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Informatie aan de ouders
Hoofdstuk 1 : Situering van onze school

1.1 Naam, adres en telefoon
Vestigingsplaats 1 :
Gemeenteschool “De Duizendpoot”
Nieuwe Boekhoutestraat 26
9968 Bassevelde
Tel. 09 373 74 09
E-mail : gbsbassevelde@assenede.be
Website : www.gbsdeduizendpoot.be
Vestigingsplaats 2 :
Gemeenteschool “Het Anker”
Boekhoutedorp 3
9961 Boekhoute
Tel. 09 373 69 06
E-mail : gbsboekhoute@assenede.be
website : www.gemeenteschoolhetankerboekhoute.be

1.2 Schoolbestuur (juridische aard en samenstelling)
Wij zijn een gemeentelijke basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.
Schoolbestuur :

Gemeentebestuur Assenede
Kasteelstraat 3
9960 Assenede
09 341 95 95

De gemeenteraadsleden zijn :
Burgemeester :

Dhr. Philippe De Coninck

Schepenen :

Dhr. Alex Meulebroeck
Dhr. Servaas Van Eynde
Mevr. Dominique Buysse (voorzitter OCMW)
Dhr. Hubert Staelens
Mevr. Chantal Bobelijn
Dhr. Erik Roegis
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Raadsleden :

Dhr. David Vercauteren
Mevr. Annie Cuelenaere
Mevr. Francine De Weweire
Dhr. Marc De Schepper
Dhr. Marcel Scheir
Mevr. Hilde Baetslé
Mevr. Trees Van Eyckeren
Dhr. Koen Van Ootegem
Dhr. Nic Van Zele
Dhr. Stany Buysse
Dhr. Marc Bobelyn
Dhr. Koen Buysse
Mevr. Brenda Van den Bossche
Dhr. Guido Van de Veire
Mevr. Heidi Schaght
Mevr. Sabina De Craecker

Voor vragen i.v.m het onderwijs in de gemeente kan je steeds terecht bij :
Chantal Bobelijn
Molenstraat 17
9960 Assenede

1.3 Bijzonder overlegcomité onderwijs (BOC)
Het BOC is een onderhandelings- en overlegcomité inzake algemene
personeelsaangelegenheden, tussen de vertegenwoordigers van het schoolbestuur en de
vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel aangeduid door de representatieve
vakorganisaties.

1.4 Scholengemeenschap
Onze school behoort tot de scholengemeenschap Meetjesland, bestaande uit volgende scholen :
Gemeentelijke Basisschool Bassevelde – Boekhoute
Gemeentelijke Basisschool Lovendegem (Vinderhoute – Eeksken)
Gemeentelijke Basisschool Sint-Laureins ( Sint-Laureins – Watervliet)
Gemeentelijke Basisschool Zelzate
PSBLO De Zeppelin Assenede
PSBLO De Zonnewijzer Eeklo
Gemeentelijke Basisschool Maldegem ( Adegem)

Schooljaar 2018-2019

1.5 De schoolraad
De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal
onderwijsaangelegenheden.
De voorzitter : Dhr. Maarten Lippens
De secretaris : mevr. Nancy De Smet
De vertegenwoordigers van het schoolbestuur : Mevr. Chantal Bobelijn
De vertegenwoordigers van het personeel : Dhr. Maarten Lippens , mevr. Vera Crosiers en mevr.
Griet Van Hyfte
De vertegenwoordigers van de ouders : mevr. Tack Heidi , mevr. De Vliegher Annelies en mevr.
Els Braet
De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap :
De voorzitter bepaalt de agendapunten. De leden kunnen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de
vergadering een schriftelijke vraag stellen om een onderwerp aan de agenda toe te voegen.
(Zowel het BOC als de schoolraad hebben geen bevoegdheid om individuele dossiers te
behandelen.)

1.6 Oudervereniging
De oudervereniging wil op een opbouwende wijze meewerken aan de verbetering van de
opvoeding van al de leerlingen. Ze helpt mee aan de organisatie van individuele oudercontacten,
organiseert allerlei vergaderingen en activiteiten voor de ouders van de leerlingen en
ondersteunt de activiteiten op school.
We bedanken de actieve leden van de respectievelijke oudervereniging voor hun inzet.
De oudervereniging zullen zichzelf voorstellen op de eerste algemene contactdag van
september.
KOOGO (koepel voor ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs)
Ravensteingalerij 27 bus 8
1000 Brussel
Tel. 02 512 88 74
Fax. 02 502 12 64
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1.7 Pedagogische begeleiding
OVSG + dhr. Eric De Witte (adviseur van de regio)
Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door het onderwijssecretariaat van de
Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG vzw)
Dhr. Eric De Witte pedagogisch adviseur is de contactpersoon voor onze school.

1.8 Onderwijsaanbod (leergebieden) – Leerplannen
De doelen uit het pedagogisch project worden geconcretiseerd, via het gebruik van de OVSGleerplannen, in de leergebieden :
wiskundige initiatie en wiskunde
taal (ook tweede taal)
wereldoriëntatie
lichamelijke opvoeding
muzische vorming
en de leergebied overschrijdende thema’s : leren leren , sociale vaardigheden
Daarnaast omvat het onderwijsaanbod twee lestijden onderwijs in één van de erkende
godsdiensten of in de niet-confessionele zedenleer.

1.9 Onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap
Diocesane inspectrice godsdienst bisdom Gent : Mevr. Myriam De Backer
Inspectrice niet-confessionele zedenleer : Mevr. Marlene Stevens

1.10

Schoolstructuur

De Directie bepaalt autonoom de indeling in groepen.
Bassevelde :
De kleuters worden ingedeeld in groepen op basis van leeftijd en ontwikkelingsniveau. Bij een
sterke aangroei van het aantal kleuters in de loop van het schooljaar kunnen de kleuters in een
andere groep worden ingedeeld. Nieuwe groepsindelingen in de loop van het schooljaar gaan
steeds in na een vakantieperiode of een instapdatum.
De lagere schoolkinderen worden ingedeeld in groepen op basis van leeftijd, leervorderingen en
lestijdenpakket.
Het kind behoort tot een groep als het meer dan de helft van de activiteiten volgt in die groep.
Voor bepaalde activiteiten kunnen de kinderen in één of meer andere groepen worden
ingedeeld.
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Hoofdstuk 2 : Algemene bepalingen
2.1 Inschrijving van de leerling.
Je kunt steeds je kind inschrijven op onze school.
Het best maakt u een afspraak met de directie :
Tel. 09 373 74 09
De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document zoals :
• een uittreksel uit de geboorteakte
• het trouwboekje van de ouders
• de identiteitskaart van het kind
• het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
• de reispas voor vreemdelingen
• een kopie van de sis-kaart
De directeur vraagt bij de eerste inschrijving het identificatienummer. Als de ouders het
identificatienummer niet wensen of niet kunnen geven, vraagt de directie het
identificatienummer aan het departement onderwijs.
Bij de eerste inschrijving ontvangen de ouders , indien gewenst, de informatie-brochure en het
schoolreglement (digitaal terug te vinden op de website van de school).
Zij tekenen een verklaring op eer in het kader van de inschrijvingsprocedure voor akkoord met
het schoolreglement en het pedagogisch project.
Dit formulier is tevens een bewijs van inschrijving.

2.2 Godsdienstkeuze – Niet-confessionele zedenleer – vrijstelling
De regering legt het model van ondertekende verklaring en de procedure tot het bekomen van
een vrijstelling vast en bepaalt op welke wijze de lestijden waarvoor men is vrijgesteld moeten
worden ingevuld. In afwachting van een nieuwe besluitvorming terzake blijft volgende regeling
gelden :
Bij de eerste inschrijving van een leerplichtig kind bepalen de ouders bij ondertekende verklaring
of hun kind een cursus in één van de erkende godsdiensten of een cursus niet-confessionele
zedenleer volgt.
Op het einde van elk schooljaar kan deze keuze wijzigen. Indien de ouders deze keuze willen
wijzigen vragen ze een formulier bij de directeur en bezorgen hem dit uiterlijk op 30 juni .
Ouders die op basis van hun religieuze of morele overtuiging bezwaren hebben tegen het volgen
van één van de aangeboden cursussen godsdienst of niet-confessionele zedenleer kunnen op
aanvraag bij de directeur een vrijstelling bekomen. De regering legt het model van de
ondertekende verklaring en de procedure tot het bekomen van de vrijstelling vast. De school
waakt erover dat de vrijgestelde leerlingen, de vrijgekomen lestijden gebruiken voor de studie
van hun eigen religie, filosofie of moraal.
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2.3 Leerplicht en toelatingsvoorwaarden
Kleuteronderwijs
Voor kleuters geldt geen leerplicht.
Kleuters kunnen pas worden ingeschreven als ze de leeftijd van twee jaar en zes maanden
hebben bereikt. Ze mogen pas een eerste keer naar school komen op de daaropvolgende
instapdatum.
•
•
•
•
•
•
•

de eerste schooldag na de zomervakantie;
de eerste schooldag na de herfstvakantie;
de eerste schooldag na de kerstvakantie;
de eerste schooldag van februari;
de eerste schooldag na de krokusvakantie;
de eerste schooldag na de paasvakantie;
de eerste schooldag na Hemelvaartsdag.

Voor het schooljaar 2017-2018 zijn die instapdagen :
3 september 2018, 5 november 2018, 7 januari 2019, 1 februari 2019, 11 maart 2019, 23 april
2019 en 3 juni 2019.
Lager onderwijs
Een kind is leerplichtig en wordt toegelaten tot het lager onderwijs op één september van het
kalenderjaar waarin het de leeftijd van zes jaar bereikt. Ouders zijn verplicht ervoor te zorgen
dat hun leerplichtig kind daadwerkelijk onderwijs volgt.
Sinds het schooljaar 2010-2011 geldt er een extra toelatingsvoorwaarde .
Vijf- of zesjarige leerlingen die wensen over te stappen naar lager onderwijs, moeten in het
schooljaar voorafgaand aan die overstap voldoende aanwezig geweest zijn in een door de
Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige kleuterschool.
Voor zesjarigen betekent voldoende aanwezigheid 250 halve dagen.
Leerlingen die dat aantal niet bereiken, kunnen toch in het gewoon lager onderwijs instappen op
basis van een taalproef die de kennis van het Nederlands peilt. Ook leerlingen die het
voorafgaande schooljaar onderwijs hebben genoten in een Nederlandstalige onderwijsinstelling
uit een lidstaat van de Nederlandse Taalunie voldoen aan de toelatingsvoorwaarden (in de
praktijk gaat het om Nederland).
Zevenjarige leerlingen of ouder kunnen op basis van hun leeftijd in het gewoon lager onderwijs
instappen. Zij moeten dus geen voldoende aanwezigheid aantonen, noch slagen voor een
taalproef.
Het lager onderwijs duurt in principe zes jaar.
Afwijkingen :
•

Ouders kunnen hun kind één jaar langer in het kleuteronderwijs houden of één jaar
vroeger het lager onderwijs laten beginnen. Deze beslissing kunnen de ouders pas nemen
nadat ze het advies van zowel de klassenraad als het CLB-centrum hebben ingewonnen.
Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar. Dit zijn leerplichtige leerlingen. De ouders
dienen dan ook alle wettelijke verplichtingen te volgen.
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•

Ouders kunnen hun kind een zevende of achtste jaar in het lager onderwijs laten blijven.
Voor de toelating tot het achtste jaar is een gunstig advies van de klassenraad en een
advies van het CLB-centrum noodzakelijk.

•

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

2.4 Schoolverandering
Schoolverandering kan steeds in de loop van het schooljaar.
Het is de nieuwe school, en niet langer de ouders, die de oorspronkelijke school op de hoogte
moet brengen van de schoolverandering.
Elke schoolverandering tussen de eerste schooldag van september en de laatste schooldag van
juni moet schriftelijk meegedeeld worden door de directie van de nieuwe school aan de directie
van de oorspronkelijke school.
De mededeling gebeurt ofwel bij aangetekend schrijven of bij afgifte tegen ontvangstbewijs.
In geval van betwisting over de rechtsgeldigheid van de inschrijving geldt de datum van de
poststempel van het aangetekend schrijven of de datum van het ontvangstbewijs als datum van
mededeling.
Schoolverandering van het gewoon naar het buitengewoon basisonderwijs kan onmiddellijk
zodra de ouders over een inschrijvingsverslag beschikken.

2.5 Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)
Het schoolbestuur heeft een beleidsplan /beleidscontract afgesloten met het
CLB “Het Meetjesland”
Visstraat 14
9900 Eeklo
Mr. Luk Haerens is de contactpersoon voor onze school.
Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen nu en in de
toekomst. Hierdoor wordt bij de leerlingen de basis gelegd van alle leren zodat zij door hun
schoolloopbaan heen de competenties kunnen verwerven en versterken die de grondslag
vormen voor een actuele en voortdurende ontwikkeling en maatschappelijke participatie.
De begeleiding van de leerlingen door het CLB situeert zich op volgende domeinen :
•
•
•
•

het leren en studeren
de onderwijsloopbaan
de preventieve gezondheidszorg
het psychisch en sociaal functioneren.

Het CLB maakt zijn werking bekend aan de leerlingen en hun ouders. Het CLB werkt
vraaggestuurd vanuit de leerlingen, de ouders en de scholen, behalve voor de verplichte
begeleiding.
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2.5.1 De psychosociale begeleiding
Begeleiding door het CLB gebeurt met instemming van de ouders en kan niet verder gezet
worden zonder deze toestemming.
De instemming van de ouders is niet verplicht als de begeleiding betrekking heeft op
leerplichtproblemen van een leerplichtige jongere in het kader van de wettelijk opdracht van de
overheid inzake leerplichtcontrole.
2.5.2 De medische begeleiding.
De medische begeleiding bestaat uit algemene, gerichte consulten en profylactische
maatregelen.
Het medisch consult gebeurt door Dr. Valerie Vermeiren
Ouders kunnen m.b.t. de algemene en gerichte consulten verzet aantekenen tegen de keuze van
de CLB-arts. In dit geval melden zij dit per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan de
directeur van het CLB. Binnen de 90 dagen moeten zij een andere arts van hetzelfde CLB, een
arts van een ander CLB of een arts die over hetzelfde bekwaamheidsbewijs beschikt als de CLBarts.
Algemene consulten
De leerlingen van het tweede jaar kleuteronderwijs en het vijfde jaar lager onderwijs ondergaan
een algemeen consult
Een algemeen consult is een moment waarop de algemene gezondheidstoestand,
vaccinatietoestand, groei en ontwikkeling en zintuigelijke toestand worden nagekeken en
adviezen geformuleerd naar de leerling en zijn ouders. De algemene consulten gebeuren in het
CLB.
Gerichte consulten
Bij leerlingen van het eerste kleuterklasje, van het eerste en het derde jaar lager onderwijs
worden gerichte consulten georganiseerd. Dit zijn onderzoeken waarin vooral groei,
ontwikkeling, vaccinaties en opvolging van de gezondheid worden nagekeken. De onderzoeken
worden bij voorkeur in de school uitgevoerd, in een infrastructuur die voldoende kwaliteit biedt.
Zoniet zorgt het CLB zelf voor een locatie.
Profylactische maatregelen.
Het CLB houdt toezicht op de vaccinatietoestand van de leerlingen en biedt vaccinaties aan die
in het vaccinatieschema zijn opgenomen. Ouders en leerlingen worden hierover geïnformeerd
en geven hiervoor hun toestemming.
De ouders hebben de plicht om onmiddellijk de directeur en het CLB te verwittigen bij volgende
ziekten :
• kroep (difterie)
• geelzucht (Hepatitis A)
• hepatitis B bidktyfus
• bacillaire, dysenterie
• hersenvliesontsteking (meningokokken, meningitis en sepsis)
• kinderverlamming (poliomyelitis )
• roodvonk
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

besmettelijke longtuberculose
kinkhoest
schurft
bof (dikoor)
mazelen
salmonellosen
shigellose (besmettelijke diarree)
rubella
huidinfectie (impetigo)
schimmels van de hoofdhuid ( tinea van de schedelhuid)
tinea van de gladde huid (herpes circinata, St.-Katarina-xiel, kérion van Celsus)
luizen
windpokken
parelwratten
HIV- infectie

Het CLB treft de nodige profylactische maatregelen.
De maatregelen zijn bindend voor leerlingen, ouders en personeel.

2.6 Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden
Bij de eerste inschrijving van het kind melden de ouders aan de directeur of zij al dan niet het
ouderlijk gezag over het kind gezamenlijk uitoefenen. Indien de directeur een vermoeden heeft
dat de ouders het ouderlijk gezag niet gezamenlijk uitoefenen of dat één van de ouders handelt
zonder toestemming van de andere ouder kan hij nadere informatie en eventueel een
ondertekende verklaring vragen waarin de ouders de juiste informatie inzake uitoefening van
het ouderlijk gezag verschaffen.
De directeur geeft in dergelijke gevallen een overzicht van de respectievelijke bevoegdheden
van beide ouders.
Het ouderlijk gezag geldt enkel ten aanzien van minderjarigen die de Belgische nationaliteit
hebben. Ontvoogde minderjarigen zijn niet aan het ouderlijk gezag onderworpen. Voor
minderjarige leerlingen van vreemde nationaliteit geldt het eigen nationaal stelsel van personen
en familierecht.
•

Samenlevende ouders
Elke ouder die alleen een handeling stelt die verband houdt met het ouderlijk gezag
wordt geacht te handelen met instemming van de andere ouder.
Dit geldt zowel voor gehuwde samenlevende ouders als voor niet gehuwde
samenlevende ouders.
Heeft de directeur of een personeelslid van de school het vermoeden dat die
stilzwijgende toestemming ontbreekt dan zal hij zijn medewerking weigeren.

•

Niet-samenlevende ouders
-

Wanneer de ouders niet samenleven, blijven zij het ouderlijk gezag gezamenlijk
uitoefenen (co-ouderschapsregeling). Ook hier geldt het vermoeden van instemming
van de afwezige ouder, wanneer de andere ouder alleen een rechtshandeling
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-

betreffende het kind stelt. Heeft de directeur of een personeelslid van de school het
vermoeden dat die stilzwijgende toestemming ontbreekt dan zal hij zijn
medewerking weigeren.
In afwijking van de co-ouderschapsregeling kan de bevoegde rechter het ouderlijk
gezag uitsluitend opdragen aan één van beide ouders. Hij kan ook een
tussenoplossing uitwerken waarbij voor bepaalde beslissingen met betrekking tot de
opvoeding van het kind de instemming van beide ouders vereist is terwijl voor het
overige één ouder alleen verantwoordelijk is.
Binnen een exclusief ouderlijk gezag, behoudt de ouder die niet het ouderlijk gezag
uitoefent het recht om toezicht uit te oefenen op de opvoeding. Dit houdt in dat hij
op de hoogte wordt gehouden van de schoolresultaten en schoolverrichtingen. Het
geeft evenwel geen beslissingsrecht in verband met de opvoeding.
De regel voor niet-samenlevende ouders is van toepassing op :
o
o
o
o

Feitelijk gescheiden echtparen
Uit de echt gescheiden ouders
Ouders die vroeger samenleefden
Ouders die nooit hebben samengeleefd.

Ontzetting uit het ouderlijk gezag
Door een rechterlijke beslissing kan een ouder worden ontzet uit het ouderlijk gezag. Deze
ouder heeft geen beslissingsrecht in verband met de opvoeding en evenmin een recht op
informatie.
De directeur moet de wetgeving inzake ouderlijk gezag bij alle beslissingen in verband met de
opvoeding van de leerlingen naleven o.m. bij de inschrijving van de leerlingen, bij de keuze
van een levensbeschouwelijk vak of de vrijstelling ervan , bij orde- en tuchtmaatregelen , bij
de schoolverrichtingen in het algemeen.
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Hoofdstuk 3 Organisatorische afspraken
3.1 Openstellen van de school – organisatie van de schooluren
Lesurenregeling :
Afdeling Bassevelde
Van 8u30 tot 11u40 en van 13u10 tot 15u30
De woensdagmiddag is er les tot 11u45
Speeltijden : van 10u10 tot 10u25 en van 14u30 tot 14u40
Afdeling Boekhoute
Van 8u30 tot 12u05 en van 13u30 tot 15u30
De woensdagmiddag is er les tot 12u05
Speeltijden : van 10u10 tot 10u25 en van 14u20 tot 14u40
3.2 Toezichten en kinderopvang
3.2.1

Toezichten : één regel : de veiligheid van de kinderen primeert !!
Voor afdeling Bassevelde :
Steeds bewaking ’s morgens van bij het openen van de poort om 8u15 en ’s middags bij het
openen van de poort om 12u55.
Bij het belsignaal ’s middags en ’s avonds worden de rijen gevormd aan het schoolhek.
Belangrijk :
Het schoolhek blijft gesloten tot de verantwoordelijke leerkracht zelf de poort opent. Dit
voor de veiligheid van de kinderen.
Sommige ouders achten het nodig om nog even na te praten aan het schoolhek, wat hun
goed recht is. Gelieve de serene sfeer van een school te respecteren en geen onnodig lawaai
te maken, zodat de lessen niet gestoord worden.
Mogen we dringend vragen om op tijd op school te zijn. Het is storend als de kinderen te laat
komen en ze missen de belangrijke inleiding op de lessen !
Voor afdeling Boekhoute :
Steeds bewaking ’s morgens , ’s avonds en bij alle speeltijden. De poort gaat open om 8u15.
Er is een voetgangersrij en een fietsersrij. De rijen mogen pas vertrekken als de begeleidende
leerkracht toestemming geeft. Ook kinderen wiens ouders wachten aan de poort moeten in
de rij staan. Zo hebben we een duidelijk overzicht wie vertrekt en wie niet.
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3.2.2

Buitenschoolse kinderopvang
In elke afdeling worden de kinderen afgehaald door de verantwoordelijke van de opvang.
Ze worden in rij begeleid naar het desbetreffende lokaal
Bassevelde : Buitenschoolse opvang “Den Hof”, Nieuwe Boekhoutestraat 3
Boekhoute : Buitenschoolse opvang “De Speelboot” Boekhoutedorp 3
Voorschoolse opvang van 7u00 tot 8u15
Naschoolse opvang van 15u30 tot 18u30
Woensdag : van 11u30 tot 18u30

3.3 Schoolverzekering :
Bij ongevallen tijdens de schooluren en op weg van en naar school geldt de schoolverzekering.
Alleen medische kosten worden terugbetaald. Een aangifteformulier wordt door de directeur
ingevuld.
De school is niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van fietsen of andere persoonlijke
bezittingen (geld, horloges, kledingstukken, enz…) Dit neemt niet weg dat wij al het mogelijke
doen om de leerlingen respect voor elkanders eigendom te laten opbrengen. Geld en
waardevolle zaken laat je niet in je jas op de gang, maar houd je zelf bij. Wij geven je de raad
kledingstukken, turnzakjes, brooddozen e.d. van een naametiket te voorzien. De
verzekeringsinstelling van de school is Belfius.
Het gebruik van GSM door de kinderen is verboden.

3.4

Verbruiken op school – inzameling van gelden
Wat kan op school worden verkregen en hoeveel kost het ?
Op school wordt geen geld meer verzameld. (behalve voor foto’s en schoolreizen) Alle
activiteiten komen op de rekening die ofwel via overschrijving ofwel via een domiciliëring wordt
betaald.
De ouders krijgen wel eerst een nota ter controle
•
•
•
•
•
•

Melk (0.40 euro)
Chocomelk (0.40 euro)
Fruitsap (0.40 euro)
Remgeld (0.50 euro)
Warme maaltijden Bassevelde (3 euro)
Zwemmen : afhankelijk van de geldende ingangsprijzen.
De leerlingen van het zesde leerjaar hebben recht op gratis zwemmen.

Deelname aan “betalende activiteiten” is niet verplicht. De leerlingen die niet deelnemen,
krijgen vervangende activiteiten.
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3.5 Revalidatie tijdens de lesuren
De regering bepaalt in welke gevallen revalidatie tijdens de lestijden mogelijk is, alsook het
maximaal aantal uren.
Met revalidatie worden bedoeld therapeutische behandelingen die tijdens de lestijden verstrekt
worden aan leerlingen en worden uitgevoerd door hulpverleners die niet aan de school
verbonden zijn en die hiertoe door de wet gemachtigd zijn.
In afwachting van een nieuw besluit van de regering, blijft de huidige reglementering ter zake
gelden.
Revalidatietussenkomsten tijdens de lesuren kunnen enkel schriftelijk worden aangevraagd door
de ouders (of de voogd) van de leerling bij de directeur. Deze aanvraag moet vergezeld zijn van
een verslag opgesteld door een geneesheer, een erkend revalidatiecentrum, een CLB-centrum of
een dienst voor geestelijke gezondheidszorg. De klassenraad bestaande uit de directeur, de
groepsleraar en de vertegenwoordiger van het CLB-centrum geven advies over deze aanvraag.
De revalidatietussenkomsten mogen niet meer dan twee lestijden van 50 minuten per week
bedragen. De revalidatietussenkomsten hebben bij voorkeur plaats op school.
De verplaatsingsduur tijdens de lesuren mag in geen geval meer dan 30 min. per dag zijn.

3.6 Extra-muros activiteiten
Extra-murosactiviteiten zijn de activiteiten van één schooldag of meer (zoals bv. Bos-,zeeklassen,
schoolreis, uitstappen …) georganiseerd voor een groep leerlingen die plaatsvinden buiten de
schoolmuren, waarbij de leerlingen deze lessen of activiteiten dienen te volgen.
De extra-murosactiviteiten vormen een deel van het schoolgebeuren van de kinderen. Deze
activiteiten worden ingepast in het leerprogramma van de school.
We rekenen er dan ook op dat alle ouders hun schriftelijke toestemming geven om hun kind te
laten deelnemen aan deze activiteiten.
Indien de ouders geen toestemming geven, moeten de niet-deelnemende leerlingen
verantwoord worden opgevangen in de school, ze moeten m.a.w. kunnen deelnemen aan een
speciaal voor hen georganiseerde reeks van activiteiten, die zo dicht mogelijk aansluiten bij de
pedagogisch didactische aanpak die buiten de school aan de andere leerlingen wordt
aangeboden.

3.7 Medische of paramedische behandeling van stoornissen bij leerlingen
Deze worden in principe behandeld buiten de school op kosten van en volgens de keuze van de
ouders. Deze betalingen dienen volledig buiten de school te gebeuren. Deze behandelingen
vallen immers buiten het normale en aanvullende lesprogramma van de school.
De school biedt wel, op vrijwillige basis, praktische ondersteuning aan d.w.z. de zorgverstrekker
(door de ouders vrij te kiezen) kan gebruik maken van een schoollokaal waar hij/zij het kind
buiten de normale lesuren kan behandelen. Enkel de niet-leerplichtige kleuters kunnen ook
tijdens de lesuren behandeld worden.
Let wel : het betreft hier het behandelen van leerstoornissen en niet het wegwerken van
leerachterstanden.
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Hoofdstuk 4 ouders en school
4.1 Oudercontact
Het eerste oudercontact tussen school en ouders is de schoolagenda (het heen-en-weer
schrift).
Geplande oudercontacten :
•

Informatie-avonden (-namiddagen) (bv. Overgang 3de kleuter – eerste leerjaar;
per groep ; …)

• Individuele contacten (al dan niet n.a.v. rapportbesprekingen) ;
• Huisbezoeken (indien gevraagd door ouders);
• Besprekingen met CLB (zesde leerjaar of op aanvraag)
• Contacten met leerkrachten.
Tijdstip wordt tijdig aan de ouders meegedeeld.
Occasionele contacten
Om de schoolwerking niet te verstoren maakt u eerst een afspraak met de leerkracht of de
directie !

4.2 Zorgverbredingsinitiatieven
4.2.1 Voorzieningen op klasniveau :
Differentiatie, werken in niveaugroepen, contractwerk, hoekenwerk, …
4.2.2 Voorzieningen op schoolniveau :
•

Kindvolgsysteem
Door regelmatige evaluaties wordt het kind op de voet gevolgd. Zijn/haar resultaten
worden in de klasseraad besproken.

•

Leerlingenbesprekingen
-

•

Soorten : overgangsgesprekken, besprekingen van alle leerlingen van een groep,
besprekingen van leerlingen met problemen (op basis van gegevens uit het
kindvolgsysteem).
Samenstelling : directeur, groepsleraar, leraar, leraar lichamelijke opvoeding, externe
deskundigen (vb. begeleiding, CLB, …)
Betrokkenheid van de ouders bij en informatie aan ouders

Niveaulezen
Er gaat geen dag voorbij, of de leerlingen krijgen een aantal leesmomenten ; toch blijven
een aantal zwakke lezers steken op een te laag niveau.
In elke afdeling besteedt men veel aandacht aan niveaulezen.
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•

Voorzieningen voor leerlingen met een handicap
Al het mogelijke zal gedaan worden om een leerling met een lichamelijke handicap het zo
goed mogelijk naar zijn zin te maken.

•

SES-lestijden ( in het kader van gelijke onderwijskansen)
Zoals de meeste scholen beschikken wij elk schooljaar over een aantal SES-lestijden. Wij
gebruiken deze tijd om kinderen vooral preventief te ondersteunen bij hun leerproces.
Waar nodig wordt passende remediërende hulp geboden.
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Afsprakennota schooljaar 2018 – 2019
Gemeenteschool Bassevelde –
Boekhoute
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Hoofdstuk 1 : Algemene bepalingen en organisatorische afspraken
1.1. Regelmatige leerling
Een leerplichtige leerling die ingeschreven is in onze school moet, behoudens gewettigde
afwezigheid, aanwezig zijn in de school en deelnemen aan alle onderwijsactiviteiten die voor hem
worden georganiseerd en waarvoor hij geen vrijstelling heeft.

1.2 Afwezigheden – leerplichtcontrole
Zie schoolreglement : hoofdstuk 7 artikel 13

1.3 Te laat komen
Zie schoolreglement : hoofdstuk 7 artikel 14
Het is niet prettig dat kinderen te laat komen. Het klasgebeuren is dan volop bezig en het is voor hen
dan ook moeilijk aan te sluiten bij de les. Wij vragen u dan ook uitdrukkelijk ervoor te zorgen dat de
kinderen op tijd in de school zijn.

1.4 Afhalen en brengen van de kinderen
Ouders die hun kinderen zelf naar school brengen, begeleiden hen tot aan de schoolpoort (kleuters
tot op de speelplaats van de kleuters).Ouders kunnen enkel in uitzonderlijke gevallen (vb. eerste
schooldagen van uw kleuter) en met toestemming van de directeur of de schoolverantwoordelijke,
hun kind begeleiden tot in het klaslokaal.

1.5 Vrijstelling
De regering moet de procedure tot het bekomen van een vrijstelling en de procedure om de
gelijkwaardigheid van de vervangende activiteiten te bepalen nog vastleggen.
In afwachting stellen we volgende regeling voor :
In principe nemen alle leerlingen deel aan de voor hen georganiseerde activiteiten. Indien een kind
tijdelijk niet in staat is om bepaalde activiteiten (bv. Lichamelijke opvoeding, zwemmen) te volgen is
een attest van de ouders of de arts vereist.
Voor leerlingen die tijdelijk bepaalde lessen of onderdelen ervan (bv. Lichamelijke opvoeding) niet
kunnen volgen, is de directeur verantwoordelijk voor de organisatie van een pedagogisch
verantwoorde opvang voor deze leerlingen.
Leerlingen die omwille van een handicap bepaalde leergebieden of onderdelen ervan niet kunnen
volgen, kunnen daarvoor vrijstelling krijgen. Ze volgen dan vervangende activiteiten. In deze gevallen
gelden volgende afspraken :
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•

•

Voor leerlingen van het geïntegreerd onderwijs kan een vrijstelling worden bekomen voor
bepaalde leergebieden of onderdelen ervan die de leerling door zijn handicap niet kan
volgen.
De directeur is verantwoordelijk voor de organisatie van vervangende activiteiten waarvan
de gelijkwaardigheid door de bevoegde onderwijsinspectie werd erkend.

1.6 Onderwijs aan huis
Zie schoolreglement : hoofdstuk 10 artikel 27

Hoofdstuk 2 ouders en school

2.1 Schoolagenda
In de jongste leerlingengroep(en) van het lager onderwijs hebben de leerlingen een agenda
(heen- en –weerschrift) met een vooraf ingevulde weekplanning, mededelingen van de
groepsleraar voor de ouders en bv. Versjes en liedjes. Er is ook ruimte voorzien voor
mededelingen van de ouders aan de leraar.
Vanaf de tweede (derde) leerlingengroep van het lager onderwijs hebben de leerlingen een
schoolagenda. Hierin worden de taken van de leerlingen en mededelingen voor ouders dagelijks
genoteerd. Er is ook ruimte voorzien voor mededelingen van leerlingen en ouders voor de
leraar.
De groepsleraar ondertekent wekelijks de agenda ; de ouders of de personen die het kind na de
schooltijd opvangen dagelijks (wekelijks).

2.2 Huistaken
Wat ?
Elke opdracht na schooltijd uit te voeren, o.m. mondelinge en schriftelijke opdrachten, leren van
lessen, opzoeken van documentatie,…
De leerlingen kunnen in principe elke dag een huistaak krijgen. (Dit verschilt van leerkracht tot
leerkracht)
De taken en oefeningen worden zorgvuldig gemaakt en op de afgesproken dag afgegeven.
Bij één dag afwezigheid wordt elke huistaak bijgewerkt. Deze verplichting vervalt echter bij een
langere gemotiveerde afwezigheid. Je huiswerk maak je in een speciaal daar voor bestemd
schrift of op een blad. Na een mogelijke voorbereiding in de les maak je de taak thuis of in de
‘opvang’ . De leerkracht verbetert de taak en jij verbetert de onderstreepte fouten. Nadien
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controleert de leerkracht deze verbetering. Wanneer je de taak vergeten maken bent, kan de
leerkracht je daarvoor een straf opleggen of punten weigeren.

2.3 Rapport
Het rapport is een schriftelijk verslag van je studievorderingen doorheen het schooljaar en van je
proefwerkresultaten. Daardoor is het mogelijk je werkzaamheden op school te volgen, te
evalueren, bij te sturen, te belonen.
In de loop van het schooljaar wordt regelmatig een rapport uitgedeeld met de vermelding van
de schoolvorderingen. Elk rapport wordt door één van de ouders ondertekend. Om de
vorderingen, eventuele suggesties en tips te bespreken, worden de ouders naar school
uitgenodigd.
De leerkracht geeft op die oudercontacten toelichting bij de verschillende aspecten
(leergebieden, houdingen, …) van evaluatie- rapportering (bv. deels punten, deels geschreven
beoordeling)
Alle ouders zijn begaan met en nieuwsgierig naar de vorderingen van hun kind.
Daarom wordt op geregelde tijdstippen een rapport meegegeven, de data worden meegegeven
bij het begin van het schooljaar.
Kinderen die een vrijstelling bekomen hebben voor de cursussen godsdienst – zedenleer worden
door de school niet geëvalueerd over de studie van hun eigen religie, filosofie of moraal.
Bij de juffrouw of de meester kun je altijd terecht met je vragen en je problemen in verband met
je studie of persoonlijke situatie. Een gesprek in volle vertrouwen kan soms wonderen
verrichten. Zij/hij is ook meest aangewezen persoon om in te spelen op mogelijke problemen in
de klas.

2.4 Getuigschrift basisonderwijs
Zie schoolreglement : hoofdstuk 9 artikels 22 t.e.m. 26

2.5 Problemen op school
Leerlingen, ouders en leraars houden zich aan de leefregels en afspraken die in dit
schoolreglement en de afsprakennota opgesomd zijn en aanvaarden de consequenties bij het
niet naleven ervan.
2.5.1 Onenigheden tussen leraars en ouders
Bij onenigheid tussen leraars en ouders nemen de ouders in de eerste plaats contact op met de
betrokken leraar om , in gemeenschappelijk overleg, te trachten tot een vergelijk te komen.
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Wanneer dit overleg geen resultaat oplevert, kan men een afspraak maken met de directeur
zodat deze kan trachten een overeenkomst tussen beide partijen tot stand te brengen.
Indien deze beide vormen van overleg mislukken, kunnen de ouders zich wenden tot het
schoolbestuur, via de schepen van onderwijs.
2.5.2 Onenigheid met leerlingen
Soms worden gemaakte leefregels en afspraken niet nageleefd en/of kunnen zowel de leraar als
het kind zich eens vergissen.
Als een leerling de goede werking van de school hindert of het klasgebeuren stoort kunnen
volgende maatregelen worden getroffen.
Deze maatregelen en bijhorende procedures zijn verder gespecifieerd in hoofdstuk 8 van het
schoolreglement. (artikels 16 t.e.m. 21)

2.6 Ouders en leefregels
We vragen de ouders om de leefregels die voor de kinderen gelden (zie hoofdstuk 3) ook zelf te
respecteren en hun kind te stimuleren om de leefregels van de school na te leven.
Van de ouders wordt verwacht dat zij de volgende afspraken naleven :
2.6.1 Taalgebruik
Op school en in de nabijheid van de leerlingen spreken alle schoolparticipanten het (Algemeen)
Nederlands met elkaar. Enkel t.g.o. leerlingen die een andere moedertaal spreken en het
(Algemeen) Nederlands nog niet voldoende beheersen, kan uitzonderlijk een andere taal
worden gebruikt.
2.6.2 Uiterlijk voorkomen
Kledij, schoeisel en haartooi van de leerlingen zijn verzorgd, eenvoudig en hygiënisch. De kledij
eigen aan een bepaalde cultuur en/of levensbeschouwing is toegestaan. Wel wordt er afstand
genomen van bewegingen in de mode die zich ook uitwendig manifesteren en daardoor een
middel zijn om zich te distantiëren van de medeleerlingen. Bv. oorringen voor jongens zijn op
school verboden.
2.6.3 Turnkledij
De turnkledij bestaat uit : extra gymschoenen (niet die schoenen die men van thuis aandoet, een
sportbroek en een T-shirt.
Zwemmen : voor de meisjes een badpak, voor de jongens een zwembroek geen zwemshorts
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Afspraken zwemmen :
Ik ben stil in de bus en in de kleedhokjes
Ik ga op het teken van de leerkracht naar het zwembad.
Bij het eindsignaal kom ik samen met mijn vriendjes onmiddellijk uit het water en ga via de
douche naar de kleedhokjes.

2.6.4 Schoolmateriaal
Alle leerboeken, schriften en een beperkt aanbod schoolgerei worden gratis ter beschikking
gesteld van de leerlingen. Bij verlies of bij opzettelijke beschadiging van schoolmateriaal moeten
de ouders de tegenwaarde vergoeden.
Alle leerboeken en schriften dienen van een kaft voorzien te worden.
2.6.5 Verloren voorwerpen
De school is niet aansprakelijk voor diefstal of het verlies van persoonlijk materiaal van de
kinderen ( kledij, schoolgerief, fiets, juwelen, …).
Indien een kind iets verloren heeft, kunnen de ouders steeds terecht bij de directeur om na te
gaan of het materiaal zich bij de verloren voorwerpen bevindt.
2.6.6 Verkeer en veiligheid
De ouders bespreken met hun kinderen de veiligste schoolroute van thuis naar school en van
school naar thuis.
De ouders zorgen ervoor dat kinderen, die met de fiets naar school komen, over een fiets
beschikken die verkeerstechnisch in orde en veilig uitgerust is.
Het is belangrijk dat ouders het goede voorbeeld geven en hun kinderen ondersteunen om de
verkeersregels na te leven.
2.6.7 Verjaardagen
Wanneer het je verjaardag is , is het toegestaan (niet verplicht) een versnapering voor je
kameraadjes mee te brengen.

Hoofdstuk 3 Leerling en school
3.1 Leefregels voor leerlingen
3.1.1 Ik en mijn houding
Ik heb respect voor anderen.
Ik vecht niet en maak geen ruzie.
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Ik scheld niemand uit en gebruik geen bijnamen.
Ik heb eerbied voor het bezit van anderen.
Ik pest niemand en zet ook anderen niet aan tot pesten. (pestgedrag meld ik onmiddellijk aan de
leerkracht of begeleider)
Ik schrijf netjes en verzorg mijn schriften.
Ik geef thuis onmiddellijk alle brieven en nota’s van de school af.
In de eetzaal ben ik rustig en heb ik goede tafelmanieren.
Ik luister steeds naar de aanwijzingen van de leraar of de begeleider.
…
3.1.2 Ik, gezondheid en hygiëne
Mijn kledij, schoeisel en haartooi zijn verzorgd en hygiënisch.
Na bezoek aan het toilet spoel ik door en was ik mijn handen.
Ik hou de toiletten netjes.
In de turnles draag ik de voorgeschreven turnkledij.
Ik neem mijn turnkledij steeds mee naar huis om te wassen.
Ik breng alleen gezonde versnaperingen mee (bv. appel, wafel, …)
Als ik dorst heb, vraag ik water aan de groepsleraar.

3.1.3 Ik en zorg voor het milieu
Ik zorg mee voor een nette school.
Ik sorteer het afval en gooi het in de juiste bak.
Ik draag zorg voor het beetje groen op de speelplaats.
3.1.4 Ik en mijn taalgebruik
Op school spreek ik steeds beschaafd.
Volwassenen spreek ik aan met meneer of mevrouw.
De leraren noem ik “meester” of “juffrouw” en de directeur spreek ik aan met “meneer de
directeur”.
3.1.5 Ik en schooltaken
Ik maak mijn huiswerk en leer mijn lessen
Wanneer ik dat niet heb kunnen doen, verwittig ik de leraar. Dit kan op volgende wijze :
•
•

door een nota van mijn ouders in mijn agenda ;
door een briefje van mijn ouders.

Ik vul elke dag mijn agenda in en laat hem wekelijks (dagelijks) tekenen door één van mijn
ouders.
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Wanneer ik om gezondheidsredenen niet mag zwemmen of turnen breng ik een attest mee naar
school.
3.1.6 Ik en mijn materiaal
Ik draag zorg voor mijn kledij en mijn schoolgerei.
Ik kaft mijn schriften en boeken.
In mijn boekentas zit alles netjes bij elkaar en steekt enkel het nodige.
Ik zorg ervoor dat ik altijd het nodige schoolgerei mee heb, ook voor het zwemmen en de
turnles.
Mijn boekentas staat op de aangeduide plaats.
Mijn fiets staat netjes in de fietsenstalling.
Ik bezorg verloren voorwerpen aan de groepsleraar.
3.1.7 Ik en spelen
Ik speel sportief en sluit niemand uit.
Ik breng geen speelgoed mee naar school dat gevaarlijk is en/of geweld uitlokt.
In de klassen, gangen en toiletruimtes speel ik niet.
Bij mijn aankomst op school ga ik onmiddellijk op de speelplaats en blijf er tot het belsignaal
gaat.
Bij het belsignaal stop ik het spel en ga rustig in de rij staan.
Er wordt gespeeld met één bal per klas op de speelplaats.
Onder het afdak wordt er niet met ballen gespeeld, ballenvrije ruimte. (knikkeren, tollen,
springtouw, hinkelen zijn hier de aangewezen spellen).
Een GSM breng ik best NOOIT mee naar school. Indien toch noodzakelijk bevindt deze zich de
ganse dag UITGESCHAKELD in mijn boekentas. Enkel buiten de school mag hij aanstaan.

3.2 Veiligheid en verkeer
3.2.1 Ik en toezicht
Ik kom ’s morgens niet vroeger dan 8u15 en ’s middags niet vroeger dan 13u00 op de
speelplaats.
Ik verlaat de eetzaal, de klas of de speelplaats niet zonder de toestemming van de toezichter.
’s Middags of ’s avonds ga ik in de passende rij staan of wacht ik op de speelplaats tot mijn
ouders me komen afhalen. Ben ik 15 minuten na de laatste lestijd nog op de speelplaats dan ga
ik naar de opvang.
3.2.2 Ik en het verkeer
Ik neem steeds de veiligste schoolroute
Ik respecteer de verkeersreglementen.
Ik ben uiterst voorzichtig op de openbare weg.
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Ik zorg ervoor dat mijn fiets technisch in orde is.
3.2.3 Ik en veiligheid
Ik plaats niets voor nooduitgangen en versper geen gangen, trappen en in- of uitgangen.
Ik ga rustig en ordelijk van en naar de klassen en op de trappen.
Ik ga niet naar plaatsen waarvan aangeduid is dat ik er niet mag zijn.
Ik raak geen elektrische toestellen aan zonder toestemming.
Ik raak geen onderhoudsproducten aan.
Ik neem geen geneesmiddelen op eigen houtje (zie schoolreglement).
3.2.4 Wat te doen bij ongeval waarbij een kind van onze school betrokken is ?
Ik verwittig onmiddellijk een volwassene.
Ik vertel : * waar het ongeval gebeurd is ;
* wat er gebeurd is ;
* wie erbij betrokken is.
3.2.5 Wat te doen bij brand ?
Bij brand zorg ik onmiddellijk voor een melding.
Dit gebeurt op de volgende wijze. Ik verwittig de leerkracht en sla alarm…
Bij brandalarm verlaat ik onmiddellijk het lokaal via de uitgangen die we bij de oefening
gebruikten, zonder lopen. Ik volg de instructies van de leraren :
•
•
•

ik verlaat de lokalen via de uitgangen die we bij de oefening gebruikten ;
ik laat al mijn materiaal achter ;
ik verzamel op de aangeduide en ingeoefende plaatsen.

3.3 Specifieke regels voor de kleuters
In de gang :

* jas aan de eigen kapstok hangen
* boekentas leeg maken
* heen- en weerschriftje opruimen
* koek en drank in de juiste mand
* boterhamdoos in de juiste mand
* niet lopen in de gang
* help de andere kleuters met hun jas

In de klas :

* Er wordt telkens met vooraf afgesproken speelgoed gespeeld.
* Hang je kenteken op aan het keuzebord.
* Alle materialen blijven in de speelhoek.
* De thematafel is om naar te kijken, enkel onder begeleiding wordt ermee gespeeld.
* Met de materialen wordt niet gegooid.
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* Alleen de boeken nemen die op het dak van het huis staan.
* Voorzichtig met de boeken, geen bladen uitscheuren.
* Is het boek uitgekeken, zet je het eerst terug vooraleer je een ander boek neemt.
* Met de boeken blijven we zitten, we lopen niet rond.
* Puzzels worden zelf genomen.
* De puzzel die genomen werd, wordt volledig afgewerkt en opgeborgen vooraleer
iets anders genomen wordt.
* Als de knutselhoek niet gebruikt wordt voor begeleide activiteiten, mogen de
kleuters zelf papier en waskrijt/potloden/stiften nemen om te tekenen, (placemat
gebruiken )!
* De kleuters zetten zelf hun stempeltje erop met hun kenteken.

Bij begeleide activiteiten :
* De materialen worden niet zelf genomen.
* Er wordt gewacht op een teken van de leidster om te beginnen.
* Bij het werken met lijm/verf altijd een schort dragen en de mouwen omhoog doen.
* Geen materiaal in de mond of op de grond.
* Alleen met het krijt op het bord tekenen (niet met waskrijt).
* Niet gooien met zand/water.
* Altijd een waterschortje aandoen voor de watertafel en mouwen oprollen.
* De kleuters mogen op elk moment gebruik maken van het toilet.
* In het toilet wordt niet gespeeld.
Spel buiten :

* Er wordt binnen het afgesproken terrein gespeeld.
* Elkaar niet van de trein duwen.
* Alleen met het krijt op het bord tekenen (niet met waskrijt).

Fietsen buiten : * Er wordt gefietst en met de poppenwagens gereden.
* Er wordt niet gebotst.
* De kleuters mogen elkaar niet duwen.
* Er wordt binnen het afgesproken terrein gespeeld.
* Eén kleuter per fiets of poppenwagen.
Spel buiten in de speeltuin :
* Eén kleuter per schommelpaard.
* De kleuters klimmen langs de trap op de glijbaan.
* De kleuters komen op de poep naar beneden.
* Onderaan de glijbaan niet blijven zitten.
* Geen zand op de glijbaan gooien.
* Niet voor de schommels lopen.
* Op het gras blijven spelen (niet op de stenen).
* Niet in het zand als dat niet afgesproken is..
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Spel buiten in de zandbak :
*Het zand blijft in de zandbak
* Materialen van de zandbak blijven in de zandbak
* Niet gooien met het zand

3.4 Ik en het schoolreglement
3.4.1

Wat als ik de afspraken niet naleef ?
Ik krijg een mondeling opmerking.
Ik krijg een schriftelijke opmerking in mijn agenda en mijn ouders ondertekenen.
Ik krijg een extra taak en mijn ouders ondertekenen.
Ik word naar de directeur gestuurd
De leraar en/of de directeur nemen contact op met mijn ouders en bespreken mijn gedrag.
Ik word een tijdje afgezonderd (onder toezicht en minder dan één dag)
Indien ik de afspraken meermaals niet naleef, kan de directeur een tuchtprocedure starten.

3.4.2

Wat als de leraar zich vergist ?
Ik vraag beleefd aan de leraar of het mogelijk is dat hij zich vergist heeft. Ik bespreek het
voorval met de leraar, liefst onmiddellijk of tijdens de daaropvolgende speeltijd.
Indien de leraar er niet met mij over wil praten, vraag ik de directeur naar mijn zienswijze te
luisteren. Hij zal dan na een gesprek met mij en de leraar een besluit treffen.

Veel succes in het nieuwe schooljaar !!!
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