de leerjaar : sportklas 
6de leerjaar :  ruimteklas 
 
Max. € 410 per kind voor de volledige duur van het lager 
onderwijs . 

- 
€ 210 
€ 190 
 

 
Niet verplicht aanbod per klas Prijs 

 
- Maaltijden 
 
warm 

 
 
€ 2,95 
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Soep 
 
- Dranken 
 
melk 
chocomelk 
 
- Toezichten 
 
Ochtend vanaf 7.30u – tot 8.00u 
Middagtoezicht 
Naschools toezicht (woensdag vanaf 12.30u en avond vanaf 
16.00u) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Te laat ophalen : ophaalboete  
Dagtarief ( toezicht tijdens de facultatieve verlofdag ) 
 
- Tijdschriften 
 
Dopido: 0K-1K 
Dokadi: 2K 
Doremi: 3K 
 
National Geografic Junior/ 5L – 6L 
Bobo 
 
Boektoppers 
 
Leesleeuw 
 
Maan-roos-vis 

€ 0,55 
 
 
 
€ 0,30 
€ 0,35 
 
 
 
€ 1,00  
€ 0,90 
De prijs van de toezichten 
bedraagt € 1,90 per begonnen uur. 
Vanaf het derde kind wordt de 
prijs gehalveerd. 
De kosten voor de opvang van 
kinderen tot 12 jaar zijn fiscaal 
aftrekbaar. De school levert in de 
loop van het tweede trimester van 
het schooljaar een fiscaal attest af. 
 
€ 5 
€ 12 
 
 
 
€ 30 
€ 30 
€ 30 
 
€ 34,95 
€ 34,95 
 
€ 19 
 
€ 29,95 
 
€ 25 

Bijdrage voor kopies uit het leerlingendossier € 0,50/blad 
 
 
Schooltoelagen 
De aanwezigheid van de kleuters en de leerlingen speelt een rol bij het al dan niet toekennen van en 
schooltoelage. Over de toekenningsvoorwaarden kan u informatie vinden op de website 
www.studietoelagen.be. 
 
Niet alleen voor leerplichtige leerlingen maar ook kleuters is een voldoende aanwezigheid op school 
essentieel voor een succesvolle schoolcarrière. Ouders engageren zich om hun kinderen ’s ochtends en ’s  
middags op tijd naar school te brengen. De start van de dag in de klas is zeer belangrijk. Door uw 
kinderen op tijd naar school te brengen toont u waardering en respect voor de klaswerking, de leerkracht 
en de klasgenoten. 
Ouders engageren zich ook om hun kinderen regelmatig naar school te laten gaan en de school te steunen 
in de aanpak van het spijbelen. 
 
Betalingsmodaliteiten  
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In het begin van het trimester krijgt u een overzicht via de bestellijst. De geplande activiteiten krijgt u via 
de maandelijkse boodschappertjes. 
Op de bestellijst duidt u de zaken aan die u wenst te bestellen. Voor de correcte opvolging is het nodig de 
bestellijsten op de gevraagde datum met uw kind terug mee te geven. 
Op basis van deze lijst en de dagelijkse controle wordt de afrekening gemaakt op het einde van de 
maand. De schoolrekening wordt daarna zo snel mogelijk meegegeven met uw kind.  De ouders worden 
gevraagd de rekening binnen de 8 dagen te betalen. 
Domiciliëring is mogelijk. Voor verdere informatie richt u zich tot de directie. 
 
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 resterende saldo verschuldigd, ongeacht de 
afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben. 
 
Wijze van betaling: via bankoverschrijving (al dan niet met domilciliëring) 
De school is niet verantwoordelijk voor het verlies van contant geld dat met de kinderen wordt 
meegegeven. 

 
Conflictbeheer: 
De herinnering van betaling wordt met de leerling meegegeven. 
Indien de betaling tussen de controle en uitdelen van de herinnering toch is uitgevoerd, worden de ouders 
gevraagd de brief als onbestaande te beschouwen. 
Indien de ouders de rekening niet kunnen betalen, dienen ze onmiddellijk contact op te nemen met de 
directie. 
In een gesprek wordt gezocht naar mogelijke oplossingen. Wij verzekeren een discrete behandeling van 
uw vraag. 
 
Bij afwezigheden en annulaties kunnen kosten worden aangerekend. Dat gebeurt als de school kosten 
heeft gemaakt en deze niet kan recupereren.   
 
2.13.     Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning  zie infobrochure onderwijsregelgeving 

 
Het schoolbestuur laat sponsoring of reclame toe, als dit kadert in de ondersteuning van een educatief 
project en tot zolang het loopt. De school ziet in het geheel af van ( onder welke vorm dan ook ) ‘reclame 
voor speelgoed ‘. 
 
Personen en bedrijven die de school sponsoren worden vermeld in de schoolkrant en tijdens het 
jaarlijkse schoolfeest. 
 
2.14.     Vrijwilligers 
 
De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De nieuwe wet 
van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers verplicht o.m. de scholen om aan de 
vrijwilligers een organisatienota voor te leggen. Omdat elke ouder een schoolreglement ontvangt en voor 
akkoord ondertekent, kiest de school ervoor om de organisatienota in het schoolreglement op te nemen. 
Op die manier is elke ouder op de hoogte. 
 

 
De activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht. De organisatie voorziet in geen enkele 
vergoeding voor vrijwilligersactiviteiten. 
De school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten 
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van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van vrijwilligerswerk de school of derden 
schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware fout. Voor zijn lichte fout is hij 
enkel aansprakelijk als die hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt. 
 
Een vrijwilliger gaat discreet om met geheimen die hem/haar zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 
458 van het Strafwetboek. 
 
2.15.      Welzijnsbeleid 
 
1.Preventie  
 
Marina Tosseyn zorgt voor het preventiebeleid op school. 
 
2. Veiligheid 

Veiligheid op school 
 
Ouders die hun kinderen komen afhalen met de wagen, stappen uit en komen hun kind halen op de  
speelplaats. 
Sommige kinderen kunnen de school verlaten met de rij, onder toezicht van een leerkracht.   
Afwijkingen worden schriftelijk aangevraagd  bij de klastitularis of directie.   
Wanneer de rij vertrokken is, is de speelplaats toegankelijk voor de ouders. 
Aan de begeleiders en ouders wordt gevraagd om speelplaats en hall zo snel mogelijk te verlaten  
teneinde een doeltreffend toezicht door de betrokken personeelsleden mogelijk te maken. 
Kinderen verlaten de school samen met hun ouders. 
De voordeur is dicht vanaf 8.45u. tot 15.40u. 
 
Veiligheid in de omgeving van de school 
 
De Kiss & Ride zone is een initiatief van het Boodschapinstituut. 
Het eerste doel hiervan is de veiligheid tijdens de spitsuren in de omgeving van de school te verhogen. 
Een tweede aspect is het respect voor de buren. 
’s Morgens wordt de K&R bemand door vrijwillige ouders en leerlingen. Wij danken hen hiervoor van  
harte. 
Aan alle ouders vragen wij het bijgevoegde charter ondertekend terug te bezorgen, opdat afspraken 
duidelijk zijn en de K&R vlot functioneert. 
 
3. Medicatie 

Er worden geen geneesmiddelen toegediend aan de kinderen. In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan 
de leerkracht vragen om toch medicatie toe te dienen. Deze vraag moet bevestigd worden door een 
schriftelijk attest van de dokter.  Op het medicijn staat de naam van het kind en de dosering. 

 
 
 
 
4. Stappenplan bij ongeval of ziekte  

Eerste hulp : De klastitularis of de persoon gelast met het toezicht dient de eerste zorgen toe. Daarna 
wordt, indien nodig, de ouders gecontacteerd. In overleg beslist men welke volgende maatregelen er 
dienen getroffen te worden. 
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Verzekeringspapieren 
 

• Contactpersoon: de directie 

• Procedure: De ouders vullen het dossier in, betalen de kosten en bewaren de bewijzen. Daarna 
geven ze het volledig dossier aan de directie zodat deze het kan bezorgen aan de 
verzekeringsinstelling 

5. Rookverbod 

Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen in alle gesloten ruimten op school. In open plaatsen geldt 
dit verbod op weekdagen tussen 6.30u ’s morgens en 18.30u ‘s avonds. Tijdens extra-murosactiviteiten is 
het elke dag verboden te roken tussen 6.30u ’s morgens en 18.30u ‘s avonds. Bij overtredingen van dit 
rookverbod kunnen er orde- en tuchtmaatregelen getroffen worden. 
 
2.16 Omgangsvormen 

1. Eerbied voor de christelijke inspiratie van de school 
 
De leerlingen en ouders zijn op de hoogte van onze schoolvisie en brengen hiervoor de nodige eerbied 
op. 
Een anti-houding is onaanvaardbaar. 

 
Catechesemomenten hebben reeds plaats in de kleuterklassen. 

 
Alle kinderen nemen deel aan eucharistievieringen en andere gebedsmomenten georganiseerd  
door de school.  Zij gedragen zich beleefd en respectvol. 
 
2. Gedragsregels 
 
Speelplaats : 
 
De kinderen gedragen zich beleefd en vriendelijk tegenover elkaar. Ze gehoorzamen de directie, de 
leerkrachten, het personeel en de bezoekers van de school.   
 
Onze omgangstaal is het Nederlands. 
 
Er zijn verschillende verborgen hoeken op de speelplaats waaronder : 
 

- de tuin en de kribbe : een leerling vraagt de toelating om de bal in de tuin of het 
speelgedeelte van de kribbe te gaan halen. 

- De brandtrap : niemand komt op de brandtrap. 
- De toiletten : - een leerling begeeft zich naar de w.c. om er zijn behoefte te 

doen. 
                               - hij/zij gebruikt w.c.-papier en spoelt door 
                               - hij/zij wast zijn handen 
                               - de grotere/oudere leerling kan de deur op slot doen. 

 
Bij regenweer spelen de kinderen van de lagere school onder het afdak, de kleuters gaan naar  
de polyvalente zaal. 
 
Bij conflicten gebruiken de leerlingen de STOP-DENK-PRAAT en DOE. Wanneer men te boos is om  
te praten, kan men afkoelen op de afkoelbank;  
Wanneer een kind zich zorgen maakt over pestgedrag, gebruikt de school de no-blame aanpak. 
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Bij gebruik van grove taal, ongehoorzaam of agressief gedrag zal de toezichthouder overgaan tot straf. 
 
Onder geen enkele voorwaarde zullen we aanvaarden dat een ouder de les leest aan een andere leerling. 
 
Op woensdagnamiddag is speelgoed toegelaten.   
De school is niet verantwoordelijk voor het verliezen of beschadigen van speelgoed. 
Verboden speelgoed wordt in bewaring gegeven en ten gepaste tijde teruggegeven. 
 
Gangen : 
 
Tijdens de middagpauze en na schooltijd komen leerlingen met begeleiding in het schoolgebouw of met 
de uitdrukkelijke toelating van de directie. 
 
Klas : 
 
Elke klas heeft een vertaling van het schoolreglement op klasniveau. De leerlingen dienen dit charter te  
respecteren. 
De kinderen brengen geen Tipp-ex mee naar school. 
 
Turnzaal : 
 
Wij dragen het turnpak van de school en turnpantoffels. 
Het turngerief hoort in een zak. 
Enkel op een vrijdag voor een vakantie gaat het turngerief mee naar huis om te wassen.  
Zit je turnpak in de was, breng dan iets anders mee. 
Zet overal je naam op. 
Aankleden gebeurt in 5 minuten. Wie klaar is, mag spelen met het aanwezige materiaal. 
Onderhemd moet uit, pull mag over de turnbloes, bij koud weer. 
Om niet deel te nemen aan de L.O.-les is een schriftelijk bewijs van dokter of ouders verreist. 
Op het fluitsignaal ga je in de rij staan op de aangeduide plaats. 
Luister eerst naar de uitleg, nadien is er ruimte om vragen te stellen. Steek steeds je vinger op. 
Bij het horen van het fluitsignaal : stoppen met de opdracht. 
Spelen doe je met alle leerlingen van de klas. 
Deelnemen is belangrijker dan winnen. 
Problemen los je op met STOP-DENK-PRAAT-DOE. 
Wees steeds beleefd tegen de juf en je medeleerlingen. 
Lange haren worden bijeengebonden. Juwelen worden uitgedaan en in een bakje bijgehouden tot het 
einde van de les. 
Voor alle veiligheid blijf je van de toestellen af. 
Deze afspraken dienen nageleefd te worden. 
 
Zwembad : 
 
Afspraken van en naar het zwembad : 
 

1. De leerlingen maken een rustige rij per 2. 
2. Ze gaan de bus op, gaan zitten en maken zich vast met de veiligheidsriem. 
3. Praten doen ze zachtjes. 
4. Bij het zwembad aangekomen, stappen ze in een nette rij van de bus en vormen 

opnieuw een rij per 2 om het zwembad binnen te gaan. 
 
Afspraken in de gangen en de kleedkamers : 
 

1. Tijdens het aankleden is het stil! Wie toch praat, gaat zich verder aankleden in de gang. 
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2. Wie klaar is, gaat in de gang tegen de muur zitten en mag zacht praten. 
3. De leerlingen helpen spontaan bij het dragen van materiaal 
4. Ze STAPPEN van de trap. 

 
Afspraken in het zwembad : 
 

1. De leerlingen stappen door het voetbad. 
2. Ze douchen en stappen per groep naar de aangeduide leerkracht. 
3. Rond het zwembad wordt er gestapt en de leerlingen laten elkaar gerust. 
4. Op het fluitsignaal komen de leerlingen ONMIDDELLIJK uit het water, douchen en 

stappen in de rij langs het kleine zwembad terug naar de kleedkamers. 
5. Een badmuts is verplicht. 
6. Meisjes dragen steeds een badpak uit 1 stuk, jongens mogen geen zwemshort dragen. 
7. Een badmuts is verplicht. 

 
Deze afspraken worden nageleefd, anders volgt er een sanctie. 
 
Bij uitstappen : 
 
Leerlingen die met de rij naar huis gaan of die op uitstap zijn, gedragen zich beleefd en zijn gehoorzaam  
aan de begeleidende leerkracht. De afspraken worden steeds op voorhand herhaald 
 
3. Taalbeleid 
 
U koos voor een Nederlandstalige school.  Daar zijn we blij om.  Deze keuze vraagt van anderstaligen 
onder u echter een groot engagement en consequente houding tegenover de taalregels: 
1. Op school wordt, behalve in de lessen vreemde talen, uitsluitend Nederlands gesproken, ook tijdens 

de speeltijd en de middagpauze, op schoolfeesten, enz. Op deze manier wil de school de leerlingen    
alle kansen geven om het Nederlands zo goed mogelijk te leren beheersen. 
 

2. Op schooluitstappen of reizen die door de school worden georganiseerd, is Nederlands de enige 
voertaal. 
 

3. Alle contacten (mondeling en schriftelijk) tussen ouders, leerkrachten en directie, gebeuren in het 
Nederlands. Bij gebrekkige kennis van deze taal door de ouders kunnen ze zich door derden laten 
bijstaan om de communicatie vlot te laten verlopen of zelf een taalcursus Nederlands volgen. 
 

4. Aangezien voor kinderen uit taalgemengde of anderstalige gezinnen Nederlands praten op school 
vaak niet volstaat, verbinden de ouders er zich toe om, in de mate van het mogelijke, ook in hun 
vrije tijd hun kinderen: 

- Nederlandstalige boeken of tijdschriften te laten lezen of voor te lezen 
- naar Nederlandstalige TV - programma’s te laten kijken 
- eventueel ook in sport-of hobbyclub de taal te laten oefenen. 

 
Leerkrachten en directie willen alle jongeren groeikansen geven en vinden het heel positief dat 
anderstalige leerlingen zich willen bekwamen in het Nederlands. Daarom stellen zij alles in het werk om 
dit te kunnen bereiken. Zij rekenen dan ook op de volledige medewerking van de ouders en de 
leerlingen zelf. 
 
Nederlandstalige kleuters kunnen, indien hun ouders dit wensen deelnemen aan de activiteiten “initiatie 
Frans” vanaf de 2de kleuterklas. 
Gedurende 2 keer 25 minuten per week wordt er spelenderwijs Frans bijgebracht met de bedoeling te 
werken aan het communicatieve aspect van de taal. 
Ondertussen blijven de andere kinderen bij de titularis die op hun beurt aan hun trekken kunnen komen 
om hun taalvaardigheid in het Nederlands te verbreden. 
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Vanaf het derde leerjaar krijgen alle kinderen Franse les. De leerkracht zorgt voor eventuele gradatie, 
differentiatie en continuïteit. 
Het minder formele karakter van taalinitiatie en talensensibilisering ( zonder strakke leerlijn, zonder 
verroosterde onderwijstijd, zonder handboek) is voor de leerlingen ongetwijfeld motiverend en 
drempelverlagend. 
 
Op school zorgen wij ervoor dat talensensibilisering, taalinitiatie en formeel vreemdetalenonderwijs 
Frans elkaar versterken, met als algemene doelstelling het stimuleren van de (vreemde)taalwerving bij de 
kinderen. 
 
Indien u hierover verder informatie wenst, kan u steeds terecht bij Sofie De Clercq. 
Inschrijven doet u door het ingevulde blad aan de titularis te geven. 
 
4. Milieubeleid 

Stop je boterhammen in een herbruikbare brooddoos. 
Je koekjes kunnen in een klein herbruikbaar doosje. 
Neem je drank in een hervulbare beker mee. Er is 1 “brikmoment” per schooldag. 
Woensdag is fruitdag, dan brengt elke leerling een stuk fruit mee. 
Gebruik papier langs beide zijden. Enkelzijdig papier kan gebruikt worden als kladpapier voor  
oefeningen of tekeningen. Dubbelzijdig gebruikt papier hoort in de papiermand. 
Brieven zullen per e-mail verzonden worden, uitgezonderd brieven met invulstrookjes. Gelieve dit e-
mailadres niet te gebruiken als communicatiemiddel voor andere doeleinden. Hiervoor blijven we de 
agenda hanteren. De ouders verbinden zich ertoe het gewijzigde mailadres door te geven ( via het 
bestelblad, alsook de briefwisseling te lezen ). 
Controleer bij het begin van het schooljaar welk schoolmateriaal je nog kan hergebruiken. Je hoeft vast 
niet alles opnieuw aan te kopen. Nieuw kaftpapier hoeft niet. Je kan je boeken ook kaften met mooie 
posters. 
Als je voor je verjaardag iets lekkers geeft, denk dan ook aan de verpakking die je meegeeft. Neem een  
zelfgebakken cake mee of een gezond tussendoortje. Een potlood, een meetlat, een doosje  
kleurpotloden,... zijn ook nuttige geschenkjes. 
 
We werkten aan ons schoolvervoerplan. We willen duurzaam verkeer aanmoedigen en de veiligheid van 
de kinderen in de omgeving van de school verhogen. Een aantal activiteiten zullen doorheen het 
schooljaar georganiseerd worden om onze doelstellingen te bereiken. 
 
5. Eerbied voor materiaal 

Om een lange levensduur van onze boeken te garanderen, dragen de kinderen een degelijke schooltas. 
De school werkt samen met de Nederlandstalige Gemeentelijke Bibliotheek van Schaarbeek. Elk 
trimester wordt ons een boekenpakket ter beschikking gesteld. De kinderen dienen ook voor deze boeken 
zorg te dragen. Wie een boek verliest, betaalt de waarde van het boek terug. 
 
Waardevolle voorwerpen, duur speelgoed of gevaarlijke voorwerpen laten we thuis  
(sigaretten, zakmes,computerspelletje, leren voetbal, …).   
Wel mag meegebracht worden: knikkers, ballen, springtouw, een knuffel in de onthaalklas of op  
aanvraag van de klastitularis. 
 
Persoonlijk schoolmateriaal wordt van naam voorzien. 
Voor de opzettelijke beschadiging van schoolmateriaal wordt een schadevergoeding gevraagd, gelijk aan 
de waarde van de herstelling of van aankoopprijs. 
De school is niet verantwoordelijk voor allerhande materiaal (bril, kledij). 

 
In de hogere leerjaren wordt per leerling een pakketje meegegeven met materialen die kosteloos ter  
beschikking worden gesteld. Dit pakket bestaat uit een passer, tekendriehoek, geo-driehoek,  
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zakrekenmachine en wordt op het einde van het schooljaar in goede staat teruggegeven.  
Bij verlies of beschadiging zal de school een schadevergoeding aanrekenen. 

Voor contractwerk wordt voor iedere leerling (vanaf het 4de leerjaar) een houten tijdschrifthouder 
voorzien. Hiervoor gelden dezelfde afspraken als voor de andere materialen die kosteloos ter 
beschikking worden gesteld. 
Andere materialen zoals schrijfgerief, tekengerief, knutselmateriaal, … zullen in voldoende mate op  
school aanwezig zijn in functie van het nastreven en/of bereiken van de ontwikkelingsdoelen en  
eindtermen. 
 
6. Maaltijden en drank 
 
De leerlingen die 's middags op school blijven, zijn verplicht een brood- of warme maaltijd  
te gebruiken.  Ze doen dit enkel in de refter.  
U bestelt de warme maaltijden per trimester of u geeft een broodjesmaaltijd mee. Als school voeren we  
een geïntegreerd gezondheidsbeleid. Om organisatorische redenen is het niet mogelijk om een menu te  
voorzien voor 3 maanden. Er wordt geen varkensvlees in het menu voorzien. 
Iedereen die bepaalde eetwaren niet mag eten, dient de directie schriftelijk hiervan op de hoogte te  
stellen. 
Eten kopen bij de bakker of dergelijke is tijdens de schooluren verboden. 
Aan de ouders wordt gevraagd hun kinderen geen snoep of chocolade mee te geven, ook niet op een  
koekje. Fruit is een gezond alternatief als tussendoortje tijdens de speeltijden.  
Elke woensdag is het fruitdag. 
  
De kinderen drinken water of soep  in de refter. Melk en choco in de voormiddag. Alles is te bestellen op 
school. 
Op de speelplaats staat ook een drinkwaterfontein ter beschikking voor de leerlingen.  
De leerlingen zijn gedienstig tegenover het personeel en aan de leerlingen kunnen kleine klusjes  
gevraagd worden. 

 
 
 
 
 
Gebruik van GSM 
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Op school gebruiken de leerlingen geen GSM. De leerlingen die in het bezit zijn van een GSM geven 
hem 's morgens af aan de klastitularis en krijgen deze na schooltijd terug. Leerlingen die met hun GSM 
betrapt worden geven hem gedurende 1 week aan de directie. 
 
 
2.17.     Echtscheiding 
 
1. Zorg en aandacht voor het kind 
 
Scheiden is een emotioneel proces. Voor kinderen die deze ‘verliessituatie’ moeten verwerken, wil de 
school een luisterend oor, openheid , begrip en wat extra aandacht bieden. 
 
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.  
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.  
 
3.Co-schoolschap 
 
Dit is het kind tijdens het schooljaar op twee plaatsen school laten lopen, afhankelijk van bij welke ouder 
het verblijft. Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, 
weigert de school mee te werken aan het co-schoolschap. 
 
 

2.18.       Revalidatie / Logopedie  

Revalidatie op initiatief van de ouders kan enkel tijdens de schooluren als er een gemotiveerd verslag is. 
De toestemming van de directie is verplicht. 
 
 
2.19  Kleding 

We vragen onze leerlingen een onberispelijke kledij te dragen: 
orde, voornaamheid en beleefdheid gaan vaak samen met het algemeen beeld van onze kinderen. 
De leerlingen verzorgen hun kledij en hebben respect voor andermans kledij. 
De toezichthoudster beslist wanneer leerlingen de jas mogen uittrekken of moeten aandoen.  
Tijdens warme dagen blijven we verzorgd.   
Opdat verloren of vergeten kledingstukken toch terecht zouden komen, dienen ze getekend te zijn.   
Verloren kledij is terug te vinden in de hall.   
De school bewaart verloren kledij maar voor een beperkte tijd. 
Daarna gaan ze naar een goed doel. 
De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies van kledij of ander persoonlijk materiaal.  
Het dragen van juwelen en het meebrengen naar de school van waardevolle voorwerpen raden wij af en 
gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. 
 
 
 
2.20  Privacy 
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Verwerken van persoonsgegevens 
De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer. Dat 
is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Om gepast te 
kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de gezondheidstoestand 
van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van de leerlingen of hun 
ouders. De privacywet geeft je het recht te weten welke gegevens de school verwerkt en het recht deze 
gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn. 

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 leerlingspecifieke onderwijsloopbaan 
en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking 
heeft. Ouders kunnen –op verzoek- deze gegevens inzien. Ouders die niet wensen dat deze gegevens 
doorgegeven worden kunnen zich tegen de overdracht verzetten. Ze brengen de directie binnen de tien 
kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.  
Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen 
overdraagbaar. 

Publiceren van foto’s 
De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen via boodschappertje.com De beeldopnamen gebeuren 
steeds met respect voor wie op de beelden staat. 
We gaan ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen de publicatie van de beeldopnamen die te maken 
hebben met de activiteiten van onze school. Mocht je daar toch bezwaar tegen hebben, dan kan je dat op 
elk moment van het schooljaar melden aan de directie. We zullen het bezwaar respecteren en geen 
beelden van je kind meer publiceren.  

Recht op inzage en toelichting 
Ouders hebben recht op inzage in en toelichting bij de leerlingengegevens, waaronder de 
evaluatiegegevens, die verzameld worden door de school over hun kind. Indien na de toelichting blijkt dat 
de ouders een kopie willen, kan dat. De kosten die hiervoor gevraagd worden, zijn terug te vinden in de 
bijdrageregeling. De school kan geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen. 
 

Deel 3 : Onderwijsregelgeving       
 
Bij iedere inschrijving van een leerling legt de directeur aan de ouders de schoolbrochure met 
schoolreglement “voor kennisneming en voor akkoord” ter ondertekening voor.  Dit schoolreglement is 
bindend. 

 
De ouders ondertekenen het schoolreglement. 

 
Ouders zijn de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in recht of in feite de minderjarige onder 
hun bewaring hebben. 

 
In geval het kind geplaatst is door de jeugdrechter of het jeugdbeschermingcomité behouden de 
(natuurlijke) ouders het ouderlijk gezag en is de hierboven vermelde regeling ook van toepassing. 

 
Op de laatste bladzijde (bijlage) vindt u een formulier (opgenomen in tweevoud).  Eén exemplaar moet 
(na dagtekening en ondertekening) terugbezorgd worden aan de school.   

 
Het schoolreglement en het Opvoedingsproject vormen samen een toetredingscontract.  Dit houdt in dat 
slechts na een schriftelijke instemming met de inhoud van de schoolbrochure met opvoedingsproject, 
schoolreglement en algemene informatie kan overgegaan worden tot het inschrijven van de leerling in de 
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school.  De bepalingen van de schoolbrochure met opvoedingsproject, schoolreglement en algemene 
informatie zijn bijgevolg afdwingbaar. 

 
Bij elke wijziging van de inhoud van de brochure overhandigt het schoolbestuur een herwerkte versie of 
een herwerkt deel van de schoolbrochure aan de ouders.  Het schoolbestuur moet via een goede 
communicatie de ouders voorbereiden op ingrijpende wijzigingen van het schoolreglement en het 
opvoedingsproject. Kunnen ouders zich niet akkoord verklaren met deze wijziging dan wordt de 
inschrijving in vraag gesteld. 
 
De school stelt de ouders bij inschrijving in kennis van de ‘infobrochure onderwijsregelgeving’. Dat 
document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die opgenomen 
zijn in dit schoolreglement. 
 
Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar op de blog van de school  
( boodschappertje.com ). De inhoud van de infobundel kan ten alle tijden gewijzigd worden zonder de 
instemming van de ouders. Bij elke wijziging van de inhoud van de bundel, verwittigt de school de ouders 
via mail of per brief. Op hun verzoek ontvangen de ouders een papieren versie van het document. 
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Vandenbusschestraat 36 
1030 Schaarbeek 
Tel. 02 241 73 87 
Fax 02 216 49 37 
e-mail: boodschap.schaarbeek@gmail.com 
 
Deze bijlage bevat belangrijke informatie. 
Vul de nodige documenten in en bezorg ze terug aan de klastitularis. 

Bijdrageregeling 2015-2016 

 
Verplichte activiteiten Prijs 

 
- Schooluitstappen 
 
Op het einde van het schooljaar krijgt u een overzicht per klas, 
hoeveel de uitstappen effectief gekost hebben. 
 
Teveel betaalde bedragen gelden als voorschot voor het forfetair 
bedrag van het volgend schooljaar. 
Bedragen minder dan € 1 worden niet verrekend. 
 
Kleuters: max. € 45 
Lager max. € 85 voor schooluitstappen  
 
 
 
- Gymkledij ( L.S.) 
 
T-shirt met kenteken van de school: kan enkel op school 
aangekocht worden. 
 

We vragen een gespreid forfait : 
KS :                 
2de trimester             € 20 
3de trimester             € 25 
 
L.S. : 
1ste trimester             € 35 
2de trimester:            € 25  
3de trimester:            € 25 
 
 
 
 
€ 9 
 

 
Niet verplicht aanbod per klas Prijs 

 
- Maaltijden 
 
warm 
Soep 
 
- Dranken 
 
melk 
chocomelk 
 
- Toezichten 

 
 
€ 2,95 
€ 0,55 
 
 
 
€ 0,30 
€ 0,35 
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Ochtend vanaf 7.30u – tot 8.00u 
Middagtoezicht 
Naschools toezicht (woensdag vanaf 12.00u en avond vanaf 
16.00u) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Te laat ophalen : ophaalboete  
Dagtarief ( toezicht tijdens de facultatieve verlofdag ) 
 
- Tijdschriften 
 
Dopido: 0K-1K 
Dokadi: 2K 
Doremi: 3K 
 
National Geografic Junior/ 5L – 6L 
Bobo 
 
Boektoppers 
 
Leesleeuw 
 
Maan-roos-vis 

 
€ 1,00  
€ 0,90 
De prijs van de toezichten 
bedraagt € 1,90 per begonnen uur. 
Vanaf het derde kind wordt de 
prijs gehalveerd. 
De kosten voor de opvang van 
kinderen tot 12 jaar zijn fiscaal 
aftrekbaar. De school levert in de 
loop van het tweede trimester van 
het schooljaar een fiscaal attest af. 
 
€ 5 
€ 12 
 
 
 
€ 30 
€ 30 
€ 30 
€ 34,95 
€ 34,95 
 
€ 19 
 
€ 29.95 
 
€ 26 

Bijdrage voor kopies uit het leerlingendossier €0,50/blad 
 
Meerdaagse uitstappen 
 

Prijs 

1ste  leerjaar : sleep-in 
4de en 5de leerjaar : sportklas 
6de leerjaar :  ruimteklas 
 
Max. € 405 per kind voor de volledige duur van het lager onderwijs 
( te rekenen vanaf 01/09/2008 ) 

- 
€ 210 
€ 190 
 

 
Schooltoelagen 
De aanwezigheid van de kleuters en de leerlingen speelt een rol bij het al dan niet toekennen van en 
schooltoelage. Over de toekenningsvoorwaarden kan u informatie vinden op de website 
www.studietoelagen.be. 
 
Niet alleen voor leerplichtige leerlingen maar ook kleuters is een voldoende aanwezigheid op school 
essentieel voor een succesvolle schoolcarrière. Ouders engageren zich om hun kinderen ’s ochtends en ’s  
middags op tijd naar school te brengen. De start van de dag in de klas is zeer belangrijk. Door uw 
kinderen op tijd naar school te brengen toont u waardering en respect voor de klaswerking, de leerkracht 
en de klasgenoten. 
Ouders engageren zich ook om hun kinderen regelmatig naar school te laten gaan en de school te steunen 
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in de aanpak van het spijbelen. 
 
Betalingsmodaliteiten  
In het begin van het trimester krijgt u een overzicht via de bestellijst De geplande activiteiten krijgt u via 
de maandelijkse boodschappertjes. 
Op de bestellijst duidt u de zaken aan die u wenst te bestellen. Voor de correcte opvolging is het nodig de 
bestellijst ’s op de gevraagde datum met uw kind terug mee te geven. 
Op basis van deze lijst en de dagelijkse controle wordt de afrekening gemaakt op het einde van de 
maand. De schoolrekening wordt daarna zo snel mogelijk meegegeven met uw kind.  De ouders worden 
gevraagd de rekening binnen de 8 dagen te betalen. 
Domiciliëring is mogelijk. Voor verdere informatie richt u zich tot de directie. 

 
Wijze van betaling: giraal/ contant (uitzonderlijk) 
De school is niet verantwoordelijk voor het verlies van contant geld dat met de kinderen wordt 
meegegeven. 

 
Conflictbeheer: 
De herinnering van betaling wordt met de leerling meegegeven. 
Indien de betaling tussen de controle en uitdelen van de herinnering toch is uitgevoerd, worden de ouders 
gevraagd de brief als onbestaande te beschouwen. 
Indien de ouders de rekening niet kunnen betalen, dienen ze onmiddellijk contact op te nemen met de 
directie. 
In een gesprek wordt gezocht naar mogelijke oplossingen. Wij verzekeren een discrete behandeling van 
uw vraag. 
 
Bij afwezigheden en annulaties kunnen kosten worden aangerekend. Dat gebeurt als de school kosten 
heeft gemaakt en deze niet kan recupereren.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestellingen voor het eerste trimester 2015-2016 
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Gelieve hieronder aan te stippen waar uw kind gebruik van maakt. Dit is nodig om een juiste 
afrekening te kunnen maken. Het middagtoezicht wordt door iedereen betaald die 's middags 
op school blijft eten of met de klas op uitstap is. 
 
 
 
NAAM:.....................................................................................................KLAS:......................... 
 
 

BESTELLINGEN PER TRIMESTER 
 
 

MELK   € 0,30    * JA  * NEEN 
CHOCO € 0,35    * JA  * NEEN 
 
BLIJFT BOTERHAMMEN ETEN OP WOENSDAG    * JA  * NEEN 
 
ENKEL SOEP ( omcirkel wat van toepassing is )     ma – di – do – vrij  
 
WARME MAALTIJDEN (soep inbegrepen)  
                       (omcirkel wat van toepassing is)    ma – di – do – vrij 
 
 
&------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
NAAM:.....................................................................................................KLAS:......................... 
 
 

EENMALIGE BESTELLINGEN 
 
 

TURNGERIEF  
   T-SHIRT   € 9,00  * JA  * NEEN 
 
 
0 Ik ontvang graag de brieven via mail. Dit is mijn mailadres :  

 

 
0 Ik engageer me hierbij om de mails te lezen. 
 
0  Ik verkies de briefwisseling te ontvangen via mijn kind. 
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Vandenbusschestraat 36 
1030 Schaarbeek 
 
 
Bestelling tijdschriften: Het is niet verplicht om de aangeboden tijdschriften te bestellen. 
        Noteer uw bestelling op de volgende bladzijde 
Betalingen : Gelieve te wachten op de factuur met voorgedrukte overschrijvingen  
  om ons te betalen. 
  Dank bij voorbaat 
 
 
NAAM : ………………………………………………………………………  KLAS : ……………….. 
 
Jaarabonnementen tijdschriften: September 2015 - 2016 
Wij aanvaarden enkel jaarabonnementen. Bestelling inleveren ten laatste 11 september 
2015. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitgeverij Titel Klas Prijs Aankruisen indien u 
wenst te bestellen 

Van In 
Boektoppers 

Pakket 
Kleuters 

Kleuters € 19,00  

 
Pakket 1  1L € 19,00  

 
Pakket 2 2L €19,00  

 
Pakket3 - 4 3L - 4L € 19,00  

 
Pakket 5 - 6 5L - 6L € 19,00  

Van In National 
Geografic 
Junior 

4L-5L-6L 
 

€34.95 
 

 

 

 Bobo 3K € 34,95  
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Uitgeverij Titel 
 

Prijs Aankruisen indien u 
wenst te bestellen 

Zwijsen Leesleeuw 
 

1K € 29.95  

 
Leesleeuw 
 

2K-3K € 29.95  

 
Leesleeuw 
 

1L € 29.95  

 
Leesleeuw 
 

2L € 29.95  

 
Leesleeuw 
 

3L € 29.95  

 
Leesleeuw 
 

4L € 29.95  

 
Leesleeuw 
 

5L € 29.95  

 
Leesleeuw 
 

6L € 29.95  

 
Maan-roos-vis  1L € 26,00  

Averbode Dopido 
 

0K-1K € 30,00  

 
Dokadi 2K € 30,00  

 
Doremi 3K € 30,00  
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Vandenbusschestraat 36 
1030 Schaarbeek 
Tel. 02 241 73 87 
Fax 02 216 49 37 
e-mail: boodschap.schaarbeek@gmail.com 

 
 
Betreft : taalinitiatie Frans voor de  2e en 3e kleuterklas. 
 
 
Beste ouders, 
 
Alle kinderen van de 2e en 3e kleuterklas die volledig Nederlandstalig opgevoed worden, kunnen 
volgend schooljaar 3 x 25' spelenderwijs Frans leren.  Een activiteit binnen het klasgebeuren wordt 
dan onder begeleiding van Madame Sofie aangeboden in het Frans.  
In het 1ste  en 2de leerjaar wordt er verder gewerkt met deze leerlingen, nu los van het klasgebeuren, 
op het moment dat de andere leerlingen bij de klastitularis genieten van een extra oefenmoment voor 
Nederlands. Ook anderstalige leerlingen kunnen, na overleg met de klastitularis, toegelaten worden. 
 
Vanaf het derde leerjaar krijgen de kinderen een gedifferentieerd pakket Frans aangeboden dat ook in 
het hoekenwerk wordt aangevuld. 
 
Indien u interesse heeft voor dit initiatief, mogen wij u dan vragen onderstaand strookje zo spoedig 
mogelijk aan de klastitularis terug te bezorgen? 
Dank voor uw medewerking! 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Ik, ouder van ………………………………………………………………, klas: 2K/ 3K* 
 
 ¨ verklaar dat mijn kind Nederlandstalig wordt opgevoed en wens dat mijn kind TI volgt. 
 
 
Handtekening, 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Ik, ouder van ………………………………………………………………, klas 1L / 2L * 
 

¨ verklaar dat mijn kind Nederlandstalig wordt opgevoed en wens dat mijn kind TI volgt. 
¨  verklaar dat mijn kind niet Nederlandstalig wordt opgevoed en wens dat mijn kind toch TI 
volgt. 

 
Handtekening, 
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Vandenbusschestraat 36 
1030 Schaarbeek 
Tel. 02 241 73 87 
Fax 02 216 49 37 
e-mail: boodschap.schaarbeek@gmail.com 
 
 
 

Schaarbeek, 1 september 2014 
 
 

Beste ouders, 
 
 
Betreft: informatieve ouderavond 
 
 
Graag nodigen wij U uit op de informatieve oudervergadering voor de kleuters en de lagere 
school. Deze zal doorgaan op maandag 8 september 2014 om 19.30 uur in de polyvalente zaal. 
 
Na de algemene informatie over de school is er een infomoment voorzien bij de klastitularis van 
uw kind(eren). 
 
Na de vergadering wordt er een drankje aangeboden in de refter van onze school, zodat U de 
gelegenheid hebt kennis te maken met alle leerkrachten en met de leden van de ouderraad. 
 
Wij staan erop U allen te ontmoeten. 
 
Gelieve onderstaande strook in te vullen en met uw kind mee te geven, uiterlijk tegen vrijdag 5 
september 2014. 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Het schoolteam 
 
 
Ondergetekende.........................................................ouder van................................................... 
 
q zal  
q zal niet  
 
aanwezig zijn op de informatieve ouderavond. 
 
Handtekening".................................................................... 
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Vandenbusschestraat 36 
1030 Schaarbeek 
Tel. 02 241 73 87 
Fax 02 216 49 37 
e-mail: boodschap.schaarbeek@gmail.com 
 
 
Bijlage mobiliteit : TOF naar school 
 
In te vullen indien van toepassing. 
 
 
 
Betreft: naar huis gaan met de rij of alleen. 
 
 
Beste ouders, 
 
 
Uw kind gaat ’s avonds, begeleid door een leerkracht, met de rij naar huis. 
Voor de veiligheid van uw kind, houden wij eraan te weten tot welke plaats hij/zij begeleid moet 
worden. 
Gelieve de volgende gegevens aan te vullen. 
 
Mijn kind ………………………………………………..Klas:…………………..gaat mee met 
de rij tot 
 

o Hoek Rogierlaan – Markelbachstraat 
 

o Bremerplein 
 

o Overkant Bremerplein = einde rij 
 
 
We stellen vast dat meer en meer kinderen op zelfstandige basis naar huis mogen gaan. 
Hierbij willen we benadrukken dat ze geacht worden onmiddellijk naar huis te gaan via de 
kortste en veiligste weg. 
 

o Mijn kind mag zonder rij, alleen naar huis gaan 
 
 
 
Handtekening ouders: 
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Vandenbusschestraat 36 
1030 Schaarbeek 
Tel. 02 241 73 87 
Fax 02 216 49 37 
e-mail: boodschap.schaarbeek@gmail.com 
 
Bijlage mobiliteit : TOF naar school 
 
CHARTER KISS & RIDE 
 
Voor een geslaagde "kiss & ride": 
 
1. Ik parkeer niet in dubbele rij of voor een garage in de Stobbaertslaan of Vandenbusschestraat. 
2. Ik parkeer niet op de aangeduide kiss & ride zone van de hoek Stobbaertslaan tot voor de ingang van de 
kribbe.  
3. Op de kiss and ride zone kies ik de voor mij bestemde plaats om kort te stoppen:  
- De twee eerste plaatsen aan de hoek van de straat zijn bestemd voor de kribbe (aangeduid met een 
fopspeen). Ouders mogen er een tiental minuten hun auto parkeren om hun baby/peuter naar de kribbe te 
brengen.  
4. Mijn kind zit, zo mogelijk, achter in de auto aan de kant van het voetpad en heeft zijn boekentas en 
eventueel ander gerief bij zich (niet in de koffer). 
5. Ik blijf achter het stuur zitten, zeg in de auto "dag" ( kiss…) en laat mijn kind uitstappen met behulp van 
een vrijwilliger. 
6. Zodra mijn kind uitgestapt is ,vertrek ik (…and ride). 
7. Elke dag bemannen vrijwilligers de k&r zone:  
Een volwassene geeft me zo nodig aanwijzingen voor een vlotte doorstroming van het verkeer.  
Een toezichter van de gemeente helpt voetgangers veilig de straat oversteken naast de kiss & ride. 
 
 
Handtekening van de ouder, 
 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
Als leerling help ik mee opdat ik en mijn vrienden elke dag vlot en veilig op school aankomen. Op de kiss 
and ride zone zorg ik ervoor dat: 
1. Ik mijn boekentas en eventueel ander gerief bij me hou (en niet in de koffer). 
2. Ik, zo mogelijk, achter in de auto aan de kant van het voetpad zit. 
3. Ik mijn mama of papa in de auto dag zeg (kusje, knuffel,…) en vlotjes uitstap. Daarbij laat ik me helpen 
door de vrijwilliger die me ook naar de schoolpoort begeleidt. 
 
 
Handtekening leerling 
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Vandenbusschestraat 36 
1030 Schaarbeek 
Tel. 02 241 73 87 
Fax 02 216 49 37 
e-mail: boodschap.schaarbeek@gmail.com 
 
Bijlage mobiliteit : TOF naar school 
 
Betreft :  medewerking Kiss & Ride 
 
 
 
Ik ondergetekende, …………………………………………………………………….. ouder  
 
van…………………………………………………………………… van klas ………….. 
 
 
Ben bereid éénmaal per maand om 8.10u. op school aanwezig te zijn om als brigadier de goede 
werking van de Kiss & Ride zone van het Boodschapinstituut te begeleiden. 
 
Ik kan aanwezig zijn op de volgende dagen : 
……………………………………………………………… 
 
Datum :……………………………….. 
 
Handtekening :……………………….. 
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Het schoolreglement in een notedop 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Boodschapinstituut 
Vandenbusschestraat 36 
1030 Schaarbeek 
 
Directeur : Els Merens 
 
Tel. 02 241 73 87 
Fax 02 216 49 37 
e-mail: boodschap.schaarbeek@gmail.com 

 

 

 
Pedagogisch 
Project 
 

 
 - Christelijke identiteit 
 - Inhoudelijk aanbod 
 - Doeltreffende aanpak 
 - Stimulerend opvoedingsklimaat 
 - Brede zorg 
 - Gemeenschap en organisatie 
 

 

 
 

 
Schooluren 
 

 
- van 8.30u tot 11.40u (KS) en 12.05u (LS) 
- van 13.10u (Ks) en 13.35 (LS) tot 15.30u 
- woensdag van 8.30u tot 12.05u 

 

 

 
Voor- en 
naschoolse 
opvang 
 

 
 - Vanaf 7.30u 
 - Van 15.30u tot 18u 
-  Op woe vanaf 12u30 tot 18u 
 
 Plaats:             speelplaats  
                          refter (L.S.)       
                          polyvalente zaal (K.S.) 
 
 Verantwoordelijken :   
                                    Hamide  Öztürk  
                                    Naime Berisha 
                                    Nurgül Sen 

 

 
Van en naar 
school 

 
 
 - Begeleide rij om 15.40u 
 - Elke ochtend Kiss and ride 
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Oudercontacten 

 
Ouderavond:            7 september om 19u30 
Individueel contact: 12 november 2016  
                                 17 maart 2016  
Afhalen rapport:       di 28 juni 2016  
 
CLB                         tel. : 02/512.30.05 
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Identificatienummer SEPA : BE27ZZZ725D000774 

Boodschapinstituut Schaarbeek

Vandenbusschestraat 36 

1030          Schaarbeek

Mandaat SEPA Europese domiciliëring - CORE

Uw mandaatreferte (wordt toegekend na ontvangst van dit document) : 

Type : terugkerende invordering (periodisch). 

Door ondertekening van dit mandaatformulier geeft u de toestemming aan Boodschapinstituut Schaarbeek een opdracht te sturen naar
uw bank om een bedrag van uw rekening te debiteren, en aan uw bank om een bedrag van uw rekening te debiteren overeenkomstig
de opdracht van Boodschapinstituut Schaarbeek.
 
Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om een terugbetaling van een domiciliëring aan de bank te vragen.
De termijn om de terugbetaling te vragen, vervalt in principe 8 weken nadat het bedrag van uw rekening werd gedebiteerd.
De bank verstrekt u graag meer informatie over uw rechten en verplichtingen.

Naam : 

Voornaam : 

Straat, nr, bus : 

Postcode en gemeente : 

Land : 

Ondergetekende (invullen in drukletters)

Uw IBAN-nummer : 

BIC-code van uw bank : 

Aanrekening(en) Betreft : 

Handtekening : 

Datum : 

Plaats : 

2 0
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Vandenbusschestraat 36 
1030 Schaarbeek 
Tel. 02 241 73 87 

Instemmingsformulier 
 

VERKLARING KENNISNAME VAN HET SCHOOLREGLEMENT 
 
 
 
De heer/mevrouw …………………………………………….., 
 
 ouder van ………………………………………………… klas: …………………. 
 
verklaart in te stemmen met de inhoud en de bepalingen van de schoolbrochure  
 
met schoolreglement versie 2015-2016 (Boodschapinstituut, Vandenbusschestraat 36, 1030 
Schaarbeek) en tekent hierbij voor ontvangst, instemming en akkoord. 
 
Hierbij vestigen wij nogmaals uw aandacht op de volgende aangestipte punten. 
 

- Engagement in verband met oudercontacten  
 
- Engagement inzake voldoende aanwezigheid en op tijd op school zijn 

 
- Engagement in verband met de taal van de school 

 
Verder geeft u bij deze ook: 
 

- Toestemming aan uw kind tot deelname aan extra-muros activiteiten 
 
- Toestemming aan de school om beeldopnames aan te wenden in alle communicatie van 

de school 
 

 
 
Te ………………………………………., de …………………………………………. 
 
 
Handtekening ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger, 


