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Deel 1: INLEIDING 
 

1. Voorwoord van de directeur 

 

Geachte ouders, 

 

We heten u van harte welkom. Wij zijn blij en dankbaar voor het vertrouwen dat u stelt in De Ark. 

 

Het schoolteam (directie en leerkrachten, het logistiek personeel, het oudercomité, het schoolbestuur, 

de schoolraad, het CLB) zal zich ten volle inzetten voor een degelijke opvoeding en hoogstaand 

onderwijs zodat uw kind een goed schooljaar doormaakt. U mag een christelijk geïnspireerde, 

eigentijdse-waardenopvoeding en degelijk hedendaags onderwijs verwachten.  

 

Van U, ouders, verwachten we loyale samenwerking. Zonder Uw volgehouden inspanning kan een 

school weinig. We rekenen er op dat U Uw kind stipt volgt en samen met ons stimuleert om eerlijk te 

werken. We verwachten dat iedere leerling naar eigen vermogen ernstige inspanningen doet om te 

leren, om mee te werken, om een goed mens te worden door onder meer de regels van de school loyaal 

te volgen. Precies daarvoor dient deze schoolbrochure.  

 

We willen ons hiermee graag voorstellen en meedelen achter welke waarden we staan, wat wij 

belangrijk vinden. U vindt heel wat praktische informatie maar ook hier en daar wat duiding. Bij 

vragen en problemen staan we klaar om samen naar een oplossing te zoeken. 

 

We zijn er ons echter ook van bewust dat een persoonlijk gesprek met de klasleerkracht of de directeur 

nog waardevoller is dan dit informatiepakket. Laat dit voorwoord dus een uitnodiging zijn om elkaar 

hier te ontmoeten; wij blijven heel graag ter beschikking voor een gesprek van individuele of van 

algemene aard. Wij nodigen u dan ook uit om dit document te interpreteren als een stukje schoolleven 

dat voortdurend in beweging is, beweging die u mee richting kan en mag geven. Specifieke en meer 

uitgewerkte visieteksten (b.v. over huiswerk, speelplaats, zorg…) vindt U op onze website. 

 

Altijd welkom! 

 

Namens het schoolteam, 

 

Geert Orgaer, 

directeur 
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2. Voorwoord van de voorzitter 

 

 
Het katholiek basisonderwijs brengt al vele jaren een aanbod van kwalitatief onderwijs en 

opvoeding aan kleuters en leerlingen in de regio Roeselare-Ardooie. 

 

In de voorbije jaren hebben deze scholen een hechte samenwerking opgebouwd onder de naam 

Scholengroep Arkorum. Onze scholengroep bestaat uit 18 scholen met een aanbod van 

kleuteronderwijs en lager onderwijs. Ook een school voor buitengewoon onderwijs maakt deel uit 

van het samenwerkingsverband. 

 

Elk kind kan in onze scholen zijn talenten ten volle ontplooien en de christelijke traditie inspireert 

ons in het aanbod van waarden en levenshoudingen. 

 

Alle scholen van Arkorum varen eenzelfde koers met eigen accenten; ze zijn uw vertrouwen 

waard. 

 

Het schoolbestuur (de ‘inrichtende macht’) is de eigenlijke organisator van het onderwijs in De 

Ark. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de 

noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. 

 

De 18 scholen van het katholiek onderwijs ressorteren onder hetzelfde schoolbestuur: 

Scholengroep Arkorum v.z.w. 

Ondernemingsnummer 0410 581 895 

 

Arkorum is een samensmelting van 

Ardooie (en Koolskamp) 

Kor (katholiek onderwijs Roeselare) 

Rumbeke 

 

Maatschappelijke Zetel van de v.z.w.:  

Kattenstraat 33 

8800 Roeselare 

 

Maatschappelijk doel: De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, om de 

opvoeding en de vorming van de jeugd in christelijke geest te organiseren door katholiek 

onderwijs in te richten, te coördineren en te begeleiden binnen de Scholengroep Arkorum. De 

vereniging kan ook aanverwante vormingsactiviteiten inrichten, schoolse en naschoolse, culturele, 

recreatieve, wetenschappelijke en andere. (uittreksel uit de Statuten van de vzw Arkorum, B.S. 

19.10.2006) 

 

Meer info over onze scholengroep vindt u op http://arkorum.net 

 

 

We heten u van harte welkom in onze Scholengroep Arkorum. 

 

Kristiaan Pouseele, voorzitter 
 

 

 

 

 

 

 

  

http://arkorum.net/
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3. Onze school gesitueerd 

 

Gesubsidieerde Vrije Basisschool De Ark 

Sint-Eloois-Winkelsestraat 59 

8800 Oekene 

ark@arkorum.be 

 

Secretariaat: 051 123 041 

 

http://de-ark.org 
 
Wij zijn een gesubsidieerde vrije basisschool: 

Gesubsidieerd: onze school ontvangt, afhankelijk van het aantal kinderen, subsidies van het departement 

onderwijs. Dat geld wordt gebruikt voor de huur, het onderhoud, de verwarming, de leermiddelen,… Ook de 

leerkrachten worden door het departement onderwijs betaald. 

Vrij: we kunnen ons aanbod zelf bepalen en kiezen daarbij voor het ZILL-leerplan (zin in Leren, zin in Leven) 

binnen de ideologie van de katholieke dialoogschool. 

Basisschool: wij bieden gewoon kleuter- en lager onderwijs aan. 

 

Oekene is een deelgemeente van Roeselare, gelegen in een landelijke regio. De beroepsbevolking behoort er 

deels tot de agrarische sector, deels tot het arbeidersmilieu. De laatste jaren zijn zelfstandige ondernemers en 

vrije beroepen zich komen vestigen. De plaatselijke industrie beperkt zich tot een tweetal KMO’s. Oekene telt 

ongeveer 1650 inwoners. In ons dorp (en in onze school) wonen weinig migranten of vluchtelingen; ook 

kansengroepen zijn in mindere mate en vaak meer verborgen aanwezig. 

 

Binnen de Scholengroep Arkorum v.z.w. werken wij samen met 17 andere vrije basisscholen uit Roeselare, 

Ardooie en Koolskamp. Toch wordt onze eigen identiteit bewaard. 

 

De school verzorgt geen leerlingenvervoer.  De schoolbus wordt enkel ingezet voor verplaatsingen bij 

leeruitstappen, naar het zwembad… 

 

 

In de twee eetzalen kunnen warme maaltijden bekomen 

worden. De kinderen kunnen ook hun eigen 

boterhammen meebrengen. 

 

We hebben onze eigen sporthal en maken ’s zomers ook 

gebruik van externe atletiekaccommodatie. Het hele jaar 

door maken we gebruik van het zwembad Oase,  en 

gaan we in op het aanbod van De Spil, Riho…  

 

Deelname aan initiatieven van externen (wedstrijden…) 

worden steeds afgetoetst aan hun didactische waarde en 

de schoolvisie. 

 

De Ark wil een open school zijn. Regelmatig worden de ouders en de grootouders uitgenodigd op school 

t.g.v. schoolfeesten, vieringen, openklasactiviteiten, of om mee te werken in de lessen  en uitstappen… Ook 

de lokale gemeenschap wordt betrokken of is een partner. 

 

 

Door de groei in het afgelopen decennium (zie grafiek) had onze school te kampen met een 

capaciteitsproblematiek. De Ark werd daardoor ook permanent verbouwd. Voorafgaand aan de nieuwbouw (in 

gebruik sedert 1 september 2016) waren er verschillende interne verbouwingswerken. De nieuwbouw (DBFM-

dossier) bevat een forum met zeven kleuterklassen, nieuw sanitair, sporthal, parking en kleuterspeelplaats. In de 

nabije toekomst staan de realisatie van een luifel en fietsenstalling gepland, alsook de heropfrissing van de 

leraarskamer/vergaderlokaal. 
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Evolutie van de schoolbevolking 2001-2018 (telkens op 01/02)

 
 

 

Beeld van de schoolsite: 
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 2014: DBFM-dossier:           nieuwbouw van 7 klassen, administratie, forum, sporthal 

 2018: dertiende Agiondossier:     overdekte speelplaats, fietsenstalling, containerpark 
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DEEL  2: VISIE 
 

Deze schoolbrochure wil de visie weergeven 

van De Ark op onderwijs en opvoeding. Het is 

een verantwoordingsbron voor alle activiteiten 

en handelingen die zich binnen onze 

schoolgemeenschap ontwikkelen.  

 

Met ons schoolwerkplan willen we 

 aangeven hoe en waarom we bepaalde 

dingen doen 

 samen discussiëren over 

onderwijsvernieuwing 

 krijtlijnen uittekenen hoe die vernieuwing 

zich kan manifesteren 

 informatie verstrekken tussen de ouders en 

de school, in beide richtingen. 

 

Zo geven we niet alleen aan welke school we 

zijn, maar vooral ook welke school we willen 

worden en wat ieders aandeel daarin is. 
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1.1.  Welke is onze schooleigen identiteit? Wat typeert onze school? 

 

 cognitief aanbod op maat van het kind 

 veel belang aan sociale vaardigheden, leren leren, creativiteit, vieringen (forum) 

 een sterk zorgbeleid, ook voor kinderen die voorsprong hebben 

 kleuter: werking vanuit het kind  -  lager: coöperatieve leerstrategieën 

 sterke communicatie met ouders, grote ouderbetrokkenheid 

 ruime faciliteiten (opvang, refter, zachte landing…) 

 dynamisch team, een school die sterk in beweging is 

 
Wij vinden de 21° eeuw een enorme uitdaging, zo'n boeiende wereld waar van alles op ons afkomt. We leven 

in een maatschappij met heel wat (digitale) mogelijkheden en uitdagingen. zoveel kansen voor ontspanning, 

voor vorming, voor sociale inzet,... Het lijkt wel of in onze tijd alles mogelijk is en er geen grenzen meer 

zijn. 

We leven in een wereld waarin we echt kunnen genieten. Maar wij vinden dat het leven meer moet zijn dan 

enkel maar genot. God heeft ooit, in een tijd waarin men alleen aan genot dacht, mensen uitgekozen om 'een 

Ark' te bouwen. Hij zou nadien de wereld doen overstromen met 'water' om, gereinigd als nooit tevoren, 

maanden later weer vruchtbare Aarde te worden. 

In die Ark zat van alles wat: iedere soort was vertegenwoordigd. En op een bepaalde dag liet Noah de duif 

vliegen, de toekomst tegemoet. 

In die zin willen wij onze school als een Ark zien: een plaats waar ieder met z'n eigen talenten en karakter 

samenkomt om te leven in het midden van een wondere wereld, die we willen ontdekken en helpen 

uitbouwen. Waar we kinderen opleiden om uit te vliegen, het leven tegemoet. 

Maatschappelijk engagement, verantwoordelijkheidszin, 

sociale relaties, creativiteit, probleemoplossend denken, 

assertiviteit, samenwerking en adaptatievermogen zijn 

de waarden die we doorheen de leerinhouden meegeven 

om deze visie te realiseren. In een zorgzame school 

bereiden we de kinderen voor op levenslang leren. 

 

Elk jaar opnieuw lossen we enkele duiven in de 

overtuiging dat ze vruchtbare grond vinden en de 

wereld zien als een Gave en een Opgave. 

 

 

 

 

De Ark van Noah De Ark van Oekene: onze visie 
Wie vooruitziend is, bouwt zijn toekomst 

op een goede hoogte, waar men veilig is 

tegen overstromingen. 

Vrijheid zonder verantwoordelijkheid is 

valse vrijheid. Geluk vinden wij in onze 

fundamentele waarden (welzijn!), niet in 

oppervlakkig genot. 

De Ark werd gebouwd door amateurs, de 

Titanic door professionals 

Wij zijn een basisschool waar we werken 

aan elementaire vaardigheden en niet aan 

specialismen. 

 Wij willen de kinderen leren vooruitplannen, 

leren anticiperen. Zelfstandig leren werken, 

leren leren zijn essentiële hoofddoelen. 

De Ark, waar kunnen even belangrijk is als 

kennen… 

In De Ark zitten we allen in dezelfde 

boot. 

Samenleven in een ‘Ark’ veronderstelt een 

fundamenteel respect voor de andere. Elke 

leerkracht en elke leerling moeten 

aanvaarden dat een ander anders is. 

Rekening houdend met eigen mogelijkheden 

willen we ieders talenten ontwikkelen. 
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Noah bouwde de Ark niet voor zichzelf 

maar nam zijn verantwoordelijkheid voor 

de maatschappij 

Ook onze school staat, werkt, leeft,… 

midden in de maatschappij. Wij voelen ons 

betrokken bij en nemen ons engagement 

voor de lokale gemeenschap en de ‘grote 

wereld’. 

Volgens berekeningen uit Genesis 6:15 

was de ark 137 meter lang, 23 meter breed 

en 14 meter diep 

In de schoolorganisatorische afspraken 

hebben we ook aandacht voor veiligheid en 

preventie van de leer- en werkomgeving. 

Ook technologische opvoeding komt aan 

bod. 

Luister niet naar negatieve kritiek. Ook 

Noah kreeg die met bakken over zich 

heen; toch bouwde hij verder aan zijn 

levenswerk. 

Een positieve grondhouding tegenover de 

eigen persoon, maar ook tegenover de 

anderen, het andere en De Andere is steeds 

het uitgangspunt van onze communicatie. 

Eerst het goede zien… 

Noah was zestig jaar toen hij begon aan 

het bouwen van de ark. 

Naast een goede geestelijke ontwikkeling 

vinden we lichamelijke fitheid heel 

belangrijk. Sport en bewegingsopvoeding 

maken integraal deel uit van onze lessen. 

Noah had het op zijn ark razend druk. 

Toch nam hij af en toe de tijd om rustig te 

dobberen en te zeilen. 

Naast de leerstof roosteren we voldoende tijd 

vrij voor expressieve vaardigheden. Cultuur 

krijgt ruime aandacht. 

In de ark van Noah reisden de soorten per 

twee. 

Naast de ontwikkeling van het Hoofd en de 

Handen, is de ontwikkeling van het Hart 

onze derde pijler: sociale vaardigheden 

komen ruim aan bod. 

Haast is niet altijd een goede raadgever. 

Ook op de ark zaten de slakken samen 

met het jachtluipaard. 

Ieder kind wordt in zijn ontwikkeling 

individueel benaderd: het mag binnen de 

jaarklas evolueren op zijn eigen tempo en 

volgens zijn eigen mogelijkheden. We 

differentiëren.  

Concentreer je niet op de storm. Wie 

gelooft dat God bij hem is, weet dat er aan 

het einde een regenboog wacht. 

We willen ons engageren in de wondere 

wereld: de zorg voor de schepping komt 

voort uit de be- en verwondering voor de 

wereld die ons gegeven is en waarin wij ook 

een (scheppings)opdracht te vervullen 

hebben. Het milieu is ook voor ons een zorg. 

 

We geloven in een hoopgevende toekomst 

(de duif komt terug naar de ark met het 

groene blaadje) omdat we vertrouwende 

toekomst zélf helpen maken en omdat we 

Gods Geest in ons willen laten werken. 
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1.2. Ons pedagogisch project 

 

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. 

 

1.2.1. De uitgangspunten van onze christelijke identiteit 

 

In De Ark verwelkomen we iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Vanuit 

onze christelijke inspiratie willen we iedereen uitdagen en motiveren.  

 

In De Ark streven we naar een maximale christelijke identiteit in combinatie met een maximale solidariteit. Het 

Vlaanderen van vandaag is een kleurrijk geheel en ook de school wordt kleurrijker en diverser. Als katholieke 

school willen we op deze gewijzigde situatie een antwoord bieden: de dialoogschool. 

 

Als dialoogschool onderscheiden we ons  

 van de monoloogschool die haar katholieke identiteit in de verf zet, maar geen oog heeft voor pluraliteit 

 van de kleurrijke school die wel waardering heeft voor de diversiteit maar haar eigen identiteit verliest 

 van de kleurloze  (neutrale) school die niet begaan is met de levensbeschouwing. 

 

Als dialoogschool 

 plaatsen we ons in de katholieke geloofstraditie maar sluiten we er ons niet in op 

 creëren we bewust openheid naar de verschillende andere levensvisies en levenshoudingen 

 bieden we ruimte voor ontmoeting met anders- of niet-gelovige leerlingen. 

 brengen we in gesprekken, met respect voor andere overtuigingen, de katholieke geloofstraditie binnen. 

 

Als school zijn we er van overtuigd dat kwaliteitsvol onderwijs meer is dan louter opleiding. Onderwijs vormt 

mensen tot vrije, competentie en solidaire personen die zin en betekenis vinden in leven en samenleven. 

Leren leren, leren werken en leren (samen)leven gaan in onze school hand in hand. Samen met de kinderen 

ontdekken we de (complexe) wereld. We reiken de kinderen vaardigheden aan om met engagement, kritische 

zin en creativiteit aan de slag te gaan.  

In die zin dragen we zorg voor de unieke talenten van elke leerling, met bijzondere aandacht voor wie het moeilijk 

heeft. Onze school is een inclusieve school.  

 

Als katholieke school werken we vanuit de overtuiging dat mens en wereld tegelijk gave en opgave zijn. 

Menselijke vrijheid is een gekregen vrijheid die oproept tot verantwoordelijkheid. 

Als richtsnoer voor opvoeden, leren en samenleven nemen we de liefde als richtsnoer, de liefde waarover de 

bijbel vertelt en die door Jezus voorgeleefd werd. De christelijke hoop die in deze liefde en in de verrijzenis 

ontspringt, oriënteert onze school in onze doelen en onze werking.  

 

In deze tijd van levensbeschouwelijke en religieuze eenheid nodigen we iedereen uit om in dialoog met elkaar 

op zoek te gaan naar het volle mede-mens zijn. In gesprek met elkaar leert iedereen z’n eigen identiteit vorm te 

geven, door deze te ontdekken, erover na te denken en te verdiepen. In dit gesprek brengen we zelf op eigentijds-

tegendraadse wijze de christelijke stem binnen. We scheppen daarbij ruimte voor wie niet aan het woord komt. 

 

De levensbeschouwelijke ontwikkeling voltrekt zich in communicatie met andere, omringende 

levensbeschouwingen. We brengen alle leerlingen in contact met de christelijke geloofstraditie. Gelovige 

kinderen zullen zich hierin herkennen; voor andersgelovige of niet-gelovige leerlingen zal het op dat moment 

gaan om een kennismaking. Die verscheidenheid bij de leerlingen vormt de grondstof voor de dialoog waartoe 

we al onze leerlingen uitnodigen. deze dialoog kan bijdragen aan de ontwikkeling van een sterk innerlijk kompas 

dat leerlingen helpt om te ontdekken wat mensen verbindt of onderscheidt en hoe ze daarmee kunnen omgaan. 

 

We geven dit concreet gestalte volgens onderstaande afspraken: 

 iedereen volgt de godsdienstlessen mee, idem voor de toetsen van dit leervak (zie verder) 

 de bijbel is voor ons geen historisch boek; het is een boek van geloofsverhalen 

 regelmatig houden we een viering in het forum. Een keer per jaar vieren we in de kerk. Iedereen gaat 

mee; deelname aan de viering echter is vrij. 

 Welzijnszorg, Broederlijk Delen… worden in de klas geduid vanuit onze geloofstraditie en gelinkt aan 

het kerkelijk jaar (WZZ: advent, vierde wereld  -  BD: vasten, derde wereld) 
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 Animatie op school wordt geduid vanuit onze geloofstraditie. Als school doen we niet mee aan 

commercialisering maar zetten ons ook niet buiten de maatschappij.  

o In de kerstperiode zie je hier een kerstboom en een kerstmuts, maar niet zonder een kerststal of 

adventskrans. 

o In de paasperiode zie je klokken en chocolade, maar niet zonder de lijdende en verrezen Christus 

centraal te stellen.  Ook in De Ark vieren we carnaval, maar niet zonder te verwijzen naar de 

vasten, enz. 

o carnaval heeft met vasten te maken; Halloween is de dag voor Allerheiligen 

o bij het Valentijnsfeest brengen we Gods liefde ter sprake 

o De Warmste Week, pARKours, Kloen…: ‘Wat je aan de minsten van de mijnen hebt gedaan…’ 

 de eerste communie wordt in de school voorbereid, het vormsel in de parochie. In deze sacramenten zien 

wij kansen tot gemeenschapsvorming (ouders samen brengen). 

 

In de godsdienstlessen die door alle leerlingen verplicht gevolgd worden ondersteunen de levensbeschouwelijke 

ontwikkeling van de kinderen.  Ons doel is de  kinderen  te helpen om competente vertellers te worden van het 

levensbeschouwelijke in  hun eigen levensverhaal.  We brengen kinderen thuis in de verhalen uit de eigen traditie, 

en leren hen de verbinding leggen tussen deze verhalen en de existentiële vragen en grenservaringen uit het eigen 

leven en uit het leven van andere mensen.  Dat veronderstelt communicatie.  Het inzicht in de eigen traditie wordt 

verdiept door de dialoog met andere levensvisies. 

De zinvragen die zich aandienen komen ook in andere leergebieden (wero…) aan bod: 

 we ontdekken wie ik ben, waartoe ik word uitgenodigd en wie ik wil worden in een groter geheel 

 we staan stil bij levensvragen en gaan daarover in dialoog met de christelijke en andere geloofstradities 

 we leren nadenken over wat waardevol is voor onszelf, voor anderen; we leren gewetensvol handelen 

 we leren weerbaar te zijn en ondanks tegenslag en ontmoediging steeds weer op te staan. 
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1.2.2. Doeltreffende aanpak en stimulerend opvoedingsklimaat 

 

Je kunt niet in alles de beste worden. Je kunt wel in alles beter worden dan je bent. Daarvoor moet je als kind: 

 in jezelf geloven 

 moeite doen 

 goed ondersteund worden 

De kwaliteit van ons onderwijs wordt niet gemeten aan de hoogte van de feiten die we in de kinderen rammen, 

maar aan de diepte van de sleutelcompetenties( voor levenslang leren) die we aanreiken.  

 

We zoeken naar de beste aanpak om het leren van de kinderen te ondersteunen en te begeleiden. Wij nemen 

kinderen serieus.  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. Ze bouwen nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden op, bouwen voort  op wat ze reeds 

kennen en kunnen. Hoe meer je voor je plezier leert buiten de school, hoe beter je leren ook wordt binnen de 

school. 

 

Onze opvoeding wordt gedragen door : 

 onze gerichtheid op de uniciteit van ieder kind. 

We stemmen ons aanbod en het leerproces  zoveel mogelijk af op de ontwikkeling van ieder kind 

 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. Hoop mag niet 

omslaan in wanhoop, want dan is opvoeding onmogelijk. 

 

 

Daarom rekruteren wij leerkrachten die ervoor zorgen dat de kinderen elke dag ’s avonds de school verlaten met 

dezelfde, met méér energie om te leren als waarmee ze ’s morgens binnenkwamen. Daarom moeten leerkrachten: 

 model staan voor goed leren 

 een leer-coach zijn van de kinderen (strategische vragen stellen)  

 aansluiten  bij wat de leerlingen reeds beheersen 

 zinvolle contexten aanbieden 

 peilen naar de vorderingen 

 

1.2.3. Zorg voor een degelijk, samenhangend inhoudelijk aanbod 

 

We willen dat wat kinderen leren deel wordt van hun zijn, van hun persoon.  Het is niet voldoende dat kinderen 

beschikken over een aantal weetjes of dat ze een aantal vaardigheden kunnen toepassen als de leerkracht het 

vraagt.  Waar het uiteindelijk op aan komt, is dat kinderen hun leren zelf in handen nemen, dat ze m.a.w. 

hun eigen leer-kracht ontwikkelen. We werken daarvoor met 

 Een geïntegreerd aanbod in de kleuterafdeling, alle leergebieden komen aan bod in de hoeken en 

activiteiten 

 Leerladders, om het leren studeren zelf in de hand te nemen 

 Coöperatieve leerstrategieën, omdat leren in samenwerking voor het hele groepje een verrijking 

betekent 

 

De uniekheid 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 het goede 

 de wereld van zingeving
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1.2.4.  De ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg 

 

We streven ernaar elk kind centraal te stellen. 

Ieder kind is  beeld van God.  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, CLB, 

scholen voor buitengewoon onderwijs en gespecialiseerde centra, logopedisten, … 

Voor kinderen met (ontwikkelings)voorsprong organiseren we, naast binnenklasdifferentiatie, contractklas 

 Wiskundelessen worden op elkaar afgestemd zodat kinderen kunnen les volgen op hun niveau, ook in een ander leerjaar.  

 

 

1.2.5. 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  uw 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 schoolbeleid; 

 externe begeleiders (en vrijwilligers) die ons ondersteunen , vormen en ons helpen bij onze professionalisering; 

 de lokale gemeenschap waarin we gestalte geven aan onze opvoedings- en onderwijsopdracht. 

 

Deze schoolvisie en het pedagogisch project worden hieronder met concrete voorbeelden verduidelijkt.  
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DEEL  3: PRAKTISCHE UITWERKING 

 

3.1.  Onze school bestaat uit mensen 

Uiteraard komt in een school de menselijke factor altijd op de eerste plaats. Een school wordt niet gevormd door boeken en 

banken, noch door reglementen en formulieren maar door mensen die in interactie treden met elkaar. Wie zijn die mensen? 

 

1.1.1. Allereerst zijn er de kinderen 

Het zijn de 380 kleuters en leerlingen die ons toevertrouwd zijn en die we willen vormen tot verstandige, zelfstandige en 

waarden-volle jongeren. Elk kind is uniek en heeft zijn eigen talenten, zijn eigen geschiedenis, zijn eigen milieu. Uit respect 

daarvoor willen we dan ook elk kind in zijn eigenheid benaderen. 

 
 

1.1.1.1. Instroom van de leerlingen (cijfers zijn op basis van 1 febr. 2017): 

 98,3,1% van onze kinderen is Vlaming, 1,7% is Oost-Europeaan. 

 
 Zowat 85 % van onze kinderen komt uit Roeselare, de overige 15% komt uit de (verdere) buurgemeenten. 
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 De verhouding leerlingenpopulatie De Ark tegenover de leerlingenpopulatie basisonderwijs van Roeselare 

is 6%. 
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1.1.1.2. Vergelijken we het aantal Oekenaren en het 

aantal niet-Oekenaren, dan krijgen we een andere verhouding. 

De kinderen van De Ark kwamen tot voor kort hoofdzakelijk uit 

de lokale gemeenschap (Oekene). De laatste jaren is de instroom 

van buiten het dorp sterk toegenomen. In schooljaar 2013-2014 

bestond de eerste kleuterklas uit haast 60 % niet-Oekenaren 

(tegenover 40% voordien). Zie grafiek hiernaast. 

 

1.1.1.3. Leerlingenkenmerken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de 

inschrijving vullen de ouders, in opdracht van het Departement Onderwijs, een formulier in met de 

leerlingenkenmerken van het kind. Het betreft de gezinstaal, het opleidingsniveau van de moeder, de buurt waarin 

het kind woont en het al of niet verkrijgen van een schooltoelage. In onderstaande tabel wordt de verhouding 

weergegeven van het aantal kinderen dat op een van die kenmerken ‘aantikt’ tegenover het Vlaamse gemiddelde 

(OKI = onderwijskansenindicator, de zgn. indicatorleerlingen, GON-leerlingen). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.4. Uitstroom naar het secundair onderwijs: 

 

Tabel 1: percentage van de leerlingen dat doorstroomt naar de A-stroom in het secundair, of de B-stroom (beroeps). 
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Tabel 2: hoeveel leerlingen behaalden het getuigschrift eerste graad secundair na 2 jaar: 

 
 

Tabel 3: attesten na het eerste jaar secundair: 

 
 

 

1.1.2. De leerlingenraad 

Vanaf het derde leerjaar vaardigt elke klas twee vaste leerlingen af naar de leerlingenraad. Per bijeenkomst is er ook nog 

een wisselend lid aanwezig (naargelang de interesse voor de geagendeerde onderwerpen). De leerlingenraad wordt geleid 

door een voorzitter uit het zesde leerjaar. Een secretaris (ook uit het zesde leerjaar) maakt een verslag van elke vergadering. 

Deze verslagen zijn te lezen ad valvas en op de website. 

Elke bijeenkomst van de leerlingenraad wordt ook door een leerkracht bijgewoond en de voorstellen worden op een 

personeelsvergadering besproken. 

 

1.1.3. Het personeel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.1.3.1. Het onderwijzend en beleidsondersteunend personeel 

Het leerkrachtenteam (alsook de zorg- en ICT-coördinator…) zet zich in voor  

 een optimale en volledige ontplooiing van de leerlingen 

 neven- en buitenschoolse activiteiten (sport, cultuur, sociaal, religieus,…)  

 een blijvend streven naar vernieuwing en kwaliteitsverbetering (nascholing). 
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1.1.3.2. Het administratief personeel 

Het ‘secretariaat’ staat ten dienste van de ouders en leerkrachten voor formulieren, verzekering, facturatie en algemene 

informatie. 

 

1.1.3.3. Het logistiek personeel 

Het onderhoudspersoneel zorgt voor de hygiëne en onderhoud van eetzalen, klaslokalen, toiletten en buitenomgeving, 

busvervoer en –begeleiding, middagtoezicht en de voor- en naschoolse opvang. 

 

1.1.3.4. De directeur 

Hij leidt de school en coördineert de verschillende participanten van de schoolgemeenschap. 

 

1.1.4. De ouders 

  
Voor de opvoeding is een optimale samenwerking ouders-

leerkrachten uiterst belangrijk. Wederzijdse informatie zal dus 

onmisbaar zijn. De vriendenkring werkt op positieve wijze 

mee aan de realisatie van onze doelen. Tijdens de 

vergaderingen denken zij mee over pedagogische en 

didactische onderwerpen. Zij organiseren ook activiteiten 

voor ouders en 

ondersteunen verschillende schoolactiviteiten. Elk jaar 

kunnen ouders hun kandidatuur stellen om actief deel te 

nemen aan de werking. 

 

 

1.1.5. De schoolraad 

 

De schoolraad heeft informatie- en adviesbevoegdheid m.b.t. de algemene organisatie en werking van de school, de planning 

van de school en de algemene criteria inzake begeleiding en evaluatie van de leerlingen. De aanwending van het 

lestijdenpakket, wijzigingen aan het schoolreglement en veiligheid en gezondheid van de leerlingen behoren tot de 

overlegbevoegdheid van deze raad. 
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1.1.6. Het lokaal onderhandelingscomité 

Dit comité is samengesteld uit vertegenwoordigers van het schoolteam en leden van het schoolbestuur. Het loc heeft 

informatierecht naar tewerkstelling, schoolbestuur, financieel beleid, infrastructuur en interne beslissingen. Daarnaast is er 

onderhandelingsbevoegdheid. Het loc regelt dus de arbeidsverhoudingen tussen personeel en schoolbestuur. 

 

1.1.7. Het schoolbestuur 

Het katholiek basisonderwijs brengt al vele jaren een aanbod van kwalitatief onderwijs en opvoeding aan kleuters en 

leerlingen in de regio Roeselare –Ardooie. In de voorbije jaren hebben deze scholen een hechte samenwerking opgebouwd 

onder de naam Scholengroep Arkorum. De basisschool De Ark maakt deel uit van dit samenwerkingsverband. Elk kind 

kan er zijn talenten ten volle ontplooien en de christelijke traditie inspireert ons in het aanbod van waarden en 

levenshoudingen.  

 

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.  Zij is verantwoordelijk voor het beleid en 

schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Om het schoolgebeuren uit te bouwen doet 

zij een beroep op de begeleiding vanuit het Vlaams Verbond van Katholiek Basisonderwijs. 

 

1.1.8. Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (C.L.B.) 

De school en het CLB maken afspraken over de schoolspecifieke samenwerking en leggen die vast. Die 

samenwerkingsafspraken zijn met de ouders besproken in de schoolraad. 

 

Het CLB werkt vraaggestuurd vertrekkende van vastgestelde noden, vragen van de leerling, de ouders of de school. Als de 

school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen naar de leerling. Het 

CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van de leerling hiermee instemmen. Een minderjarige leerling kan zelf 

instemmen als hij voor zichzelf kan inschatten wat goed voor hem is (= bekwame leerling). Vanaf de leeftijd van 12 jaar 

vermoedt de regelgever dat een kind voldoende competent is om zelfstandig te beslissen of hij/zij wil instemmen met de 

CLB-begeleiding. 

 

De school heeft recht op begeleiding door het CLB. Het CLB kan bepaalde problemen of onregelmatigheden in het beleid 

van de school signaleren en de school op de hoogte brengen van bepaalde behoeften van leerlingen. Daarnaast biedt het 

CLB versterking aan de school bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen. 

 

Het CLB deelt relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is en de school deelt relevante informatie 

over de leerlingen in begeleiding. Leerlingen of de ouders van een niet-bekwame leerling dienen hun toestemming te geven 

bij het doorgeven van informatie verzameld door het CLB.  

 

De school en het CLB houden allebei bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie rekening met de geldende regels 

inzake het ambts- en beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 

Relatie tussen CLB, de leerlingen en hun ouders 

Leerlingen en ouders kunnen het CLB ook rechtstreeks om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. Het CLB, de 

school en de ouders dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de begeleiding van een leerling. 

 

Leerlingen en ouders kunnen zich niet verzetten tegen: 

• De begeleiding van leerlingen die spijbelen. Als de betrokken ouders niet ingaan op de initiatieven van het CLB, meldt 

het CLB dit aan de door de Vlaamse regering aangeduide instantie; 

• De uitvoering van een systematisch contact en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten. 

De ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen zich verzetten tegen het uitvoeren van een systematisch contact door een 

bepaalde medewerker van het CLB. Binnen een termijn van negentig dagen dient de persoon die verzet aantekent, het 

verplichte systematische contact te laten uitvoeren door een andere medewerker van hetzelfde CLB, een medewerker 

van een ander CLB of een andere medewerker buiten het CLB die beschikt over het nodige bekwaamheidsbewijs. In 

dat laatste geval betaal je als ouder wel zelf de kosten. De leerling of zijn ouders bezorgen binnen vijftien dagen na de 

datum van het systematisch contact hiervan een verslag aan de bevoegde CLB-arts van het CLB dat onze school 

begeleidt. 

 

Het CLB maakt zijn werking bekend aan de ouders. Dat gebeurt minstens op het ogenblik dat de 

leerling voor de eerste keer wordt ingeschreven in de school. Ouders krijgen informatie over de rechten en plichten van 

ouders, leerlingen, de school en het CLB.  

 

Als een leerling van school verandert, behoudt het CLB zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die 

leerling tot de leerling is ingeschreven in een school die door een ander CLB wordt bediend. 

 

Als een leerling voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in de school, behoudt het CLB zijn bevoegdheid en 

verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot het einde van de periode van niet-inschrijving. 
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Het multidisciplinair dossier 

 

Het CLB maakt voor elke leerling één multidisciplinair dossier aan van zodra een leerling een eerste keer is ingeschreven 

in een school. Het multidisciplinair dossier van de leerling bevat alle voorhanden zijnde gegevens die over de leerling op 

het CLB aanwezig zijn. Welke gegevens dit zijn, waarom en op welke rechtsgrond het CLB deze bewaart, wat er met die 

gegevens gebeurt, en welke rechten je hebt i.v.m. deze gegevens, vind je bij het CLB. Er bestaat maar één CLB dossier en 

dit dossier is in principe een ondeelbaar geheel. Daarom wordt het bij verandering van school in één zending overgemaakt. 

Elk CLB is eraan gehouden de ouders of de leerling te informeren over het doorgeven van het dossier. 

 

Als een leerling van school verandert en onder toezicht van een ander CLB komt te staan, is het 

 

CLB dat de vorige school begeleidt, ervoor verantwoordelijk dat het CLB-dossier de leerling volgt. Ouders of de bekwame 

leerling kunnen hier verzet tegen aantekenen. Er wordt een wachttijd van 10 werkdagen gerespecteerd na het informeren 

van de ouders of de leerling. De ouders of de leerling kunnen afzien van die wachttijd. Er kan binnen die 10 werkdagen 

verzet aangetekend worden tegen het overmaken van de niet-verplichte gegevens uit het dossier. Er kan geen verzet 

aangetekend worden tegen de overdracht van volgende gegevens: identificatiegegevens, gegevens in het kader van de 

verplichte begeleiding van leerlingen met leerplichtproblemen en gegevens in het kader van de systematische contacten. 

 

Indien er verzet wordt aangetekend, verzendt het vorige CLB enkel de verplicht over te dragen gegevens samen met een 

kopie van het verzet. Het bewaart de gegevens waartegen verzet werd aangetekend tot 10 jaar na het laatste contact. Alle 

informatie over hoe het CLB omgaat met de persoonsgegevens in het multidisciplinair dossier vind je bij het CLB. Als je 

daarover vragen hebt, kan je contact opnemen met het CLB. 

 

1.1.9. Ondersteuningsnetwerk 
 

Vanaf 1 september 2017 wordt de ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften anders georganiseerd. 

Gewone en buitengewone scholen bundelen vanaf nu hun expertise om die leerlingen en hun leraren(teams) nog beter te 

ondersteunen: het ondersteuningsnetwerk. Het nieuwe model werkt vraaggestuurd. De CLB-medewerker van de school kan in 

overleg met het zorgteam en de ouders en nadat een (gemotiveerd) verslag werd opgesteld, een vraag naar ondersteuning indienen 

bij het zorgloket. Vervolgens wordt ondersteuning georganiseerd vanuit het ondersteuningsnetwerk. 

 

Onze school is aangesloten bij het “Ondersteuningsnetwerk Zuid”. Voor meer info kan je terecht op de website 

www.netwerkzuid.be.  

 

1.1.10. De klassenraad 

De klassenraad neemt deel aan pedagogische overlegmomenten, advies bij orde- en tuchtmaatregelen en neemt 

beslissingen inzake het getuigschrift basisonderwijs. 

De klassenraad bestaat uit de klastitularis(sen), de directeur, de zorgcoördinator en de titularis van het voorgaande leerjaar. 

http://www.netwerkzuid.be/
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1.2. Het aanbod: een totale en evenwichtige vorming 
 

In onze school is opvoeden veel meer dan louter doorgeven van kennis. We noemen onszelf de school waar kunnen even 

belangrijk is als kennen. We willen de leerlingen begeleiden in hun groei naar volwassen mens en volwassen christen. 

 

1.2.1. Een religieuze vorming 

 

Geloven is een grondhouding die ons hele bestaan verheldert en doordringt, draagt en richt. Daarom: 

 in alle klassen inhoudelijk doordachte en gestructureerde  

godsdienstlessen 
 schoolvieringen bij bijzondere gelegenheden (b.v. start 

schooljaar, kerstmis,…) samen met de parochie 

 de voorbereiding op de eerste communie met grote 

ouderbetrokkenheid 

 loyale samenwerking met de parochie voor de voorbereiding op hun 

vormsel  

 

 

 

 

Daarnaast beseft elke leerkracht dat een christelijke opvoeding dient voorgeleefd te 

worden en dit uit zich in een sterke sociale bewogenheid in de omgang met elkaar: 

 zorg voor zieke leerlingen (inhaalwerk, bezoek, attenties,…) 

 aandacht voor kinderen met leerproblemen of met gedragsmoeilijkheden 

 inzet voor de millenniumdoelen door bewustmaking en acties voor derde en 

vierde wereld (b.v. missiespaaractie, broederlijk delen) en integratie ervan in de lessen 

 verkoop op vrijdag van wereldwinkelproducten ter bevordering van de 

wereldsolidariteit 
 een houding van dankbaarheid en respect voor de schepping en de Schepper 

 

 

 

 

 

1.2.2. Een intellectuele vorming 

Om in de maatschappij te functioneren moeten kinderen komen tot 

‘levenslang leren’:  

 ‘leren leren’  met Leerladders (komt aan bod in alle leerjaren)  

 creatief denken door zoeken naar en vergelijken van een 

verscheidenheid aan oplossingswegen 

 verwerken van leerstofpakketten op zelfstandige basis 

(=problemen zélf leren oplossen, verantwoordelijkheid nemen 

zichzelf inschatten,…) 

Daarvoor wenden wij de meest hedendaagse en wetenschappelijk 

verantwoorde methodes en handboeken aan. 
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1.2.3. Een vorming van het gevoelsleven 

 

We willen onze kinderen een waarden-volle stijl van 

optreden laten verwerven door 

 wilskracht om opdrachten verzorgd en 

afgewerkt te voltooien 

 aandacht voor sociale vaardigheden in de omgang 

met de anderen, zonder angst voor wat nieuw of anders is 

 inzet voor de groep, ook in sport- en 

buitenschoolse activiteiten 

 een beleefd en voornaam voorkomen 

 een evenwichtige gezagsverhouding die beroep doet op 

persoonlijke verantwoordelijkheid 

 Seksualiteit en relaties zijn zeer belangrijk in ons 

leven. Voor de school is er op dit vlak een belangrijke taak 

weggelegd. De kinderen krijgen concrete gegevens mee, maar een gezonde mentaliteit in verband met seksualiteit en de 

bijbehorende verantwoordelijkheid staan steeds centraal. 

 

1.2.4. Kunstzinnige en culturele vorming 

 

Expressie en vaardigheid, zowel manueel, muzikaal, verbaal als 

lichamelijk, zijn onmisbaar in een evenwichtige 

persoonlijkheidsontplooiing. Daarom 

 handvaardigheid: van verschillende technieken in de 

kleuterklassen tot technologische opvoeding in de leerjaren 

 Orff-samenspel vanaf vierde leerjaar 

 Kunstzinnige vorming (aanbod van externe instanties, De Spil, 

musea, tentoonstellingen,…). 

 

Deze vier bovenstaande componenten zijn onscheidbaar en worden 

in alle lessen geïntegreerd. Een voorbeeld: in de lessen 

wereldoriëntatie is er aandacht voor  

 de diepere zingeving van het leven (religieus),  

 doorgeven van kennis die leidt tot respect en 

bereidheid tot actie en inzet (intellect en gevoel) 

 expressieve verwerking (cultureel) 

 

1.2.5. Lichamelijke vorming en bewegingsopvoeding 

 

   In al zijn aspecten: turnen, zwemmen, sport, dans, ontwikkelen van 

motorische vaardigheden,… 

Vooral als het op zwemmen aankomt, heeft onze school een reputatie te 

verdedigen. Echter, ook in de andere sportdisciplines laten onze leerlingen zich 

niet onbetuigd. We willen de kinderen vooral een aanbod laten ontdekken waar 

ze voor hun (jong-)volwassen leven een basis krijgen tot ‘levenslang sporten’. 

We willen hen toeleiden tot het verenigingsleven We streven naar een zo hoog 

mogelijke participatie van kinderen aan de sportclubs.  

Elke leerling wordt geacht deel te nemen aan de lessen bewegingsopvoeding. 

Je kind krijgt enkel vrijstelling op basis van een doktersattest.                                                                                                                  
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1.2.6. Ons taalbeleid 

 
Net zoals in ons sportbeleid (zie 3.2.5.) willen we de kinderen met ons taalbeleid levenslang ‘zin in taal’ laten ervaren. De 

taalontwikkeling van kleuters en leerlingen is een cruciale factor in hun schoolsucces.  Dank zij de taal leert een kind immers 

nieuwe situaties beheersen en aanpakken. Hieronder vindt u enkele elementen uit ons taalbeleidsplan: 

 We willen ons (taal)onderwijs laten aansluiten bij de (taal)leerbehoeften van de kinderen om zo hun ontwikkeling en 

leerresultaten te verhogen. Rekening houdend met de beginsituatie of de capaciteit van de leerling(en), differentiëren we dus 

de doelen ook in taal.  Het leerplan is de basisleerstof. 
 Methodes: 
o Eerste kleuter: Jules (taalactiveringsprogramma) 
o Tweede en derde kleuter: Schatkist 
o Eerste leerjaar: Mol en Beer 
o Tweede tot zesde leerjaar: Kameleon 
 Naast de methodes en handboeken spelen we ook in op extern aanbod: ARhus, De Spil, Davidsfonds, Jeugddienst,… 

voor auteurslezingen, opstelwedstrijd, theatervoorstellingen,… Die worden voorbereid en achteraf in de les verwerkt. 

 Leesbevordering: 

o Voor leesbevordering werkten we een initiatief uit met Elk Telt van Roeselare. We stellen 400 boeken ter beschikking 

voor uitleen en uitwisseling (voor kleuters: voorleesboeken; voor het lager: via enquête). 

o In het forum staat een minibib; de kinderen kunnen er vrij lezen.  

o Daarnaast beschikken de klassen over niveauleesbibliotheken: Leestrein, Leeslocomotief, Kameleonbieb 

o Om extra leeskansen te geven aan eerste en tweede leerjaar werken we met niveaulezen (leesmoeders,…) en/of 

tutorlezen (b.v. L5 helpt lezen met L1) 

 Taalcultuur op school: 

o In communicatie met de leerlingen gebruiken de leerkrachten de Standaardtaal (geen gekuist Vlaams, dus). Ook het 

refter-, opvang- en logistiek personeel let op een verzorgd taalgebruik in communicatie met de kinderen. 

o Ook tegenover ouders communiceren we middels de Standaardtaal. 

o Van kinderen verwachten we in hun onderlinge communicatie een verzorgd taalgebruik: schuttingtaal wordt geweerd, 

plat dialect wordt bijgestuurd. 

 Vreemde talen: 

o De jongste kleuters worden occasioneel bewust gemaakt van het bestaan van een veelheid aan talen 

o Bij de oudste kleuters gebeurt de talensensibilisering gepland. Ze krijgen een speels aanbod Frans in de derde 

kleuterklas (b.v. zakdoek leggen, poppenkast…) 

o In het eerste tot het vierde leerjaar worden de kinderen systematisch ingewijd in de taal die ze later formeel zullen 

krijgen: taalinitiatie Frans met ‘Oh la la’ (creatieve aanpak, spelletjes, liedjes…) 

o Formeel onderwijs Frans start in het vijfde leerjaar met Beaufort: de nadruk ligt op mondelinge communicatie. Het 

schriftelijke traject verloopt op twee sporen: niveau 1 (voor iedereen) is het basisniveau waarin kinderen, volgens het 

leerplan, correct kunnen kopiëren. In niveau 2 kiezen de kinderen er voor om ook op schriftelijk vlak meer uitgedaagd te 

worden. 

o De contractklas op school biedt een extra-uitdaging voor kinderen met ontwikkelingsvoorsprong. Deze kinderen krijgen 

dan een uurtje per week een apart aanbod; taaluitdagingen vormen er een onderdeel van. 
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1.3. De aanpak: didactische principes 

 

1.3.1.  Vanuit het kind 

In de kleuterafdeling worden BC’s uitgewerkt die door de kinderen (via een brainstorm in de klas) aangebracht werden. De 

kleuteronderwijzeressen zorgen daarbij voor een evenwicht in de ervaringssituaties (experimenteren, exploreren, zelfstandig 

spel, ondersteunend leren…) maar ook in de ontwikkelingsaspecten (taalontwikkeling, denkontwikkeling, muzische…)  

 

Ook in de lagere klassen is de inbreng van de kinderen belangrijk. De klas is zelf verantwoordelijk voor de klasuitstappen (en 

het budget ervan), voor de  

 

1.3.2.  Haalbare differentiatie 

 

Wij aanzien de ontwikkelingsdoelen (kleuters) en eindtermen (lager) 

als minimumdoelen die door elke leerling moeten bereikt worden. 

Toch is elk kind uniek (zie 1.3.1.) en daarom werken we haalbare 

differentiatie uit voor elk kind.  

 

We differentiëren ook naar boven. Sterk- en hoogbegaafde 

kinderen krijgen een verkorte instructie, beperkte oefeningen maar 

des te meer breinbrekers of hersenkrakers als aanvulling op de 

leerstof. In de kangoeroeklas of in de computerklas krijgen de 

paardjes die meer haver lusten een extra-aanbod (schaken, 

voorbereiding op wiskunde-olympiade,…).  

 

Voor kinderen met een (geattesteerde) leerstoornis bieden we ruim 

compensaties op maat van het kind. Deze compensaties worden 

steeds met de ouders overlegd/afgesproken en evolueren doorheen de schoolloopbaan van de leerling. 

 

Doorgedreven individualisatie impliceert dat niet elk kind op hetzelfde ogenblik in staat moet zijn tot dezelfde prestaties. 

Vanaf het vierde leerjaar werken we, uiteraard in afspraak met de ouders, aangepaste leerlijnen uit (curriculum-

differentiatie). Deze kinderen krijgen dan ook aparte proefwerken en aparte rapporten. Dit beïnvloedt uiteraard de verdere 

studiekeuze. 

 

1.3.3. Zorgcoördinator en zorgbegeleider 

 

Kinderen met lichte leermoeilijkheden worden individueel of in 

niveaugroepen bijgewerkt. Daartoe wordt de klastitularis klasvrij gemaakt; 

het is dan de titularis die de kinderen remedieert. Het komt ook voor dat de 

zorgjuf de kinderen aangepaste oefeningen geeft. Daartoe investeren we 

ernstig in aangepast didactisch materiaal. De zorgcoördinator coördineert alle 

zorginspanningen en zorgt ervoor dat elk kind van nabij gevolgd wordt en 

krijgt wat het nodig heeft. Er is een aparte zorgcoördinator voor de kleuter- 

en voor de lagere afdeling.  

 

Wij werken ook nauw samen met logopedisten, revalidatiecentra en CLB Roeselare. Door een soepele aanwending van de 

lestijden, creëren we klasgroepen die maximaal uitgesplitst worden in twee parallelklassen met een gelijklopende werking.  

 

1.3.4. Leerlingendossier 

 

Om elk kind optimaal te kunnen begeleiden, beschikt iedere leerkracht over een individueel digitaal leerlingendossier, 

waarmee tijdens een periodiek overleg de leerlingen worden besproken. 
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1.3.5. Digitale school 

 
In hun streven naar vernieuwing en optimalisatie  volgen de leerkrachten 

nascholingen die doorstromen naar het hele team. Zo wordt er ook 

gebruik gemaakt van de modernste technieken, o.a. 

informaticaonderwijs en digitale borden,…. Alle klassen (vanaf de 

tweede kleuterklas) beschikken over meerdere computers in de klas 

(draadloos op internet aangesloten). Daarnaast is er onze heel moderne 

computerklas. De Ark is trouwens tot wijd in de omtrek gekend als 

digitale school. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.6. Hedendaagse aanpak, handboeken en lesmethodes 

 

 

De Ark verstrekt onderwijs met een hedendaagse aanpak van taal, wiskunde, 

Frans en W.O. met de modernste handboeken en lesmethodes. De leerlingen leren 

er zelfstandig werken en maken er o.a. gebruik van de verschillende 

informatiebronnen. 

  

 

 

 

1.3.7. Contract- en hoekenwerk 

 

Contract- en (in de kleuterafdeling) hoekenwerk zijn zorgverbredende 

activiteiten die geïntegreerd worden in de lespraktijk. Zij bieden 

mogelijkheden tot differentiatie en kansen tot zelfstandig werken. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1.3.8. Coöperatieve werkvormen 

 
In de lagere afdeling wordt sterk ingezet op coöperatieve werkvormen. 

Dergelijke lessen leiden niet alleen tot betere prestaties maar ook tot een 

harmonieuze klassfeer, sterkere betrokkenheid bij de lessen, een hoger 

gevoel van eigenwaarde en een waaier aan sociale vaardigheden. 

 

 

1.3.9. Forumwerking 
In het forum houden we periodiek een weekopening, projectsluiting, 

toonmoment…  Daarmee ervaren de kinderen dat hun leren tot iets dient 

en niet louter vanuit de hand- of werkboeken bepaald wordt. 
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Zorgbeleid – hoe wij kinderen volgen 

 

1.3.10. Wij volgen alle leerlingen 

 

Kleuters worden gevolgd op elf verschillende ontwikkelingsdomeinen (taalontwikkeling, muzische ontwikkeling, morele 

ontwikkeling, enz.) Vier keer per jaar worden deze domeinen gerapporteerd aan de ouders. 

 

In het lager worden alle leerlingen 5 keer per jaar ‘tussentijds’ geëvalueerd over 

sociaal gedrag, leervaardigheden, expressie, beweging en zelfsturing.  

Wekelijks worden toetsresultaten in de schoolagenda opgenomen. Zo kunnen ook 

de ouders de evolutie per vak(onderdeel) opvolgen. Elke score krijgt ook een 

waardering, rekening houdend met de mogelijkheden van elk kind (voor de ene is 

7/10 een A, voor de andere is 7/10 een D).  

 

Twee keer per jaar worden geijkte toetsen (LVS voor taal en wiskunde) afgenomen 

waarbij scores in percentielen worden uitgedrukt. Het is hierbij de bedoeling de 

kinderen op te sporen die onder percentiel 15 scoren. Deze kinderen komen aan bod 

in het MDO. De evolutie van de resultaten van deze toetsen wordt de hele 

schoolloopbaan bijgehouden. 

 

Tweemaal per jaar worden er examens (= àlle vakonderdelen) afgenomen van alle 

kinderen. In het vijfde en zesde leerjaar kan, per uitzondering, gekozen worden, na 

beraad met de directeur en het CLB, om bepaalde kinderen een aparte leerlijn aan te 

bieden (zij krijgen dan ook aparte proefwerken). In een aparte leerlijn houden we 

rekening met de mogelijkheden en het welbevinden van de individuele leerling. 

In het zesde leerjaar kunnen kinderen (in samenspraak met hun ouders) ervoor kiezen om b.v. voor Frans, naast de 

mondelinge communicatie, ook meer schriftelijke uitdagingen te oefenen. Voor  hoogbegaafde leerlingen bieden we extra-

uitdagingen; zij krijgen een verkorte instructie en minder inoefening maar meer hersenbrekers over dezelfde 

leerstofinhoud.  

 

In de derde kleuterklas wordt er in het tweede semester een schoolrijpheidstest afgenomen. Deze onderzoekt of de 

kinderen de lees- en rekenvoorwaarden bezitten die noodzakelijk zijn om de overgang naar het eerste leerjaar vlot te 

nemen.  

 

 

1.3.11. De risicoleerlingen 

 

Via gestandaardiseerde toetsen van het leerlingenvolgsysteem (LVS, zie 2.7.1.) en aan de hand van observaties in de klas 

(gedrag, welbevinden,…) stellen we vast welke kinderen een risico lopen. Deze lijst van leerlingen kan aangevuld worden 

door vaststellingen en resultaten van andere proeven. 

 

Drie keer per jaar komen die kinderen aan bod in een multidisciplinair overleg (MDO) dat voorbereid wordt door de 

titularis en gehouden wordt samen met de directeur, de zorgcoördinator en de psychologisch assistent van het CLB. Ook 

externe zorgverstrekkers (b.v. logopedist, revalidatie,…) worden daar uitdrukkelijk verwacht. Het MDO zelf wordt geleid 

door de titularis. De besluiten worden zorgvuldig genoteerd en steevast aan de ouders gecommuniceerd. Dit kan een 

gesprek met de ouders zijn, een vraag om externe hulp of doorverwijzing na beraad met de ouders naar bijzonder 

onderwijs. Telkens na een MDO worden de ouders op de hoogte gebracht van de inhoud en de nazorg. 

 

 

1.3.12. Werken met brede zorg in de kleuterklas 

 

Ons team kiest voor rijke thema’s zodat alle ontwikkelingsaspecten in een goed evenwicht aan bod kunnen komen. Wij 

respecteren daarbij de eigenheid van elke kleuter en bieden hem/haar voldoende kansen om op eigen tempo te 

ontwikkelen.  

 

In onze kleuterklassen wordt zeer veel in kleine groepjes gewerkt. Ook onze klaslokalen zijn op deze organisatievorm 

geconcipieerd. Onze kleuteronderwijzeressen houden van elke kleuter een observatieschrift bij dat dient als basis voor de 

MDO-gesprekken. 
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1.3.13. Schoolgebonden en niet-schoolgebonden hulpverlening 

 
Kinderen met ernstige lees-, schrijf- en spellingproblemen (dyslexie, dyscalculie,…) mogen zo weinig mogelijk hinder 

ondervinden bij de ontwikkeling van hun talenten. Om bij die kinderen hun leerpotentieel te verwezenlijken, gebruiken we 

de computer en aangepaste software. O.a. met ICT compenseren we hun hardnekkige lees- en schrijfproblemen. Die 

compensaties worden voor die kinderen ook toegestaan tijdens de proefwerken. Een verziende neem je tijdens de toetsen 

ook z’n bril niet af… 

Dyslectische kinderen moeten de opleiding kunnen (blijven) volgen die het best bij hun intellectuele mogelijkheden 

aansluit. Het mag niet zijn dat ze omwille van hun problemen terecht komen in een watervalsysteem of in een 

onderwijstype terechtkomen dat niet bij hun mogelijkheden en interesses past. Dyslexie,… is m.a.w. nooit een reden tot 

zittenblijven of voor verwijzing naar het bijzonder onderwijs. 

 

Tabel: evolutie percentage zittenblijvers in de lagere afdeling  

 

 

Schoolgebonden  hulpverlening gebeurt door de leerkracht en/of de zorgcoördinator tijdens de schooluren en is bedoeld 

om de eindtermen te behalen. Ze is uiteraard kosteloos.  

 

Enkel als de nodige remediëring het draagvlak van de school overstijgt, wordt niet-schoolgebonden hulpverlening 

ingeschakeld (logopedisten,…) Dit wordt steeds op een MDO en samen met de ouders beslist; niet-schoolgebonden 

hulpverleners kunnen in die beslissing nooit een hoofdrol spelen.  

 

Niet-schoolgebonden hulpverlening is het aanbod aan leerlingen door externe hulpverleners die niet behoren tot het 

schoolpersoneel. Die hulp kan onderwijsgericht, medisch of paramedisch zijn en heeft te maken met groei, ontwikkeling 

en gezondheid van leerlingen. Die hulpverlening is niet kosteloos. Externe hulpverleners worden steeds door de ouders 

gecontacteerd; de school speelt daarin enkel de rol van doorverwijzer.  

 

(Voor revalidatie na ziekte of ongeval bestaat er een aparte regelgeving, die zich vooral toespitst op de toestemming om 

maximaal twee uren per week uit de lesuren weg te blijven.) 

 

Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind te laten therapie te laten volgen tijdens de lesuren. Om 

die beslissing te kunnen nemen, moet de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat: 

2. Een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lesuren moet plaatsvinden 

3. Een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie blijkt 

4. Een advies van het CLB dat motiveert waarom de revalidatie tijdens de lesuren vereist is 

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

van de directeur is verplicht. 
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DEEL  4:  AFSPRAKEN  VOOR  DE  OUDERS - ALGEMEEN 
 

4.1. Inschrijven en weigeren van (nieuwe leerlingen) 

 

4.1.1.  Inschrijven 

Uw kind is pas ingeschreven in onze school als u als ouders schriftelijk instemt met het pedagogisch project en het 

schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft uw kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel: 

 wanneer u beslist om uw kind van school te veranderen 

 u niet akkoord gaat met een nieuwe versie van het schoolreglement  
(Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we opnieuw uw schriftelijk akkoord vragen. Indien u niet akkoord gaat met de wijziging, dan 

wordt de inschrijving van uw kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar). 
 bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel  

 

Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap 

aantoont (de ISI+-kaart, het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving 

in het vreemdelingenregister, een reispas). De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de 

school, tenzij de ouders zich niet akkoord verklaren met een wijziging van het schoolreglement en in een beperkt aantal andere 

gevallen. 

 

Bij inschrijving van jullie kind, zullen we jullie bevragen over de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, 

de verblijfsregeling,… We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het 

niet-akkoord van één van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven. We kunnen jullie kind pas inschrijven als beide 

ouders akkoord gaan. 

 

Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving opgenomen in het inschrijvingsregister. Zij worden slechts 

éénmaal ingeschreven volgens chronologie. 

 

Ouderlijk gezag 

Zorg en aandacht voor het kind 

Voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra aandacht bieden. 

Neutrale houding tegenover de ouders 

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de 

opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen uitspraak van de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de 

inschrijving. Is er wel een vonnis of arrest, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter. 

Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders 

Wanneer de ouders niet meer samenleven, verwacht de school dat beide ouders hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de 

kinderen blijven nemen. Er is één oudercontact (evolutie- of rapportbespreking) per kind. Van een rapport, rekening, uitnodiging 

kunnen twee afdrukken gemaakt worden. U deelt dit mee aan het secretariaat. 

 

Toelatingsvoorwaarde kleuteronderwijs: 

Wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de kleuter opgenomen in het stamboekregister. 

Vanaf de volgende instapdatum wordt de kleuter toegelaten in de school en wordt hij opgenomen in het aanwezigheidsregister 

van de klas. Kleuters zijn niet leerplichtig.  

Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn op de volgende instapdagen: 

 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. 

 

Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, wordt volgens de inschrijvingsprocedure ingeschreven en in de school 

toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen. 

In het gewoon onderwijs kan een leerling die 6 jaar wordt voor 1 januari voor 1 januari van het lopende schooljaar nog één 

schooljaar tot het kleuteronderwijs toegelaten worden. In dit geval is de leerling onderworpen aan de controle op de leerplicht. 

Na kennisneming van en toelichting bij het advies van de klassenraad en van het CLB nemen de ouders daaromtrent een 

beslissing. 

Voor leerplichtige leerlingen die nog geen kleuteronderwijs volgden, is enkel een advies van een CLB vereist. 
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Toelatingsvoorwaarde lager onderwijs: 

Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Een 

leerling die 5 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar kan reeds in het lager onderwijs ingeschreven worden. Deze 

afwijking blijft beperkt tot één jaar. 

 

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 250 halve dagen aanwezig zijn geweest; 

2° toegelaten zijn door de klassenraad. De beslissing omtrent de toelating wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk de tiende 

schooldag van september bij inschrijving vóór 1 september van het lopende schooljaar, of, bij inschrijving vanaf 1 

september, uiterlijk tien schooldagen na deze inschrijving.  

 In afwachting van deze mededeling is de leerling ingeschreven onder opschortende voorwaarde.  

 Bij overschrijding van de genoemde termijn is de leerling ingeschreven.  

 De schriftelijke mededeling aan de ouders van een negatieve beslissing bevat tevens de motivatie. 

Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan in het lager onderwijs ingeschreven worden na advies 

van het CLB en na toelating door de klassenraad. De ouders nemen daartoe de beslissing. Deze leerlingen zijn onderworpen aan 

de leerplicht. 

 

4.1.2. Screening niveau onderwijstaal 

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. 

 

4.1.3. Inschrijvingsperiodes: 

In het LOKAAL OVERLEGPLATFORM BASISONDERWIJS ROESELARE worden afspraken gemaakt over de 

inschrijvingsperiodes voor het daaropvolgende schooljaar. Deze periodes zullen u tijdig worden meegedeeld via de website en 

de weekbrief. 

 

4.1.4. Weigeren/ontbinden en beëindigen van een inschrijving 

Ouders hebben het recht om hun kind in te schrijven in de school van hun keuze. Toch kan de school een leerling weigeren, 

ontbinden of beëindigen onder bepaalde omstandigheden. 

 

4.1.4.1. Weigeren 

 Het schoolbestuur weigert leerlingen die niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoen. 

 Het schoolbestuur weigert leerlingen die tijdens het schooljaar van school veranderen als deze inschrijving tot doel heeft of 

er in de feiten toe leidt dat de betrokken leerling in dat schooljaar afwisselend naar verschillende scholen zal gaan (co-

schoolschap).  

 Een schoolbestuur kan de inschrijving weigeren in een school waar de betrokken leerling het lopende, het vorige of het 

daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd verwijderd. 

 Elk schoolbestuur moet per school, vestigingsplaats, niveau lager en kleuter een capaciteit bepalen. Het schoolbestuur kan 

er voor kiezen om de capaciteit ook per leerjaar of geboortejaar vast te leggen. Wanneer deze capaciteit overschreden wordt, 

moet het schoolbestuur de leerling weigeren. 

 Het schoolbestuur moet leerlingen weigeren als een bijkomende inschrijving na de start van de inschrijvingen voor volgend 

schooljaar er toe zou leiden dat de capaciteit, voor dat volgend schooljaar overschreden zou worden. 

 

4.1.4.2. Ontbinden 

Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor uw kind wijzigt, kan het zijn dat de vastgestelde 

onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag nodig is dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, ofwel een 

bestaand verslag gewijzigd moet worden. In dat geval organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het 

CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, beslist de school om de leerling op vraag van 

de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling 

voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden. 

 

4.1.4.3. Beëindigen 

Bij elke wijziging van het schoolreglement informeert het schoolbestuur de ouders schriftelijk of via elektronische drager over 

die wijziging en geven de ouders opnieuw schriftelijk akkoord. Indien de ouders zich met de wijziging niet akkoord verklaren, 

dan wordt aan de inschrijving van het kind een einde gesteld op 31 augustus van het lopende schooljaar. 
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4.2. Schoolverandering 

4.2.1. Algemeen principe 

Met de inwerkingtreding van het decreet basisonderwijs is de regelgeving inzake schoolveranderen in de loop van het 

schooljaar sterk vereenvoudigd.De verantwoordelijkheid ligt volledig bij de ouders. Zij oordelen of het verantwoord is dat hun 

kind in de loop van het schooljaar verandert. Er is geen goedkeuring vereist van de directeur, inspecteur, departement of 

minister. 

 

4.2.2. Procedure 

Elke schoolverandering in de loop van het schooljaar moet door de directie van de nieuwe school schriftelijk worden 

meegedeeld aan de directie van de oorspronkelijke school.  De mededeling gebeurt bij aangetekend schrijven of door afgifte 

van de mededeling tegen ontvangstbewijs. De inschrijving is rechtsgeldig de eerste schooldag na die mededeling (de datum 

van mededeling = datum van poststempel of datum van ontvangstbewijs). De nieuwe school is dus verantwoordelijk voor het 

rechtsgeldig worden van een nieuwe inschrijving. 

 

4.2.2.1. Van het gewoon onderwijs naar het buitengewoon onderwijs : 

Een schoolverandering van het gewoon naar het buitengewoon basisonderwijs is slechts mogelijk als de leerling over een 

inschrijvingsverslag beschikt, waaruit blijkt welk type voor het buitengewoon onderwijs voor hem is aangewezen.  

Dit verslag bestaat uit een attest en een protocol ter verantwoording. 

Zodra de ouders over een dergelijk inschrijvingsverslag beschikken, kan de leerling van school veranderen en is de nieuwe 

inschrijving onmiddellijk rechtsgeldig. 

 

4.2.2.2. Van het buitengewoon naar het gewoon onderwijs : 

De verantwoordelijkheid voor het schoolveranderen van het buitengewoon naar het gewoon onderwijs ligt volledig bij de 

ouders. De nieuwe school licht de oorspronkelijke school in volgens bovenvermelde procedure. 

 

 

4.3. Engagementsverklaring van de ouders en van de school 

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 de ouders. Daarom maken 

we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen 

verwachten.  

 

1.  Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders.  

Als ouder ben je samen met onze school partner in de opvoeding van je kind. Het is goed dat je zicht hebt op de werking 

van onze school. Daarvoor plannen we bij het begin van elk schooljaar een ouderavond in de klas van je kind. Je kan er 

kennis maken met de leerkracht van je kind en met de manier van werken). 

We willen je op geregelde tijden informeren over de evolutie van je kind. Dat doen we schriftelijk via het heen-en-

weerschrift (kleuter) of de agenda en de rapporten 

We organiseren ook twee keer per jaar individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar laten we je weten 

op welke data die doorgaan.  

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.  

We verwachten dat je met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. je kind. 

We verwachten dat je je als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van je kind 

en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact.  

We engageren ons om met je in gesprek te gaan over je zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van je kind. 

 

2. 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 en voor het uitreiken van een getuigschrift op het einde van het lager onderwijs. Meer hierover kan u lezen 

bij de rubriek “Afwezigheden”. Daartoe moeten wij de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het departement onderwijs en 

aan het CLB. We vragen je als ouder te engageren je kind op tijd naar school te brengen en dit zowel in het kleuteronderwijs als 

in het lager onderwijs. De school begint om 08.35 en eindigt om 11.50 en van 13.05 tot 15.55 uur (woensdag tot 11.20 en vrijdag 

tot 15.00 uur) . Kinderen die te laat toekomen melden zich aan bij het secretariaat.  We verwachten dat u ons voor 9 uur verwittigt 

bij afwezigheid van uw kind. 

Het CLB waarmee we 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. 
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3. Individuele leerlingenbegeleiding.  

Onze school voert een beleid op leerlingenbegeleiding. Dit houdt ondermeer in dat we gericht de evolutie van je kind volgen. 

Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem. Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte 

individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.  

Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kan je dit melden aan de titularis en/of de zorgcoördinator. We gaan samen met 

jou na welke aanpassingen nodig zijn. We kunnen ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop 

van het schooljaar. Ook dan gaan we steeds eerst in overleg met jou. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat 

je kind nodig heeft en wat wij als school kunnen organiseren. 

We zullen in overleg met jou als ouder vastleggen hoe de begeleiding van je kind georganiseerd zal worden. Daarbij zullen we 

aangeven wat je van de school kan verwachten en wat wij van jou als ouder verwachten.    

We verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft.  

 

4. Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.  

Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands en niet alle kinderen starten hun schoolloopbaan met dezelfde 

taalvaardigheid Nederlands. 

Onze school voert een talenbeleid. Wij engageren er ons toe kinderen te ondersteunen bij het leren van en het leren in het 

Nederlands. Van jou als ouder verwachten we dat je positief staat tegenover de onderwijstaal en tegenover de initiatieven die we 

als school nemen om de taalontwikkeling van onze leerlingen te ondersteunen (taaltraject/taalbad voor kinderen die de 

onderwijstaal onvoldoende beheersen). We vragen ook om kinderen in de vrije tijd te stimuleren bij het leren van het Nederlands. 

Vraag ons gerust naar informatie over plaatselijke initiatieven die je engagement daarbij kunnen helpen ondersteunen. 

 

Hierbij enkele initiatieven voor kinderen en ouders : 

 

1. Wiebelweek Nederlands : zomerklas voor anderstalige kinderen (3 -12 j) 

2. Huiswerkklas van Elim vzw : kinderen lager onderwijs 

3. Vrouwenpraatgroep Elim vzw : volwassenen 

4. Computergebruik Elim vzw : volwassenen 

5. Opvoedingsondersteunende ouderavonden de SOM 

6. Ouders en School, voorleesproject 

7. Aanbod bibliotheek (boeken voor laaggeletterden, anderstalige boeken, enz.) 

8. Auxilia 

9. Huis van het Nederlands 

 

 

4.4. Leerplicht 

5. De Belgische leerplichtwet (≠ schoolplicht) bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar 

waarin het zes jaar wordt. Daarnaast zijn kleuters die op vijf jaar reeds naar het lager onderwijs overstappen, eveneens 

leerplichtig en dus onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.  

6. Als ouder bent u verantwoordelijk voor het feit dat uw kind aan de leerplicht voldoet. 

7. Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de 

lagere school verblijven kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij het advies van de klassenraad en het CLB. 

8. In het gewoon onderwijs kan een leerling minimum 5 jaar en maximum 8 jaar later onderwijs volgen, met dien 

verstande dat een leerling die 15 jaar wordt vóór 1 januari geen lager onderwijs meer kan volgen. 

9. De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. Om gezondheidsredenen 

kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren. 

 
 

4.5. Afwezigheden 

(voor een volledig overzicht zie addendum bij deze brochure) 
5-jarige kleuters moeten tijdens het schooljaar  ten minste 250 halve dagen aanwezig geweest zijn  om op 6-jarige leeftijd rechtstreeks 

toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs in het daaropvolgende schooljaar.  

 

De regelgeving op afwezigheden is van toepassing op leerplichtige kinderen in het gewoon basisonderwijs. De regelgeving is 

ook van toepassing op leerlingen die, wegens verlengd kleuterschoolbezoek, op zesjarige leeftijd nog in het kleuteronderwijs 

zitten. Zij zijn op basis van hun leeftijd leerplichtig. Ook leerlingen die reeds op vijfjarige leeftijd zijn overgestapt naar het 

lager onderwijs vallen onder de reglementering.  

Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze niet onderworpen zijn 

aan de leerplicht en dus niet steeds op school moeten aanwezig zijn.  

Het is belangrijk dat kleuters regelmatig naar school komen. Kinderen die activiteiten missen, lopen meer risico om te 

mislukken en raken minder goed geïntegreerd in de klasgroep. We verwachten dat de ouders ook de afwezigheden van hun 

kleuter onmiddellijk melden omwille van veiligheidsoverwegingen.  
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4.5.1. Afwezigheden wegens ziekte 

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

 Is uw 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 uw 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 plaatsvinden. 

 De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het ziektebriefje aan de leraar. 

 

De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest. Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig in 

volgende gevallen: 

 het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze schrijft “dixit de patiënt”; 

 het attest is geantedateerd of begin- en einddatum werden ogenschijnlijk vervalst; 

 het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de leerling te maken heeft zoals bv. de ziekte van 

één van de ouders, hulp in het huishouden, familiale redenen enz.. 

 

4.5.2. Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden 

De afwezigheid van uw kind kan in een aantal situaties gewettigd zijn. Voor deze afwezigheden is geen toestemming van de 

directeur nodig. Je verwittigt de school wel vooraf van deze afwezigheid. Je geeft ook een officieel document of een verklaring 

die de afwezigheid staaft, af aan de school.  

Voorbeelden hiervan zijn: 

1. het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont als het kind, of 

van een bloed- of aanverwant van het kind; 

2. het bijwonen van een familieraad; 

3. de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld wanneer het kind in het kader van een echtscheiding moet 

verschijnen voor de jeugdrechtbank); 

4. het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg (bijvoorbeeld opname in een 

onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum); 

5. de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (bijvoorbeeld door staking van het openbaar 

vervoer, door overstroming,...); 

6. het vieren van feestdagen die bij uw geloof horen (anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe, 

protestants-evangelische godsdienst) 
Concreet gaat het over: 

- islamitische feesten: het Suikerfeest en  het Offerfeest ( telkens 1 dag); 

- joodse feesten: het joods Nieuwjaar ( 2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag),het Loofhuttenfeest (2 dagen), het Slotfeest (2 

laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen), het Wekenfeest (2 dagen); 

- orthodoxe feesten: Kerstfeest (2 dagen), voor de jaren waarin het orthodox Kerstfeest niet samenvalt met het katholiek Kerstfeest, 

Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin het orthodox Paasfeest niet samenvalt met het katholiek Paasfeest. 

De katholieke feestdagen zijn reeds vervat in de wettelijk vastgelegde vakanties. De protestants-evangelische en de anglicaanse 

godsdienst hebben geen feestdagen die hiervan afwijken. 

7. het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging als topsportbelofte aan 

sportieve manifestaties. Het gaat over het kunnen deelnemen aan wedstrijden/tornooien of stages. De unisportfederatie dient 

een document af te leveren. Dit document is geldig voor één schooljaar en dient elk schooljaar vernieuwd te worden. 

 

4.5.3. Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is 

Soms kan je kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met de directie. Het betreft hier de 

afwezigheid wegens: 

 de rouwperiode bij een overlijden;  

 het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging of culturele en/of 

sportieve manifestaties; 

 de deelname aan time-out-projecten;  

 persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden. 

Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit 

vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni. 

Er wordt geen plafond opgelegd op het aantal gewettigde afwezigheden wegens persoonlijke redenen. De school is immers best 

geplaatst om rekening houdend met de lokale context en de individuele betrokken leerling een beslissing te nemen. De ouders 

dienen een aanvraag in, de directeur beslist en tegen zijn beslissing kunnen de ouders niet in beroep gaan. 

 

 

4.5.4. Afwezigheden van kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en –artiesten en 

woonwagenbewoners, om te ouders te vergezellen tijdens hun verplaatsingen 

Afwezigheden van deze kinderen zijn te beschouwen als gewettigde afwezigheden mits: 

 de ouders noodzakelijke verplaatsingen doen omwille van beroepsredenen; 

 de school tijdens de afwezigheid voor een vorm van onderwijs op afstand zorgt; 
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 de school, maar ook de ouders, zich engageren dat er regelmatig contact is over het leren van het kind. 

De afspraken over de modaliteiten aangaande het onderwijs op afstand en aangaande de communicatie tussen de school en de 

ouders worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de directeur en de ouders. 

 

4.5.5. Afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden 

In het gewoon basisonderwijs zijn er twee situaties te onderscheiden waarbij afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de 

lestijden kunnen plaatsvinden: 

 revalidatie na ziekte of ongeval (max. 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen) 

 behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose (max. 150 minuten per week, verplaatsingen 

inbegrepen) 

 

Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind revalidatie te laten volgen tijdens de lestijden. Deze regeling 

is alleen van toepassing voor een leerplichtige leerling. 

 

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie als behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose 

(bv. dyslexie of dyscalculie) toe te staan, moet de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat: 

 een bewijs van de diagnose of (wegens de privacy) een verklaring van het CLB dat het een stoornis betreft die is 

vastgelegd in een officiële diagnose;   

 een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden; 

 een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders. Dat advies moet motiveren waarom de 

problematiek van de leerling van die aard is dat het wettelijk voorziene zorgbeleid van een school daarop geen antwoord 

kan geven en dat de revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als schoolgebonden aanbod; 

 een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de manier waarop de revalidatie 

het onderwijs voor de leerling in kwestie zal aanvullen en de manier waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen. 

De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag aan de directie van de school en 

van het CLB, met inachtneming van de privacywetgeving waaraan hij onderworpen is; 

 een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet worden, rekening houdend met het 

evaluatieverslag van de revalidatieverstrekker. 

 

De directeur van de school neemt, op basis van de verzamelde documenten, de uiteindelijke beslissing of de revalidatie tijdens 

de lestijden kan plaatsvinden of niet. Deze beslissing wordt door de school aan de ouders meegedeeld. 

 

De 150 minuten kunnen uitzonderlijk overschreden worden voor leerplichtige kleuters (dit zijn de kinderen in het 

kleuteronderwijs die de leeftijd van zes jaar hebben bereikt) tot 200 minuten, verplaatsing inbegrepen mits een gunstig advies 

van het CLB, in overleg met de klassenraad en de ouders. 

De verzekering van de leerlingen die tijdens de lestijden revalidatie krijgen, valt tijdens de periode van de therapie en de 

verplaatsingen niet ten laste van de schoolverzekering. De begeleiding van de leerling tijdens de verplaatsingen vallen niet ten 

laste van de school. 

. 

 

 

4.5.6. Problematische afwezigheden 

Alle afwezigheden die niet opgesomd en gewettigd kunnen worden zoals hierboven beschreven, zijn te beschouwen als 

problematische afwezigheden. De school zal de ouders onmiddellijk contacteren bij elke problematische afwezigheid. 

Vanaf vijf al dan niet gespreide halve lesdagen die als problematische afwezigheid zijn geregistreerd, moet de school het CLB 

contacteren, waarna zij samen beslissen of er een begeleidingstraject wordt opgestart.  

Vanaf vijf problematische afwezigheden zal het CLB altijd een begeleidingstraject met de leerling opstarten en daarvan een 

dossier bijhouden. School en CLB zullen in communicatie met de betrokken ouders een begeleidingsplan opstellen voor de 

betrokken ouders en hun kinderen. 

 

 

 
4.5.7. Afwezigheden ingevolge preventieve schorsing en tijdelijke en definitieve uitsluiting 

Het algemeen principe is dat de school bij preventieve schorsing en tijdelijke of definitieve uitsluiting in opvang voorziet. 

Enkel als de school aan de ouders schriftelijk motiveert waarom dit niet haalbaar is, moet de school niet voor opvang zorgen.  

Een afwezigheid ingevolge een preventieve schorsing, een tijdelijke of een definitieve uitsluiting en waarbij de school 

gemotiveerd heeft dat opvang niet haalbaar is, is een gewettigde afwezigheid. 
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4.5.8. Aan- en afwezigheid in functie van de schooltoelage 

Een schooltoelage voor het kleuteronderwijs kan worden toegekend aan de volgende leerlingen die ingeschreven zijn in een 

kleuterschool:  

* de kleuter die tijdens het jaar waarin het schooljaar in kwestie begint de leeftijd van drie jaar bereikt en 150 halve 

schooldagen aanwezig is. In afwijking hiervan moet de leerling die na 31 december van hetzelfde schooljaar de leeftijd van 

drie jaar bereikt, honderd halve schooldagen aanwezig zijn op school 

* de kleuter die tijdens het jaar waarin het schooljaar in kwestie begint de leeftijd van vier jaar bereikt en gedurende 185 

halve schooldagen aanwezig is op school 

* de kleuter die tijdens het jaar waarin het schooljaar in kwestie begint de leeftijd van vijf jaar bereikt en gedurende 250 

halve schooldagen aanwezig is op school 

* de leerling die tijdens het jaar waarin het schooljaar in kwestie begint de leeftijd van 6 (7)  jaar bereikt, en die gedurende 

het schooljaar in kwestie niet meer dan 29 halve schooldagen ongewettigd afwezig is geweest op school. 

 

Een schooltoelage voor het lager onderwijs kan niet worden toegekend wanneer de leerling gedurende het schooljaar in 

kwestie 30 al dan niet gespreide halve schooldagen ongewettigd afwezig is geweest en het daaraan voorafgaande schooljaar 

hetzij eveneens 30 al dan niet gespreide halve schooldagen ongewettigd afwezig is geweest, hetzij minder dan 220 halve 

schooldagen aanwezig is geweest indien de leerling toen nog niet onderworpen was aan de leerplicht maar wel ingeschreven 

was in een kleuterschool. 

 

4.6. Te laat komen 

 
De inspectie eist dat al wie de lessen volgt, tijdig aanwezig is en deze volgt tot het einde. Dit geldt zowel voor leerlingen uit het 

lager als voor kleuters. Te laat komen of de school vroegtijdig verlaten, kan enkel om verantwoorde redenen: doktersbezoek, 

revalidatie,… Immers, in het aanwezigheidsregisters moeten alle laattijdige aankomsten geregistreerd worden. Te laat komen 

stoort het klasgebeuren.  Ouders zien er op toe dat hun kind tijdig op school toekomt.  Leerlingen die een half uur te laat zijn, 

melden zich vooraleer ze naar de klas gaan bij de directeur. In het lager noteren de ouders een vermelding in de schoolagenda. 

 

4.7. Relatie met C.L.B. 

 

Onze school wordt begeleid door het vzw Vrij CLB Kattenstraat 65   8800 Roeselare. Tel 051/259 700    

info@clbroeselare.be  - www.clbroeselare.be 

 

4.7.1. Openingsuren 

Het centrum is open elke werkdag 

Maandag Van 08.00 u tot 12.00 u gesloten 

Dinsdag Van 08.00 u tot 12.00 u Van 13.00 u tot 17.00 u 

Woensdag Van 08.00 u tot 12.00 u Van 13.00 u tot 18.00 u 

Donderdag Van 08.00 u tot 12.00 u Van 13.00 u tot 17.00 u 

Vrijdag Van 08.00 u tot 12.00 u Van 13.00 u tot 16.00 u 

Het centrum is telefonisch bereikbaar elke werkdag  
- tijdens de openingsuren  
- op maandagnamiddag van 13.00 u tot 17.00 u  
 

4.7.2. Waarvoor kan je bij het CLB terecht?  

Het CLB (Centrum voor leerlingenbegeleiding) biedt informatie, hulp en begeleiding voor leerlingen, ouders en scholen.  

Het CLB heeft als opdracht mee te werken aan het welzijn van leerlingen. De begeleiding van leerlingen gebeurt op vier 

domeinen: 

 Leren en studeren bv. als je kind problemen heeft met lezen, rekenen, leren… 

 Onderwijsloopbaan bv. voor studie- en beroepskeuzehulp… 

 Preventieve gezondheidszorg bv. de medische consulten (onderzoeken met de ganse klas)… 
 Psychisch en sociaal functioneren bv. als je kind ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt… 
 

De school en het CLB hebben samen een beleidscontract opgesteld. Hierin zijn de afspraken en de aandachtspunten voor de 

leerlingenbegeleiding vastgelegd. De ouders zijn daarover via de schoolraad geraadpleegd. 

Iedere school heeft een CLB-team ter beschikking. Dit team is multidisciplinair samengesteld en bestaat uit een arts, 

psycholoog of pedagoog, maatschappelijk werker en verpleegkundige. Door veelvuldig overleg worden veel zorgvragen ook 

multidisciplinair aangepakt. 

 

 

 

mailto:info@clbroeselare.be
http://www.clbroeselare.be/
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CLB-team van de school : (mailadres: voornaam.naam@clbroeselare.be) 

Naam medewerker Functie 

Marieke Casteleyn Psycholoog / pedagoog 

Annelien Lambrecht Paramedisch werker 

Liesbeth Deblock Schoolarts 

Frederik Dehullu Maatschappelijk werker 

Het CLB werkt op verschillende vlakken samen met de school, maar behoort niet tot de school. U kan dus los van de school, 

als ouder of als leerling, rechtstreeks bij hen terecht. Het CLB werkt gratis en de medewerkers zijn gebonden door het 

beroepsgeheim. Je kan alleen terecht bij het CLB dat samenwerkt met de school waar je kind ingeschreven is.  

 

Als de school aan het CLB een (zorg)vraag voorlegt, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. 

De begeleiding wordt opgestart wanneer de ouders (voor leerlingen jonger dan 12 jaar) of de leerling zelf (voor leerlingen 

vanaf 12 jaar) daarmee akkoord gaan. Leerlingen vanaf 12 jaar zouden, volgens de wet, voldoende vaardig moeten zijn om 

zelfstandig te kunnen beslissen. Anders wordt de beslissing aan de ouders gevraagd. 

Het CLB bekijkt samen met de ouders bekijken wat de vraag is en legt uit hoe ze te werk gaan, wat het CLB- dossier inhoudt 

en wat uw rechten zijn. Valt uw vraag buiten hun werking, dan krijgt u uitleg en informatie over waar u wel terecht kunt. Dus 

ook als u niet weet waarheen, bent u welkom bij het CLB.  

Hebt u een klacht over de begeleiding dan kan u daarmee bij uw CLB terecht. Elk centrum heeft een vaste werkwijze om 

klachten te behandelen. Dat garandeert een gelijke behandeling voor alle klachten. U kan dit navragen bij uw CLB. 

 

4.7.3. Verplicht 

Ouders en leerlingen zijn  verplicht hun medewerking te verlenen aan: 

 De begeleiding van leerlingen met leerplichtproblemen (spijbelen) 

 Medische consulten (onderzoeken) voor de hele klas 

 Gezondheidsmaatregelen ter voorkoming van besmettelijke ziekten 

 

4.7.4. Op onderzoek: het medisch consult 

Elke leerling gaat verschillende keren op onderzoek bij de CLB-arts en verpleegkundige. Die onderzoeken zijn verplicht. In 

het gewoon en buitengewoon onderwijs is dat volgens vaste leeftijdscategorieën of volgens de overeenkomstige leerjaren: 1ste 

kleuter (4-jarigen), 2de kleuter (5-jarigen), 1ste (7-jarigen), 3de (9-jarigen) en 5de leerjaar (11-jarigen) in het basisonderwijs.  

Tijdens het onderzoek mag je kind aan de verpleegkundige en de arts altijd vragen stellen. Je kan ook met de arts een 

afspraak maken op een later tijdstip.  

Je kan de onderzoeken ook door een andere arts laten uitvoeren maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Die vraag 

je best aan je CLB.  

 

4.7.5. Inentingen 

Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het vaccinatieprogramma dat door de overheid is aanbevolen. Om de 

vaccinaties te krijgen moeten de ouders toestemming geven tot het kind  meerderjarig is. 

 

4.7.6. CLB-dossier 

Komen jullie  bij ons voor begeleiding, dan maken we een dossier op. Daarin komt alles wat met de begeleiding te maken 

heeft. We houden ons uiteraard aan de wettelijke regels: 
 In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.  
 We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid.  
 We houden ons aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’.  
 

Het dossier inkijken?  

Bij leerlingen jonger dan 12 jaar mogen de ouders het dossier inkijken. Vanaf 12 jaar mag de leerling dat zelf. De ouders 

mogen het dossier dan enkel inkijken mits de toestemming van de leerling.  

Dat geldt wel niet altijd en ook niet voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts.  

Je kan een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Inkijken gebeurt wel altijd door middel van een gesprek met 

een CLB-medewerker.  

Gegevens die je zelf hebt aangebracht mag je laten verbeteren en aanvullen. Je kan vragen om sommige gegevens niet in het 

dossier op te nemen.  

 

4.7.7. Naar een andere school 

Bij schoolverandering kan een leerling ook uit het werkgebied van een ander CLB komen.  

Dan wordt, tien dagen na de start in de nieuwe school, het volledige leerlingendossier door het vorige CLB bezorgd aan het 

CLB dat samenwerkt met de nieuwe school. De ouders of de leerling hoeven daar zelf niets voor te doen. 
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Je kan je verzetten tegen deze overdracht als ouder (bij een leerling jonger dan 12 jaar) of als leerling (vanaf 12 jaar). Dit 

gebeurt schriftelijk, binnen een termijn van tien dagen na de start in de nieuwe school, bij het CLB dat de vorige school 

begeleidde. 

Het adres van het vorige CLB kan opgevraagd worden bij het huidige CLB. 

 

Zelfs wanneer verzet wordt aangetekend, zullen de wettelijk verplichte gegevens aan het Vrij CLB van Roeselare bezorgd 

worden. Dit zijn volgende gegevens: identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medisch consult en de 

opvolging hiervan. Indien van toepassing omvat dit ook een kopie van het gemotiveerd verslag, (indien van toepassing) een 

verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs. 

 

4.7.8. En later?  

We houden het dossier minstens 10 jaar bij, te tellen vanaf het laatste medisch consult. Daarna vernietigen we het dossier. 

Dat gebeurt nooit voor de leeftijd van 25 jaar (of 30 jaar voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs).  

Het  dossier houden we bij op het CLB. Daar kan je ook terecht voor inzage en afschrift.  

 

4.8.           Onderwijs aan huis 

 

Als je kind minstens vijf jaar is vóór 1 januari van het lopende schooljaar en wegens (chronische) ziekte of ongeval tijdelijk niet 

naar school kan komen, dan heeft je kind onder bepaalde voorwaarden recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon 

internetonderwijs of een combinatie van beiden.  

Voor tijdelijk onderwijs aan huis moet je als ouder een schriftelijke aanvraag indienen bij de directeur en een medisch attest 

toevoegen waaruit blijkt dat je kind onmogelijk naar school kan gaan, maar wel onderwijs kan krijgen.  

 

Heeft je kind een niet-chronische ziekte, dan kan tijdelijk onderwijs aan huis pas worden georganiseerd na een afwezigheid van 

21 opeenvolgende kalenderdagen. Als je kind na een periode van tijdelijk onderwijs aan huis binnen 3 maanden hervalt, valt de 

voorwaarde van 21 opeenvolgende kalenderdagen afwezigheid weg.  

 

Heeft je kind een chronische ziekte, dan heeft je kind recht op 4 lestijden tijdelijk onderwijs aan huis per opgebouwde schijf van 

9 halve schooldagen afwezigheid. Je kind moet daarnaast op 10 km of minder van de school verblijven. Als je kind op een grotere 

afstand van de school verblijft, dan kan de school tijdelijk onderwijs aan huis organiseren maar is daar niet toe verplicht. De 

directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De school maakt 

afspraken met deze leerkracht om de lessen af te stemmen op de leerlingengroep van het kind.  

 

Tijdelijk onderwijs aan huis is gratis.  

Als je kind aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je als ouder op de mogelijkheid van tijdelijk onderwijs aan huis wijzen. 

We starten met tijdelijk onderwijs aan huis ten laatste in de lesweek die volgt op de week waarin we je aanvraag ontvingen en 

konden beoordelen. 

De school kan in overleg met jou ook contact opnemen met de vzw Bednet. Dit biedt de mogelijkheid om van thuis uit via een 

internetverbinding live deel te nemen aan de lessen. De school maakt dan samen met jou concrete afspraken over opvolging en 

evaluatie. 

Synchroon internetonderwijs is gratis en kan gecombineerd worden met tijdelijk onderwijs aan huis. Synchroon 

internetonderwijs kan ook voor vijfjarige kleuters. 

Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur. 
 

N.B. Buiten deze wettelijke regeling worden er geen bijlessen aan huis gegeven door titularissen of zorgcoördinatoren. 
 

 

4.9.          Getuigschrift basisonderwijs 

 

Na 20 juni beslist de klassenraad welke leerlingen in aanmerking komen voor een getuigschrift basisonderwijs. Het getuigschrift 

basisonderwijs wordt uitgereikt aan een regelmatige leerling die in voldoende mate de eindtermgerelateerde leerplandoelen heeft 

bereikt. Een leerling die geen getuigschrift basisonderwijs behaalt, ontvangt een getuigschrift dat aangeeft welke doelen hij of 

zij wel heeft bereikt (een ‘getuigschrift bereikte doelen’). 

 

Een leerling die een individueel aangepast curriculum volgt, kan een getuigschrift basisonderwijs behalen op voorwaarde dat de 

vooropgestelde leerdoelen door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager 

onderwijs. Als die leerling geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, ontvangt deze wel een ‘getuigschrift bereikte doelen’. 

 

Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift: 

Gedurende de hele schoolloopbaan van je kind zullen we communiceren over zijn leervorderingen. Je kan inzage in en toelichting 

bij de evaluatiegegevens krijgen. Je kan ook een kopie vragen.  
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Of een leerling het getuigschrift basisonderwijs krijgt, hangt af van de beslissing van de klassenraad. De klassenraad gaat na of 

de eindtermgerelateerde leerplandoelen voldoende in aantal en beheersingsniveau zijn behaald Daarbij zal de groei die de leerling 

doorheen de schoolloopbaan maakte, en de zelfsturing die hij toont, zeker een rol spelen. 

Na 20 juni beslist de klassenraad welk getuigschrift je kind zal 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.  

De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag. 

 

Beroepsprocedure: 

Indien je als ouder niet akkoord zou gaan met het niet-toekennen van het getuigschrift basisonderwijs, kan je beroep instellen. 

Die beroepsprocedure wordt hieronder toegelicht. 

Let op: 

- Wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en 

reglementaire feestdagen niet meegerekend). 

- Wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde. 

 

1. Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing tot het 

niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur. Dit gesprek is niet hetzelfde als het 

oudercontact. Je moet dit gesprek uitdrukkelijk aanvragen. 

2. Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag waarop de rapporten werden 

uitgedeeld. Van dit overleg wordt een verslag gemaakt. 

3. Na het overleg beslist de directeur om de klassenraad al dan niet opnieuw te laten samenkomen om het niet toekennen 

van het getuigschrift basisonderwijs te bevestigen of te wijzigen. 

4. De directeur of de klassenraad brengen de ouders 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. Dit kan via aangetekende brief of door de brief (het verzoekschrift) 

tegen ontvangstbewijs op school af te geven. Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.  

 Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend; 

 Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering waarom het niet 

uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt. Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

 

6. 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.  

7. De beroepscommissie zal steeds de ouders en het kind uitnodigen voor een gesprek. Ze kunnen zich daarbij laten 

bijstaan door een vertrouwenspersoon. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of 

overmacht.  

8. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft 

ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn 

om een plaatsvervanger aan te duiden. 

9. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel 

bevestigen ofwel het getuigschrift basisonderwijs toekennen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet 

naleven van de vormvereisten. Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september via een aangetekende brief 

door de voorzitter van de beroepscommissie aan de ouders ter kennis gebracht. 

 

 

 

4.10. Herstel- en sanctioneringsbeleid 

 

Kinderen maken nu en dan fouten. Dat is eigen aan het groeiproces van elk kind. Kinderen kunnen leren uit de fouten die ze 

maken. Onze school wil hierop inzetten door dialoog en herstel alle kansen te geven. In overleg met de betrokkenen gaan we op 

zoek naar een gepaste maatregel of een mogelijke oplossing. Op die manier kunnen kinderen mee de verantwoordelijkheid nemen 

om een oplossing te zoeken voor het conflict of om hun fout goed te maken. Hiermee sluiten we als school tuchtmaatregelen niet 

uit. Het betekent wel dat we heel bewust ervoor kiezen om in bepaalde gevallen een tuchtmaatregel op te leggen. 

 

 

4.10.1.  Straffen en belonen buiten de klas 
We werken tweewekelijks met een actiepunt (uit Ben Correct, forum). Wanneer het actiepunt goed nageleefd 

werd (overleg leraarskamer), volgt er een Golden Buzzer, een beloning (b.v. extra-speeltijd). 

Kinderen die ongewenst gedrag vertonen, worden geregistreerd (op een blad in de leraarskamer):  

X   Je krijgt een opmerking. Je excuseert je en belooft het beter te doen.  

XX   Je krijgt een opmerking + taakstraf. Je excuseert je en belooft het beter te doen.  

XXX   Je krijgt een opmerking + schrijfstraf tijdens de volgende speeltijd. Je vult het strafblad in + schrijft de 

hele speeltijd straf in de kleuterrefter. Na de speeltijd geef je je straf af aan de le erkracht. Je wacht hem/haar op 
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aan   de leraarskamer. Het strafblad laat je ondertekenen door de leerkracht, directeur en ouders. Het strafblad 

geef je de volgende dag af aan de leerkracht. Je excuseert je en belooft het beter te doen.  

Je krijgt een nieuwe kans om het goed te doen. De leerkrachten volgen je extra op.  

 

 

 

 

4.10.2.  Straffen en belonen in de klas:   

In De Ark leren we kinderen niet alleen omgaan met leerstof maar ook met waarden & normen:  respect voor 

anderen en andermans goed, respect voor gezagspersonen, dankbaarheid, voornaamheid in het reageren, enz… 

Daarvoor is er in het schoolreglement een duidelijk deel met afspraken voor de kinderen opgenomen. Wie zich 

daaraan niet houdt, moet er op gewezen worden dat zijn/haar gedrag niet kan getoler eerd worden in een groep. 

Kinderen moeten dus vooral inzien waarom hun gedrag verkeerd is. Als ze dat beseffen, is er gedragsverandering 

mogelijk.  

 

Indien een leerling herhaaldelijk in de fout gaat, is het verantwoord om een zinvolle schriftelijke straf t e geven, 

b.v. een stukje uit het schoolreglement (in schoonschrift, foutloos) laten kopiëren.  

 

Naast de straf volgt er ook altijd een herstelgerichte actie (tegenover de persoon aan wie iets misdaan werd).  

Na een straf is er altijd nazorg. We blijven de leerling opvolgen om herhaling van fout gedrag te vermijden. 

 

Het orde- en tuchtreglement is een middel om de goede gang van zaken in onze opvoedingsgemeenschap te vrijwaren. 

 

4.10.3. Ordemaatregelen: 

Wanneer je kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk personeelslid van de school een 

ordemaatregel genomen worden.  

Mogelijke ordemaatregelen zijn : 

- een verwittiging in de agenda 

- een strafwerk 

- een specifieke opdracht 

- een tijdelijke verwijdering uit de les, gevolgd door aanmelding bij de directie 

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. 

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk. 

 

4.10.4. Tuchtmaatregelen: 

Let op: wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde. 

 

Wanneer het gedrag van je kind de goede werking van de school ernstig verstoort of de veiligheid en integriteit van zichzelf,  

medeleerlingen, personeelsleden of anderen belemmert, dan kan de directeur een tuchtmaatregel nemen. Een tuchtmaatregel kan 

enkel toegepast worden op een leerplichtige leerling in het lager onderwijs. 

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 

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

- een definitieve uitsluiting. 

Vooraleer er wordt overgegaan tot een preventieve schorsing of tuchtmaatregel, zal de school eerst inzetten op begeleidende 

maatregelen. De school wil hiermee je kind begeleiden tot gewenst gedrag te komen. 

 

4.10.5. Preventieve schorsing als bezwarende maatregel 

In uitzonderlijke situaties kan de directeur bij het begin van de tuchtprocedure beslissen om je kind preventief te schorsen. 

Deze bewarende maatregel dient om de leefregels te handhaven én 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. 

 

4.10.6. 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: 
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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 meezoeken 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 opnieuw in te schrijven. 

 

4.10.7. Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve) uitsluiting  

Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is 

je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de lessen of activiteiten van zijn leerlingengroep. De 

directeur  kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en 

gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders. 

In geval van een definitieve uitsluiting heb je als ouder één maand de tijd om je kind in een andere school in te schrijven. In 

afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt het geen deel aan de lessen of 

activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze 

beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.  

 

4.10.8. Beroepsprocedure na een tijdelijke uitsluiting  

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en 

reglementaire feestdagen niet meegerekend.) 

Ouders kunnen tegen de beslissing tot 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. Dit kan via aangetekende brief of door de brief (het verzoekschrift) 

tegen ontvangstbewijs op school af te geven. 

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. 

 

 

4.10.9. Beroepsprocedure tegen een definitieve uitsluiting 
 

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

1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders via een aangetekend 

schrijven beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Dit kan via aangetekende brief of door de brief 

(het verzoekschrift) tegen ontvangstbewijs op school af te geven. Het verzoekschrift moet aan de volgende 

voorwaarden voldoen.  

 Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend; 

 Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering waarom de definitieve 

uitsluiting betwist wordt. Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

2. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de 

beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat 

niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken. 

3. De beroepscommissie zal steeds de ouders en de leerling uitnodigen voor een gesprek. Zij kunnen zich daarbij laten 

bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de 

beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, 

overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. Het gesprek gebeurt 

ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen. Het is enkel mogelijk om een gesprek te 

verzetten bij gewettigde reden of overmacht. De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op. 

4.  De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. De beroepscommissie zal de betwiste beslissing 

ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de 

vormvereisten. 
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5. De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen met een 

aangetekende brief aan de ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen. 

 

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

 

4.11. Omgaan met leerlingengegevens 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel de General Data Protection Regulation (GDPR) 

genoemd, werd op 25 mei 2018 van toepassing. Het schoolreglement is aangepast aan deze verordening. 

 

Welke informatie houden we over je bij? 

Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We verzamelen doorheen de schoolloopbaan 

van je kind heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving. We vragen alleen gegevens van je kind op als dat nodig is voor de 

leerlingenadministratie en leerlingenbegeleiding. Bij sommige aspecten van de leerlingbegeleiding hebben we je 

uitdrukkelijke toestemming nodig.  

De gegevens van je kind verwerken we hierbij met de softwareprogramma’s zoals Wis@d, Schoolonline, EWOC, Kweetet, 

Leerlingvolgsysteem… We maken met de softwareleveranciers afspraken over het gebruik van die gegevens. De 

leveranciers mogen de gegevens niet gebruiken noch doorgeven.  

De gegevens van je kind worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien er op toe dat niet iedereen zomaar toegang 

heeft tot die gegevens. De toegang is beperkt tot de personen die betrokken zijn bij de begeleiding van je kind, zoals de 

klassenraad, het CLB en de ondersteuner.  

Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over de gezondheidstoestand van 

je kind verwerken, maar dat gebeurt enkel met je schriftelijke toestemming. Je kan je toestemming altijd intrekken. 

Als je vragen hebt over de privacyrechten van je kind, kan je contact opnemen met de directeur van de school of mailen 

naar informatieveiligheid@arkorum.be.  

 

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. Als ouder kan je deze gegevens – op je verzoek - 

inzien. Je kan je tegen de overdracht van deze gegevens verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht 

stelt. Je brengt de directeur binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.  

Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen overdraagbaar. We zijn 

decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag of een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs 

aan de nieuwe school door te geven. 

 

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

We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website, in de schoolkrant en dergelijke. Met die 

opnames willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze informeren over onze activiteiten. De 

personen die de opnames maken, zullen dat steeds doen met respect voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de 

opnames niet aanstootgevend zijn.  

Bij het begin van het schooljaar vragen we jou als ouder om toestemming voor het maken en publiceren van deze 

beeldopnamen. Ook al heb je toestemming gegeven, je kan altijd je toestemming nog intrekken.  

We wijzen erop dat deze regels ook voor je kind gelden. Volgens de privacyregelgeving mag je beeld- of geluidsopnames 

waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen 

tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen. 

Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben gekregen, bv. de schoolfotograaf, 

beeld- of geluidsopnames maken. 

 

Recht op inzage, toelichting en kopie 

Je kan als ouder ook zelf gegevens opvragen die we over je kind bewaren. Je kan inzage krijgen in en uitleg bij die gegevens. 

Ook kan je een (digitale) kopie ervan vragen. Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de directeur. We kunnen 

geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op anderen, zoals medeleerlingen.  

 

Bewakingscamera’s  

Wij kunnen gebruik maken van bewakingscamera’s. De plaatsen die onder camerabewaking staan worden duidelijk 

aangeduid met een pictogram. Iedereen die gefilmd werd, mag vragen om die beelden te zien, maar dat kan enkel bij een 

grondige reden. 

mailto:informatieveiligheid@arkorum.be
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SCHOOLBROCHURE  

BASISSCHOOL DE ARK 

SINT-ELOOIS-WINKELSESTRAAT 59 

8800 OEKENE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEEL  5:  AFSPRAKEN VOOR OUDERS & LEERLINGEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens: 

 

secretariaat:  

051 123 041 - 0497 44 45 18                                     

ark@arkorum.be 

 

zorgcoördinator kleuter: 0487 34 12 78 

bieke.gheysen@arkorum.be 

 

zorgcoördinator lager:    0487 69 19 18 

caroline.persyn@arkorum.be 

 

 opvang: 0487 34 05 53                                                       

 

directie: geert.orgaer@arkorum.be 

 

mailto:ark@arkorum.be
mailto:bieke.gheysen@arkorum.be
mailto:caroline.persyn@arkorum.be
mailto:geert.orgaer@arkorum.be
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DEEL  5:  AFSPRAKEN VOOR OUDERS VAN DE ARK 
 

Om een goed resultaat te garanderen bij opvoeding en vorming, streven we naar een optimale samenwerking waarbij ouders 

en school op dezelfde golflengte zitten en aan één touw trekken.  

 

5.1. Communicatie met ouders 

5.1.1. Schoolniveau: de Weekbrief 

Wekelijks is er een digitale weekbrief die naar alle ouders verstuurd wordt. Daartoe geeft u in het begin van het schooljaar 

alle emailadressen door naar wie de weekbrief gemaild wordt (kan dus ook opa en oma zijn…). Deze weekbrief bevat de 

actuele informatie over activiteiten of achtergrondinformatie over gebeurtenissen uit klas of school.   

5.1.2. Klasniveau: via mail. Communicatie met ouders over activiteiten, uitstappen… maar ook over leerinhouden 

(het BC in de kleuterklas) gebeurt hoofdzakelijk via mail. Als een titularis de ouders wenst uit te nodigen voor een gesprek 

gebeurt dit gewoonlijk via mail. Wat op korte termijn gecommuniceerd wordt (korter dan een week) gebeurt met een briefje. 

 

5.2. Minimaal drie oudercontacten op school 

 

Het oudercontact neemt binnen de communicatie tussen ouders en school een belangrijke plaats in omdat het één van de 

formele vormen is waarbij leerkrachten en ouders elkaar ontmoeten. Het oudercontact kan gezien worden als een gesprek 

waarin een wederzijdse uitwisseling van informatie gebeurt, m.a.w. waar een inbreng van beide partijen mogelijk is. Op dat 

moment kan er open en eerlijk gesproken worden. Hierdoor kunnen het welbevinden en de leerkansen van Uw kind verhoogd 

worden. Daarom is het belangrijk dat U deelneemt aan deze vorm van overleg. Als school kunnen we hierbij een 

tegemoetkoming doen, zeker aan de ouders die om één of andere reden verhinderd zijn om aanwezig te zijn op een 

oudercontact. We denken hierbij aan het aanbieden van verschillende tijdstippen, een persoonlijk gesprek of voorzien van 

informele overlegmomenten… 

In het begin van het schooljaar wordt U uitgenodigd voor een 

oudercontactavond in de nieuwe klas van Uw kind. Daarin worden vooral 

de methodes besproken en praktische afspraken gemaakt. Ook krijgt U er 

tips voor een efficiënte begeleiding van de kinderen.  

 

We organiseren ook regelmatig individuele oudercontacten. Bij het begin 

van elk schooljaar laten we je weten op welke data die doorgaan.  

 

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. Wij 

vragen echter om deze niet tijdens de schooluren te voeren. U mag zich altijd 

rechtstreeks tot de titularis wenden. 

 

In samenspraak met het oudercomité wordt jaarlijks een infoavond georganiseerd waarbij een pedagogisch of didactisch 

aspect wordt toegelicht (b.v. over ‘leerladders’, over coöperatieve werkvormen…). 

 

 

5.2.    Observatie en overleg op school 
 

In ons leerlingenvolgsysteem worden kinderen met een zorgvraag drie keer per jaar besproken in een multidisciplinair 

overleg met de klasleerkracht, zorgcoördinator, CLB-medewerker, eventueel logopedist, directeur.  

Uiteraard wordt er geen enkele beslissing genomen zonder informatie naar en bespreking met de ouders. 

Voor de kleuters worden alle kleuters besproken die tijdens observaties in de klas opvallen. Met het CLB wordt dan gezocht 

naar een goede begeleiding. De ouders worden hierover geïnformeerd. Zie bijlage: hoe wij kinderen volgen. 

 

5.3.     Schoolagenda en heen- en weerschrift 
 

De eerste kleuterklas krijgt wekelijks het heen- en weerschrift mee naar huis met informatie voor de ouders over de 

activiteiten en vorderingen van het kind. Na elk uitgewerkt thema worden de becommentarieerde werkjes meegegeven. 

Periodiek is er een weergave van de evolutie van de verschillende ontwikkelingsdomeinen. In de tweede en derde 

kleuterklas gebeurt diezelfde communicatie digitaal. 
 

In de lagere school is er een aan de leeftijd aangepaste schoolagenda.  Deze schriftjes zijn een schooleigen werk-, leer- 

en evaluatie-instrument voor de leerlingen en een middel tot geregeld contact met de ouders. U ziet er welke taken uw kind 
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moet maken (de taken of te leren lessen staan steeds genoteerd bij de dag waarop het werk moet klaar zijn of de les moet 

gekend zijn). De ouders ondertekenen dagelijks (eerste graad) of wekelijks (tweede en derde graad) de agenda. 

Op verzoek van de titularis wordt de agenda indien nodig dezelfde avond nog ondertekend. 

In de agenda is er ruimte voor de ouders en voor de kinderen om de zelfsturing neer te schrijven. 

 

5.4.     Huiswerk 

 

In de lagere afdeling krijgen de kinderen een schriftelijke taak om de leerstof van de voorbije dag(en) te verwerken. Uiteraard 

bevat een huistaak geen nieuwe leerstof. Op woensdag en vrijdag kan ook een praktische opdracht gegeven worden. Vanaf 

het vijfde leerjaar is er heel regelmatig, naast het huiswerk, een studietaak. Dit heeft als doel de leerlingen te leren studeren 

en zelfstandig een leerstofpakket te leren verwerken, alsook te leren plannen. 

Het is steeds de bedoeling dat de kinderen hun huistaak zelfstandig kunnen maken. De huistaken worden voldoende 

voorbereid in de klas. De leerlingen zijn verplicht de huistaken te maken en hun lessen in te studeren. De leerkracht 

controleert dit en kan eventueel een ordemaatregel nemen. In het kader van leren leren, om een zelfstandige planning te 

trainen en om huiswerk te combineren met naschoolse activiteiten wordt huiswerk zelden opgegeven tegen ’s anderendaags; 

kinderen krijgen meestal enkele dagen tijd om hun huiswerk tegen de afgesproken dag klaar te hebben. In de agenda 

staat het huiswerk genoteerd bij de dag waarop het moet ingegeven worden.   

 

Huistaken zijn belangrijk om te helpen een studiehouding te ontwikkelen. Toch kan het niet dat kinderen na een drukke dag 

op school nog hun volledige avond met huiswerk moeten vullen. Een kwartiertje in de eerste graad, een klein halfuurtje 

in de tweede graad en drie kwartier in de derde graad zijn de normale maximumtijden.  

 

We verwachten van de ouders dat ze: 

 belangstelling tonen voor wat hun kind moet doen 

 zorgen voor een rustige en nette omgeving om hun huistaak te kunnen maken 

 opvolgen. Verbeteren of als ouder zelf maken is niet toegestaan. Zo krijgt de leerkracht immers een verkeerd beeld 

van het kennen en kunnen van Uw kind. 

 De tijd bewaken. Indien U vindt dat Uw kind stelselmatig té lang met huiswerk bezig is, contacteert U best de titularis 

die dan kan uitzoeken wat het probleem is.  

 

5.5.     Avondstudie 

 

Op maandag, dinsdag en donderdag wordt er naschoolse studie georganiseerd van 16.10 tot 16.40 of tot 17.00 uur, 

begeleid door twee leerkrachten. De kinderen kunnen er hun huistaken maken en hun lessen leren. Deze studie verloopt in 

de grootst mogelijke stilte zodat de kinderen er aandachtig en geconcentreerd kunnen werken. In de studie kan er, tijdens 

het eerste kwartier, een woordje uitleg gegeven worden maar avondstudie is niet gelijk aan huiswerkbegeleiding. Studie is 

ook geen alternatief voor naschoolse opvang. Wie in de studie blijft, kan deze niet vroegtijdig verlaten.  

 

5.6.     Voor- en naschoolse opvang – studie (zie 5.5) 

Deze opvang vindt plaats in het forum, de kleuterrefter of, als het weer 

het toelaat, op de speelplaats. De opvang wordt georganiseerd door de 

school. 

 ‘s Morgens is er opvang vanaf 07.00 uur en ’s avonds tot 18.30 u. 

(ook op woensdag, met maaltijd). Er is ook opvang op woensdag, 

schoolvrije dagen en in vakantieperiodes (van 07.00 tot 18.30 u.) 

Vragen daaromtrent worden besproken met de directeur of met Ann 

(verantwoordelijke opvang). 

Aan de schooltas van de leerling/kleuter hangt (naast de sleutelhanger) 

een badge met een barcode. Die wordt ’s morgens gescand bij het 

binnenkomen, ’s avonds bij het verlaten van de opvang (of studie). Aan 

de hand van de scans wordt de kostprijs voor de opvang berekend 

volgens het tarief dat u in bijlage vindt. We hanteren de zelfde prijzen 

als het Stedelijk Opvanginitiatief Kidz.. 

Kleuters krijgen een sleutelhanger om aan de schooltas te hangen, zodat de juf de afspraak met het kind kent. Er is een 

sleutelhanger auto (mama/papa komt me halen), schooleten, rij en opvang (schoolopvang, niét de onthaalmoeder). 

De opvang (alsook de avondstudie) in de school is fiscaal aftrekbaar. De ouders krijgen tegen eind maart een fiscaal 

attest van de in het voorgaande jaar betaalde kosten voor opvang. Dit attest wordt slechts afgeleverd indien alle betrokken 

facturen voldaan zijn. 

In de opvang is er een groot aanbod gezelschapsspellen en knutsel- of tekenmateriaal, deels aangekocht met subsidie van 

het stadsbestuur en van het oudercomité. Vanaf 17.30 uur kan er naar tv gekeken of op de playstation gespeeld worden.  
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5.7.    Rapportering 

 

5.7.1. Kleuters 

Per uitgewerkt thema observeert de juf een of meerdere dominante ontwikkelingsaspecten. Deze observaties worden ook in 

het heen-en-weerschrift aangebracht zodat ouders geïnformeerd worden over de vorderingen. 

Twee keer per jaar krijgen de ouders een evolutiegesprek over alle ontwikkelingsdomeinen die we in de kleuterschool gericht 

ontwikkelen en observeren. Dit individueel gesprek vindt plaats in oktober en in maart; alle ouders worden er verwacht. 

 

5.7.2. Lager 

Het rapport is periodisch en bevat verschillende onderdelen die de evolutie weergeven van het kind voor de verschillende 

leergebieden en evalueert ook de sociale houding, de leerattitudes, de muzische en lichamelijke ontwikkeling (data: zie 

jaarkalender en agenda). 

 

Dagelijks Werk 

Wekelijks krijgen de leerlingen een aantal Dagelijkse Werken mee naar huis. Deze werken zijn voorzien van een 

quotering en een sturende commentaar van de titularis.  Ze worden aan de ouders ter ondertekening voorgelegd. Deze 

dagelijkse werkjes tellen voor een beperkt aandeel mee in het trimesterrapport; ze geven wel een overzicht van de dagelijkse 

inspanningen van de leerling. Tweemaandelijks wordt een overzicht van dit Dagelijks Werk meegegeven; dat overzicht 

bevat een opsomming van alle dagelijkse werkjes van de voorbije periode. 

 

Twee vaardighedenrapporten (elk 2 x per jaar) 

Twee keer per jaar krijgt elke leerling een rapport over de leervaardigheden (leren leren) en over de sociale 

vaardigheden. Deze rapporten bevatten geen scores maar geven een kwalitatieve waardering over deze 

persoonlijkheidsdomeinen. In de oudste klassen (vanaf L4) noteren de leerlingen ook een zelfevaluatie. 

 

Twee portfolio’s 

Van hun muzische vaardigheden maken de leerlingen een individueel portfolio. Het bevat de aangeleerde technieken maar 

ook aandachtspunten voor hun persoonlijke creatieve groei. 

Ook voor bewegingsopvoeding krijgen de leerlingen een  portfolio met zelfevaluatie en scores.  

Beide portfolio’s zijn groeirapporten en worden de hele lagere schoolloopbaan aangevuld en bewaard. 

 

Het puntenrapport (2 x per jaar) 

Cursorische leerstofgehelen worden getoetst na afwerking van het thema, buiten de proefwerkenperiode. Op het rapport 

staan deze toetsen bij Dagelijks Werk. 

Concentrische leerstofgehelen (wiskunde, spelling, taalbeschouwing en Frans in de derde graad) worden periodiek getest 

maar krijgen ook een toets eind januari en eind juni. Deze toetsresultaten staan op het rapport bij Proefwerk. 

 

De rapporten bevatten het totaal per leergebied en het gemiddelde. Er is geen totaalpercent (het gaat immers enkel over de 

cognitieve vakken). De toetsen zelf zijn ter inzage maar worden niet naar huis meegegeven. 

 

Op het einde van het schooljaar worden in het 4° en het 6° leerjaar interdiocesane proeven (identieke proeven voor alle 

Vlaamse katholieke scholen) afgenomen. Deze proeven bevatten toetsen taal,  wiskunde en wero. Daarmee willen we onze 

‘output’ (het bereikte resultaat) bewaken. 

 

In het derde trimester krijgen de leerlingen die naar het secundair onderwijs gaan een Baso-fiche mee. Daarop staan, naast 

de geleverde zorginterventies, kwaliteiten en eventuele attesten van uw kind, ook de resultaten van de trimesterrapporten. 

De ouders kunnen deze Basofiche aan de secundaire school van hun kind overhandigen. 

 

5.8.     De schoolbus 

De schoolbus wordt enkel ingezet bij activiteiten en leerwandelingen. De bijdrage van de ouders wordt daarvoor 

goedgekeurd in de schoolraad (zie bijlage). Er is geen ophaalvervoer van en naar huis. 

 

 

5.9.     Brengen van kinderen 

 

Zorg ervoor dat Uw kind ten laatste vijf minuten voor aanvang van de lessen aanwezig is op school. 

Van zodra Uw kind de school binnenkomt, staat het onder de hoede van de leerkrachten. Om een vlotte circulatie te 

verzekeren, houdt iemand die de zoen-en-vroemzone gebruikt, de schooltas klaar op de schoot (en niet in de koffer).  

Op de parking zijn er enkele plaatsen voor kortparkeren (voor wie met z’n kleuter uit K1 meegaat naar klas).  
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5.10. Afhalen van kinderen 

 

Aan de ouders die hun kinderen ophalen wordt gevraagd te wachten onder het afdak. Gelieve geen kinderen uit de rijen weg 

te halen. Zo kan er voor de begeleider geen verwarring ontstaan. 

Wanneer kinderen de klas moeten verlaten (b.v. bij doktersbezoek) moeten ze een schriftelijke aanvraag door de ouders 

ondertekend aan de titularis afgeven. Zonder dat briefje kan de leerling de school niét verlaten! Deze leerlingen worden 

trouwens het best in de klas afgehaald door de ouders (of b.v. de grootouders). 

 

Kleuters krijgen vier sleutelhangers om aan de schooltas te bevestigen, zodat de juf de afspraak met uw kind kent: opvang–

op school eten–mee met de rij–wachten aan de poort (auto). 

 

5.11. Verjaardagen vieren 
 

Wij hanteren strikte regels i.v.m. verjaardagen. Er worden geen cadeautjes of traktaten uitgedeeld. Niet ieder gezin 

beschikt immers over dezelfde financiële mogelijkheden. Traktaten scheppen verplichtingen en kunnen leiden tot uitsluiting, 

pesterijen… 

Uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes worden in school enkel uitgedeeld als de hele groep gevraagd wordt. Het zal 

je kind maar wezen dat nooit uitgenodigd wordt… 

Op z’n verjaardag wordt iedere kleuter of leerling in het zonnetje gezet. Ze wòrden getrakteerd met een attentie in de klas. 

Bovendien staan de kinderen die dag in de belangstelling. 

 

5.12. Middagmalen - tussendoortjes 

 

5.12.1. Middagmaal: 

De maandagmorgen delen de kinderen de maaltijdregeling voor de hele week mee. Daartoe is een speciale ruimte 

voorzien in de agenda of heen-en-weerschirft.  

De kinderen kunnen een warme maaltijd nemen (menu: zie webstek) of hun boterhammetjes die ze van thuis meebrachten 

rustig opeten in de refter.  

Deze broodmaaltijd dient wel opgeborgen te worden in een boterhamdoos met daarop de volledige naam van het kind. 

Boterhamdozen met bederfelijke vleeswaren kunnen in de koelkast in de refter gelegd worden. Boterhameters wordt 

aangeraden ook groenten als toespijs mee te brengen. Soep is automatisch inbegrepen in de prijs.  

 

De zeven mensen die het middageten begeleiden doen dit met toewijding en hebben oog voor het bijbrengen van gezonde 

voedingsgewoonten bij de kinderen (b.v. boterhameters wassen hun handen voor ze aan tafel gaan; eten met mes en vork, 

groenten moeten op…). Na het middagmaal kunnen de kinderen onder toezicht weer rustig spelen op de speelplaats. De 

afrekening van de bestelde maaltijden gebeurt maandelijks via de schoolrekening. Op de maandfactuur worden twee aparte 

bedragen in rekening gebracht: de maaltijdprijs en het remgeld voor de middagopvang (€ 1,20/middag). 

De kleutertjes worden in de refter ook geholpen door leerlingen van de derde graad (hun peter of meter). 

 

Voor de volledige tekst over het middaggebeuren verwijzen we naar de website. 

 

5.12.2.  Tussendoortjes 

Als tussendoortje kunnen de kinderen ’s morgens een stuk fruit of groentjes meebrengen; na de middag kan dat een boterham, 

een koek of een stuk fruit zijn. Om medische redenen kan van dit reglement afgeweken worden. 

Noot: ook rozijntjes, nootjes… gelden als een stuk fruit; het hoeft niet altijd een appel of druiven te zijn. 

 

 

5.13. Rijen - fietsers 

 

De leerlingen worden ’s middags en ’s avonds na school begeleid door de leerkrachten om de straat over te steken en op de 

weg naar huis. Voor de rij geldt ‘overdracht van verantwoordelijkheid’: om de rij te verlaten (of op het einde van de rij) 

moeten de kinderen door een volwassene opgehaald worden, tenzij de ouders de schriftelijke toelating geven om de weg 

verder zelfstandig af te leggen of de rij vroegtijdig te verlaten. Concreet:  

 fietsers verzamelen op de parking in drie rijen: richting Sint-Eloois-Winkel, richting Plaats, kinderen die door ouders 

opgehaald worden. Een leerkracht begeleidt het verlaten van de school en de oversteek. Fietsers rijden zelfstandig naar huis. 

 Deze leerkracht begeleidt ook de voetgangers die aan de overkant in de richting van St-Eloois-Winkel moeten (b.v. 

Boerenkrijglaan) 

 voetgangers richting Plaats worden begeleid (rij) door een leerkracht tot over de Kortrijksestraat . De rij steekt 

over aan de Kortrijksestraat. 
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 Voor de fietsers en voetgangers uit de Kortrijksestraat staat ‘s morgens een gemachtigd opzichter aan het 

kruispunt.  

 Elke fietser of voetganger draagt een fluorescerend hesje of een flovertje (rugzak); fietsers dragen bij voorkeur een 

fietshelm. 

 Steppers worden aanzien als voetgangers maar zetten hun step in de fietsenstalling en gaan ook mee met de rij. 
 

5.14. Uw kind wordt ziek of onwel op school – toedienen van medicatie 

 

Gelukkig gebeurt het zelden, maar enkele keren per jaar doet het zich voor dat een kleutertje (of ook wel eens een leerling 

uit het lager) met koorts op de schoolbanken zit. Welke is dan de houding van de school?  

 

Wat doen we wel en wat doen we niet? Wat mógen we wel en niet doen? Uiteraard is dat een schoolvoorbeeld van overleg 

met onze CLB-arts, dokter Merel Vanneste. 

Onderstaande aanpak is dan ook ontstaan na overleg en ruggenspraak met de schoolarts. 

 

Waarom krijgen we koorts? (uit: ‘Bodytalk november 2008—Prof. Knockaert, UZ Leuven) 

Koorts is een goedaardig verschijnsel dat ons verdedigt tegen infecties en ons helpt te genezen. 

Bij koorts wordt het immuunsysteem in een hogere versnelling gezet. Koorts bespoedigt dus de genezing. 

Koorts heeft ook nadelen. Ze kost ons bijvoorbeeld wel energie. 

Er is ook een verschil tussen koorts en oververhitting (bij oververhitting raak je je overtollige warmte niet meer kwijt). 

Zolang kinderen (idem voor volwassenen) nog actief bezig blijven en zich goed voelen, is er waarschijnlijk weinig aan de 

hand, ook wanneer hun temperatuur hoog oploopt. Wie futloos is, niet meer reageert, niet meer wil drinken of andere 

alarmerende symptomen vertoont, laat je best zo snel mogelijk door een arts onderzoeken. 

 

Daarom voeren we inzake ziekte dit beleid op school: 

Allereerste principe: een kind dat ziek is, moet thuis zijn. Een kind met koorts of ontsteking, hoort niet thuis op school. Zo’n 

kind heeft immers niets aan de lessen of activiteiten; meer nog: de kans op besmetting van andere kinderen is vrij reëel. 

Een ziek kind thuis laten, is in die zin een preventieve en de enige verantwoorde maatregel. 

 

Als een kind op school ziek wordt, contacteren we de ouders om het kind te laten afhalen (want een kind dat ziek is…) Als 

een kind uitzonderlijk niet snel kan afgehaald worden, overleggen we met de ouders of er een koortstremmer mag toegediend 

worden in afwachting dat het kind alsnog wordt opgehaald. In dat geval geven we paracetamol (werkt de koorts tegen en 

heeft weinig tot geen nevenwerkingen). 

 

Als de zieke echter snel slechter wordt gaat de school, uiteraard na overleg met de ouders, desnoods zelf naar de huisarts 

waar de ouders de leerkracht of secretaresse ‘aflossen’. De kosten van dit doktersbezoek zijn ten laste van de ouders (geen 

verzekering, want het is geen schoolongeval). 

 

Enkel in uitzonderlijke gevallen en na raadpleging van de ouders dienen wij medicatie toe.  

In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan een kind. Deze vraag moet 

bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat. Soms is een 

schriftelijke aanvraag van de ouders voldoende. Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen 

initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen 

gevraagd worden de leerling op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts of de spoedopname van een 

ziekenhuis om hulp verzoeken. 

 

5.15.   Ongevallen en verzekering 

 
De school heeft een verzekeringspolis afgesloten die de burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen dekt tijdens 

het schoolleven. Een kind is op school altijd verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid. De verzekering van lichamelijke 

letsels opgelopen tijdens het spel of de lessen waar de burgerlijke aansprakelijkheid van de school niet kan ingeroepen worden, 

is een vrije aangelegenheid. De school sluit als service naar de leerlingen toe hiervoor een verzekering af. De verzekering per 

tand is nu € 347,05 met een totaal aan tussenkomst van max. € 991,57. Brillen worden verzekerd als de schade gepaard gaat met 

een lichamelijk letsel. 

 

Ongevallen dienen onmiddellijk aan de toezichter of de directie gemeld te worden. 

Het aangifteformulier van het ongeval wordt u via het secretariaat of de directie bezorgd. Dit formulier wordt op de keerzijde 

ingevuld door de arts.  

Samen met de papieren van het ziekenfonds (verzekering betaalt slechts het remgeld), bezorgt u als ouder het volledig 

ingevulde aangifteformulier aan onze verzekeraar : 

   KBC – verzekeringen - Verzekeringskantoor INSURO 

   Polenplein 20 bus 1        8800 Roeselare 
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Voor de toepassing van de verzekering voor dienstverplaatsingen worden de vrijwilligers/ouders die in het kader van een 

schoolactiviteit instaan voor het vervoer van leerlingen gelijkgesteld met personeelsleden. Dit betekent dat zij een beroep 

kunnen doen op deze verzekering voor schadegevallen die gebeuren tijdens het vervoer van de leerlingen van en naar de 

schoolactiviteit met het verzekerde voertuig. 

 

Elk kind dat vervoerd wordt, moet een gordel dragen. Daarnaast is er ook nog de verplichting dat kinderen onder de 1m35 in 

een kinderbeveiligingssysteem moeten geplaatst worden. 

Conform de reglementering i.v.m. het vervoer van kinderen is er een uitzondering op het plaatsen van kinderzitjes:  

Als kinderen meereizen in de wagen bestuurd door andere personen dan hun ouders en als er geen of te weinig 

kinderbeveiligingssystemen in de wagen zijn voor alle vervoerde kinderen, mogen de kinderen vanaf 3 jaar en ouder, die 

kleiner zijn dan 1,35 m in uitzonderlijke gevallen en alleen voor korte ritten achterin meereizen zonder 

kinderbeveiligingssysteem. Ze MOETEN dan de gordel dragen.  

 

OPGEPAST, deze uitzondering geldt NIET voor de eigen kinderen van de autobestuurder. Deze uitzondering is enkel van 

toepassing voor uitzonderlijke gevallen en voor korte ritten. 

Vast staat dat er geen kinderen kleiner dan 1,35 m vooraan in de auto mogen geplaatst worden zonder autostoel. 

 

5.16.  Klasindeling 

 

In onze school zijn alle klassen gemengd.  

Elk kind wordt grondig begeleid door de (kleuter)onderwijzeres, de titularis en eventueel  C.L.B. 

In de kleuter- en lagere afdeling is er mogelijkheid tot individuele begeleiding van de kinderen door de zorgcoördinator, de 

zorgbegeleider of een vrijwilliger.  

Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom.  (Bijvoorbeeld in de kleuterschool na 

een instapdatum).  Het is de directeur die bepaalt in welke leerlingengroep een kleuter of leerling terechtkomt. 

 

5.17. Zitten blijven – organisatie van leerlingengroepen binnen hetzelfde onderwijsniveau 

 

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 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) of als de groepsdynamiek van de klas dit vereist. 

 

5.18. Lichamelijke opvoeding en zwemmen 

 

 De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen maken integraal deel uit van ons aanbod. Bewegingsopvoeding is 

een motor voor de ontwikkeling. Vanaf de eerste stappen in de school wordt daaraan aandacht besteed.  Alle kinderen nemen 

eraan deel. Vrijstelling kan enkel verkregen worden op basis van een doktersattest. 

 Het programma voor de basisschool voorziet twee verplichte lesuren lichamelijke opvoeding per week, zowel 

voor lagere als voor kleuters.  

 Bij de kleuters worden 2 lestijden voorzien naast de motorische ontwikkeling binnen het klasgebeuren. Via allerhande 

spelvormen met diverse materialen en in steeds wisselende omstandigheden, dansvormen, ...  krijgen de kleuters kansen om 

motorisch te ontwikkelen (b.v. Sherborne, Schrijfdans) 

 In de derde kleuterklas is het omkleden voor de gymles onderdeel van de leerlijnen “zelfredzaamheid”. Bij groepen 

kinderen  die zich vlot kunnen omkleden tegen de tijd dat zij naar de lagere school gaan, kan de actieve bewegingstijd 

aanzienlijk toenemen.  

 De derde kleuterklas krijgt een drietal keer watergewenning in het derde trimester. Leerlingen van L1 en L2 

krijgen tweewekelijks zwemles, voor L3 tot L6 is dat maandelijks, op woensdag.  De kinderen gaan met een bus naar 

het zwembad. De eersteklassers gaan gratis zwemmen (toegang zwembad + vervoer), het hele schooljaar lang. In het lager 

zijn de bewegingsmomenten en zwemlessen verplicht. Enkel om medische redenen, schriftelijk bevestigd, kan iemand 

vrijstelling krijgen.  

 Sportlessen worden in onze eigen sporthal gegeven. 

 Als we kinderen willen “opvoeden tot een gezonde, veilige en fitte levensstijl spreekt het vanzelf dat we ook aandacht 

hebben voor de kledij die de kinderen dragen bij bewegingsactiviteiten. Om hygiënische redenen en om veiligheidsredenen 

is het belangrijk dat kinderen gepaste kledij aantrekken voor de gymles. De veiligheid eist een aangepast schoeisel voor 

binnen- en buitenactiviteiten en vlotte, sportieve kledij. Vanuit praktisch standpunt bekeken, is een uniforme kledij 

aangewezen.  
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o Voor de bewegingslessen in de lagere school dragen de kinderen een donkerblauw T-shirt, bedrukt met het 

schoolembleem, en een hoogblauw gymbroekje. Die worden op school, vrijblijvend, te koop aangeboden. Gelieve zelf te 

zorgen voor gymschoenen en een gymtas. Alle sportkledij wordt best gemerkt met de naam van het kind en wordt, eveneens 

omwille van hygiënische redenen,  regelmatig gewassen. Gymgerief wordt bijgehouden in een stevige gymtas. 

o De turnpantoffels (vanaf de derde kleuterklas) mogen vrij aangekocht worden in een handelszaak naar keuze. Ze 

mogen echter geen veter- en geen velcrosluitingen hebben (enkel elastisch). Naast deze gympantoffels mogen de kinderen 

van de derde graad ook sportschoenen hebben (voor buitenspelen), maar die zijn uiteraard niet verplicht. 

o Voor de zwemles kiezen we voor een aansluitende zwembroek (geen surfshort) of één- of tweedelig badpak 

(zonder lintjes, strikjes,…) en twee handdoeken. Een zwembrilletje kan handig zijn om de ogen te beschermen tegen de 

invloeden van chloor. Zwemgerief hoort eveneens in een stevige zwemtas. Vanaf 1 september 2013 is het dragen van een 

badmuts tijdens de zwemlessen verplicht. 

o Voor de gymles zijn omwille van de veiligheid hangertjes of ringels als oorringen niet toegestaan. 

 

 De Ark neemt ook deel aan sportactiviteiten die door externe 

instanties georganiseerd worden (Stichting Vlaamse Schoolsport,…). Dit is 

meestal op woensdagmiddag, maar kan ook in het weekend of tijdens de 

schooluren (b.v. Rollebolle; Kronkeldiedoe, Alles met de bal...) 

 In het begin van september krijgt elke lagere klas een week lang een 

aanbod kennismaking met verschillende sporten. Daarmee willen we de 

kinderen toeleiden naar een sportclub en de participatie aan de sportclub 

verhogen. Daardoor is er geen sportdag meer en doen we niet mee aan 

sportklassen. Er is wel jaarlijks een sportdag voor de kleuterafdeling. 
 

 Voor onze volledige sportvisie, verwijzen we naar de website. 

 

 

5.19. Extramuros-activiteiten 

 
Je kind is verplicht deel te nemen aan extramuros-activiteiten die minder dan één schooldag duren. Dat zijn normale 

schoolactiviteiten. We streven er als school ook naar om ook alle kinderen te laten deelnemen aan extra-murosactiviteiten die 

één dag of langer duren. Die activiteiten maken namelijk deel uit van het onderwijsaanbod dat we aan je kind geven. 

 
Eéndaagse uitstappen: 

 De ondertekening van dit schoolreglement geldt als toestemming voor deelname 

aan de ééndaagse uitstappen. Indien U de toestemming voor een ééndaagse uitstap 

weigert, dient U dat vooraf schriftelijk aan de school te melden.   

 Leerplichtige kinderen die niet deelnemen aan extramuros-activiteiten moeten 

wel degelijk aanwezig zijn op school. Er is een vervangprogramma voor kinderen die 

niet meemogen. 

 Alle buitenschoolse activiteiten door de school georganiseerd zijn verzekerd.  

 Voor deze activiteiten kan een bijdrage gevraagd worden.  

 Klassieke schoolreizen worden vervangen door klasuitstappen met een didactisch 

karakter, waarvan de bestemming en inhoud aansluiten bij de thema’s die in klas 

uitgewerkt worden (b.v. werolessen,…)  

 

Meerdaagse uitstappen: 

 In de pare jaren trekt de eerste graad op tweedaagse ridderklas, de tweede graad op driedaagse naar de Noordzee en 

de derde graad op driedaagse stadsklas (Gent).  

 In de onpare jaren gaat de derde graad met de fiets op excursie (economie, landbouw…) in de eigen regio 

(zoom@regio). 

 Voor de eerste graad organiseert de school in de onpare jaren een tentenkamp en de tweede graad een overnachting 

op school.  

 

Door het schoolreglement te ondertekenen gaan we ervan uit dat je op de hoogte bent van de schooluitstappen die worden 

georganiseerd. Als je niet wenst dat je kind meegaat op één van de extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren, dien je 

dat voorafgaand aan de betrokken activiteit schriftelijk te melden aan de school. 

Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten moeten op de school aanwezig zijn. 
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5.20. Vakantiedagen 

 

We organiseren een pedagogische studiedag op de maandag na de Gardeboe (17 september 2018).  

Er staat ook nog een (halve) pedagogische studiedag gepland op woensdag 5 december 2018. 

 

Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen 

maandag 3 september 2018 

 

Vrije dagen van het eerste trimester 

maandag 1 oktober 2018 (1° facultatieve vrije dag) 

 

Herfstvakantie 

van maandag 29 oktober 2018 tot en met zondag 4 november 2018 

 

Kerstvakantie 

van maandag 24 december 2018 tot en met zondag 6 januari 2019 

 

Vrije dagen van het eerste trimester 

maandag 1 februari 2019 (2° facultatieve vrije dag) 

 

Krokusvakantie 

van maandag 4 maart 2019 tot en met zondag 10 maart 2019 

 

Paasvakantie 

van maandag 8 april 2019 tot en met Paasmaandag 22 april 2019 

 

Vrije dagen van het derde trimester 

woensdag 1 mei 2019 (Feest van de Arbeid) 

donderdag 30 mei 2019 (O.L.H.-Hemelvaart) en vrijdag 31 mei 2019 (brugdag) 

maandag 10 juni 2019 (Pinkstermaandag) 

 

De zomervakantie begint op zaterdag 29 juni 2019. 

 

5.21. Tijdschriften 

 

Wat systematisch in de klas gebruikt wordt, wordt door de school besteld en betaald. Wat als interessante aanvulling of 

documentatie aanbevolen wordt, kan vrijblijvend besteld worden. In september worden de jaarabonnementen besteld; 

ander aanbod (zoals b.v. vakantieboeken,… ) wordt in de loop van het jaar besteld. Instappers kunnen bij de instap een 

abonnement nemen voor de rest van het schooljaar. Het secretariaat bestelt enkel wat gefactureerd wordt. 

 

5.22. Drank en tussendoortjes op school 

 

Kinderen kunnen voor en/of na de middag een tussendoortje en plat water in een herbruikbare verpakking meebrengen. 

We willen ook een gezonde voeding promoten. Dit doen we o.a. door: 

 Voor de middag brengen de leerlingen enkel fruit of groentjes mee. 

 Na de middag mag een koek of ander tussendoortje (liefst een boterham of fruit).  

 Koeken (géén chocolade aan de buitenkant), boterhammen,… worden verpakt in herbruikbare of milieuvriendelijke 

verpakkingen (geen aluminiumfolie dus).  

 

 

5.23. Bijdrageregeling – betaling van onkosten 

 
Het decreet basisonderwijs (2001) bepaalt dat scholen geen inschrijvingsgeld en bijdragen mogen vragen voor de kosten 

die zij maken om hun leerlingen de eindtermen en ontwikkelingsdoelen te laten behalen/nastreven.  

Het decreet kostenbeheersing brengt hierin duidelijkheid en voorziet in de nodige financiële middelen. 

 

De regelgeving structureert de kosten die gepaard gaan met het basisonderwijs in vijf categorieën. Per categorie wordt 

vastgelegd of, en desgevallend hoeveel, kosten aan ouders mogen doorgerekend worden. De vijf categorieën zijn: 

 

1. Alle schoolmaterialen die noodzakelijk zijn voor het bereiken van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen 
krijgen de kinderen gratis in bruikleen: schoolboeken, schriften, werkboekjes, agenda’s,…  Rekenmachientjes, passers, 
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latten, geodriehoeken,… zijn steeds in voldoende voorraad aanwezig maar moeten steeds in klas aanwezig blijven. Ze 

blijven eigendom van de school. Worden de materialen beschadigd of raken ze zoek, dan worden ze vervangen op kosten 

van de ouders. 

Een leerling heeft in dit verband recht op één jaar gratis zwemmen (incl. vervoer). Bij ons is dat het eerste leerjaar. 

 

2. Kosten die gepaard gaan met activiteiten of verplichte materialen die niet noodzakelijk zijn voor de eindtermen 

en ontwikkelingsdoelen en waarvan de ouders het te besten bedrag niet zelf kunnen bepalen. Hiervoor geldt een scherpe 

maximumfactuur. Het omvat activiteiten zoals toneelbezoek, sportactiviteiten, schooluitstappen van één dag. Ook 

materialen die kinderen verplicht via school moeten aankopen, vallen hieronder (b.v. een verplicht schoolabonnement op 

een tijdschrift).  

De geïndexeerde bedragen van de scherpe maximumfactuur zijn € 45 voor een kleuter en € 85 voor het lager. 

 

Kosten voor meerdaagse extra-muros-activiteiten. Hiervoor geldt een minder scherpe maximumfactuur. Dit gaat over 

meerdaagse uitstappen (deel) tijdens de schooluren (b.v. bosklassen, zeeklassen, stadsklassen). Het geïndexeerde bedrag 

van de minder scherpe maximumfactuur is € 435 voor een leerling uit de lagere school voor de volledige duur van het 

lager onderwijs.  Meerdaagse uitstappen die volledig buiten de schooluren vallen (b.v. een reis in de vakantie) vallen niet 

onder deze regeling. 

 

3. Kosten die buiten de drie vorige categorieën vallen en die de school aan ouders kan doorrekenen, mits 

opname in de bijdrageregeling (zie bijlage) en mits de kostprijs voor de ouder in verhouding is tot de geleverde prestatie 

door de school. Het betreft hier de dienstverlening die de school aan de ouders levert en waarvan ouders vrijwillig gebruik 

maken (b.v. opvang, middagmaal, studie,…). 

 

4. Kosten die gepaard gaan met het naar school gaan van een kind, maar die ouders normaal gezien niet aan de 

school betalen, aangezien het gaat om zaken die op de vrije markt aangekocht worden. Het gaat hier om basisuitrusting 

zoals schooltas, etui, kaften,… 

 

5. Wij vragen respect voor de school en de omgeving. Opzettelijke beschadigingen aan schooleigendommen moeten 

vergoed worden. 

 

 

In bijlage vindt u een lijst met een raming van de financiële bijdragen die we kunnen vragen. Voor sommige posten 

vermeldt de lijst vaste prijzen, voor andere zijn enkel richtprijzen vermeld. Van een aantal posten kennen we de kostprijs 

niet vooraf. We geven daarvoor richtprijzen. Dat betekent dat het te betalen bedrag in de buurt van de richtprijs zal liggen; 

het kan iets meer maar het kan ook iets minder zijn. Dan baseren wij ons eventueel op de prijs die de zaak of activiteit 

vorig jaar kostte.  

Bij afwezigheden en annulaties kunnen toch kosten worden aangerekend. Dit gebeurt als de school kosten heeft gemaakt 

en deze niet kan recupereren. Deze lijst werd overlegd en goedgekeurd in de schoolraad. 

 

Tijdens het schooljaar worden 7 facturen opgemaakt waarop de gemaakte kosten staan. Deze facturen dienen uiterlijk 30 

dagen na factuurdatum te worden betaald op het rekeningnummer BE78 7330 1780 5186 van Scholengroep Arkorum vzw – 

Arkorum. Schoolrekeningen die via domiciliëringsopdracht worden betaald, hebben als spildatum 15 dagen na factuurdatum. 

De rekeningperiodes voor het schooljaar 2018-2019 vindt u hieronder: 

- aparte rekening begin schooljaar voor opvang zomervakantie 

- van 03/09/2018 t.e.m. 28/09/2018 

- Van 01/10/2018 t.e.m. 16/11/2018 (inclusief opvang herfstvakantie) 

- Van 19/11/2018 t.e.m. 31/12/2018 (inclusief deel opvang tot eind 2018) 

- Van 07/01/2019 t.e.m. 15/02/2019 (inclusief opvang kerstvakantie, gedeelte begin 2019) 

- Van 18/02/2019 t.e.m. 05/04/2019 (inclusief opvang krokusvakantie) 

- Van 09/04/2019 t.e.m. 29/05/2019 (inclusief opvang Paasvakantie) 

- Van 01/06/2019 t.e.m. 28/06/2019 

De facturatie van de ridder-, bos- en zeeklassen wordt in kleinere bedragen uitgesplitst over twee of drie rekeningperiodes. 

 

Contant geld meegeven met de kinderen 

Ondanks het feit dat de meeste geldelijke transacties via de schoolrekening gebeuren, kan het voorkomen dat kinderen 

contant geld meebrengen naar school, b.v. bij een inzamelactie voor een goed doel of een actie van het oudercomité. 

Gelieve dan het gepaste bedrag in het daartoe bestemde plastichoesje mee te geven met daarin: 

* de naam en de klas van Uw kind 

* het gepaste geld 

* de reden waarvoor dit geld is bedoeld. 
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5.24. Onbetaalde rekeningen 

 

Vooraf: als school kijken we altijd vanuit een bezorgdheid voor uw kind. Met de ouders gaan we steeds op zoek gaan naar 

oplossingen. Als ouder kan u kan altijd en in alle discretie bij ons terecht. 

 

Doel: 

 Uitzichtloosheid verminderen 

 Armoede anders/bewuster aanpakken 

 Oplossingen op maat van de ouders 

 Ieder uitstel vermijden door een basissysteem dat voor iedereen gelijk is 

 

Stap 1: schoolfactuur 

 De factuur wordt vanuit de school meegegeven met het kind. 

 De betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum. 

 

Stap 2: de eerste rappel 

 De rappel wordt meegegeven met het kind 

 Een rappel wordt opgemaakt en meegegeven na de termijn van 30 dagen 

 

Stap 3: de tweede rappel 

 De tweede rappel wordt door de centrale boekhouding van Arkorum verstuurd, 1 keer/trimester  

 Er worden intresten en schadebeding van € 50 aangerekend 

 Bij schuld > € 500 wordt het dossier volledig door de centrale boekhouding van Arkorum opgevolgd 

 Vanaf de tweede rappel kan de school beslissen dat de dienstverlening (maaltijden, opvang, …) wordt afgebouwd.  De 

ouders worden daarvoor op school uitgenodigd voor een gesprek: 

o vermijden dat de schuldenberg onoverzichtelijk wordt 

o verwijzing naar CAW, hulpverlening, OCMW 

o abonnementen op voorhand betalen 

o warme maaltijden, studie… op voorhand betalen 

 

Dossiers advocaat: 

 Wanneer geen gevolg gegeven wordt aan de tweede rappel, wordt het dossier doorgestuurd naar de advocaat voor 

gerechtelijke procedure. Vanaf dit moment wordt iedere dienstverlening die niet vooraf contant betaald werd, geschorst . 

 

Aflossingsplan: 

 Aan ouders die met drie rekeningen openstaan, stellen we gespreide betaling voor. Zo’n afbetalingsplan moet 

realistisch zijn en geen uitvlucht om doorsturing naar de advocaat te vermijden. 

 

Bij gescheiden ouders, co-ouderschap,…  

 Principe: kosten zijn gemaakt in het belang van het kind en ouders zijn samen gehouden om die facturen te betalen. 

 Er worden twee afdrukken van dezelfde factuur, rappel…meegegeven aan het kind. Op de factuur kan manueel door 

de ouders een uitsplitsing gemaakt worden van de kosten in de papa-week en de mama-week. De gestructureerde mededeling 

blijft dezelfde. Er is géén aparte factuur! 

 1° rappel: beide ouders krijgen dezelfde brief.   2° rappel: expliciet naar apart adres van mama of papa. 

 

Indien u als ouder problemen ondervindt om de schoolrekening te betalen, kunt u contact opnemen met de directie en kunnen 

er afspraken worden gemaakt over een aangepaste manier van betalen. Wij verzekeren u dat zo’n vraag op een discrete manier 

behandeld wordt. Zo is het steeds mogelijk een aflossingsplan met de school te bespreken. Bij financiële problemen kan u bij 

volgende instanties terecht: 

 

- Welzijnshuis:    

Gasthuisstraat 10 – 8800 Roeselare 

Tel 051/80 59 00 

welzijnshuis@roeselare.be 

 

- CAW:    

Iepersestraat 47 – 8800 Roeselare 

Tel 051/22 59 44 

onthaal@cawcentraalwestvlaanderen.be 

www.cawcentraalwestvlaanderen.be 

 

- MY TRUSTO:    

Ardooisesteenweg 67 – 8800 Roeselare 

mailto:welzijnshuis@roeselare.be
mailto:onthaal@cawcentraalwestvlaanderen.be
http://www.cawcentraalwestvlaanderen.be/
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Tel 03/220 12 00 

info@mytrusto.be  

www.mytrusto.be 

 

- Huis van het kind:    

  www.huisvanhetkindroeselare.be  

 

 

5.25. Reclame- en sponsorbeleid 

 

Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die een sponsor verstrekt aan de school, directie, leraren, niet-

onderwijzend personeel of leerlingen, waarvoor de sponsor een tegenprestatie verlangt in schoolverband. Tegenprestaties zijn 

bijvoorbeeld het noemen van de sponsor in de weekbrief of op de kaarting, schoolfeest... Voorbeelden van sponsoring zijn:        

- gesponsorde materialen zoals boekjes, video’s, folders, posters en spellen; 

- gratis producten die winkels of bedrijven uitdelen aan leerlingen of ouders; 

- gesponsorde activiteiten zoals schoolfeesten, sportdagen, schoolzwemmen en schoolreisjes; 

- sponsering van het schoolgebouw, bijvoorbeeld een leslokaal, de inrichting, computerapparatuur of cateringactiviteiten. 

Schenkingen, waar geen tegenprestatie tegenover staat, vallen dus niet onder het begrip sponsoring. 

Bij het sluiten van een sponsorovereenkomst gebruiken wij volgende regels als uitgangspunt: 

- sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen; 

- sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school; 

- sponsoring mag niet in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die een school aan het onderwijs 

stelt; 

- sponsoring mag de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs niet beïnvloeden; 

- sponsoring mag geen aantasting betekenen van de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de 

onafhankelijkheid van het onderwijs, de school en ieder personeelslid dat daarbij betrokken is; 

- sponsoring mag geen schade berokkenen aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen. 

Het Schoolbestuur is altijd verantwoordelijk voor wat er in schoolverband plaatsvindt. Zelfs als het gaat om bijvoorbeeld de 

oudervereniging die een sponsorovereenkomst aangaat waarbij een tegenprestatie wordt gevraagd waarmee ouders of leerlingen 

in schoolverband worden geconfronteerd. Het Schoolbestuur zal ook in zulke gevallen beoordelen of de sponsorovereenkomst 

verantwoord is. 

Als ouders het niet eens zijn met beslissingen van de school over sponsoring, kunnen zij daarover een klacht indienen bij de 

Commissie Zorgvuldig Bestuur, Departement Onderwijs 

   Secretariaat-generaal  

   t.a.v. Willy Van Belleghem 

   Kamer 5B25 

   Koning Albert II-laan 15     1210 Brussel 

 

 

 

5.26. Veiligheid en gezondheid 

 

5.26.1. De school doet een inspanning om te voldoen aan alle normen inzake veiligheid en gezondheid. Alles wat de 

gezondheid en veiligheid van de kinderen zelf en van anderen in het gedrang kan brengen, wordt niet toegelaten. Dit wordt 

bewaakt samen met het CLB en onze preventieadviseur. Merkt U zelf onveilige toestanden op, dan zijn we blij dat van U 

te vernemen zodat er kan aan verholpen worden. 

  Bij overdraagbare aandoeningen wordt het kind thuis verzorgd of in het ziekenhuis verpleegd om verspreiding 

tegen te gaan. Zo dienen b.v. haarluisjes meteen behandeld te worden en adviseren we met aandrang om bovenstaande 

reden om de kinderen in dit geval thuis te houden.  

 Rijen, speeltijden en alle schoolactiviteiten staan altijd onder toezicht van een voldoende aantal leerkrachten. Zij 

doen dit plichtsgetrouw. Om de leerkracht van toezicht te helpen een klare kijk te hebben over de speelplaats vragen wij de 

ouders zo weinig mogelijk op de speelplaats te blijven. 

 Wij besteden ook heel wat aandacht aan verkeersveiligheid. Enkele tips: 

o Laat je kind tijdig vertrekken. 

o Voorzie je kind van kleurrijke kledij waardoor het opvalt. 

o Laat een kind met onvoldoende ervaring niet alleen op de weg fietsen. 

o Fietsers en voetgangers dragen steeds een hesje of een flover (rugzak). Een fietshelm wordt sterk aanbevolen. 

o Breng je je kind met de wagen, gebruik dan de parking maar stationeer nooit op het voetpad. U mag ook op straat, 

naast het fietspad, parkeren. Zo vormt U een tijdelijke hindernis die meteen het verkeer afremt. 

 Zorg dat je kind duidelijk weet hoe en waar het na de lesuren opgehaald wordt. 

 Ouders die gebruik maken van de voor- of naschoolse opvang halen het kind onmiddellijk na het werk op. Onze 

opvang is geen speelpleinwerking; daarvoor hebben we onvoldoende accommodatie en personeel. We vinden immers de 

veiligheid van de kinderen in de opvang belangrijk. 

mailto:info@mytrusto.be
http://www.mytrusto.be/
http://www.huisvanhetkindroeselare.be/
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 Als tussendoortje brengen de kinderen ’s morgens enkel fruit mee (na de middag een boterham of een koek).  

 We hechten belang aan hygiëne: handen wassen na het toiletbezoek, voor het eten,… Er is in alle toiletten en in de 

klassen vloeibare zeep aanwezig (en papieren servetten).  

 

5.26.2. Er geldt een algemeen en permanent rookverbod (inclusief dampen, vapen…) voor iedereen op school. Het is dus 

verboden te roken in zowel gesloten ruimten van de school als in open lucht op de schoolterreinen. Er wordt een 

uitzondering toegestaan voor de parking van De Regenboog en dit enkel voor avond- of weekendactiviteiten. 

 Dit rookverbod geldt voor iedereen die de school betreedt. Als je vindt dat het rookverbod op onze school ernstig met 

de voeten wordt getreden, kan je terecht bij de directeur. 

Ook verdampers zoals de elektronische sigaret en andere varianten vallen onder het rookverbod, zelfs als ze geen 

nicotine en tabak bevatten.  Er is ook een rookverbod tijdens de extra-murosactiviteiten. 

 

 

5.27. Vrijwilligers – medewerking van de ouders 

 

In De Ark betrekken wij de ouders met plezier in woord en daad bij het schoolleven. In woord omdat wij zowel in de 

vriendenkring als in de schoolraad de mening van de ouders over het schoolbeleid belangrijk vinden, en in daad omdat wij 

de ouders veel laten participeren aan het klasleven door een groepje kinderen te begeleiden. Dit kan als leesmoeder, als 

creapapa, begeleiding op leeruitstap,… of gewoon om –uitzonderlijk- eens in te staan voor vervoer. Voor dat laatste 

worden de ouders trouwens vergoed aan € 0,27 per kilometer en zijn ze omniumverzekerd. Daartoe volstaat het het 

betreffende formulier in te vullen. 

 

De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers (ook ouders). De wet van 3 juli 

2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers verplicht ons om aan de vrijwilligers te informeren over een aantal 

elementen. Omdat elke ouder een schoolreglement ontvangt en voor akkoord ondertekent, kiest de school ervoor om de 

informatie betreffende de vrijwilligers in het schoolreglement op te nemen. Op die manier is elke ouder op de hoogte. 

 

Organisatie: Scholengroep Arkorum v.z.w. Zuidstraat 27 te 8800 Roeselare. 

Maatschappelijk doel: De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, om de opvoeding en de 

vorming van de jeugd in christelijke geest te organiseren door katholiek onderwijs in te richten, te coördineren en te 

begeleiden binnen de Scholengroep Arkorum. De vereniging kan ook aanverwante vormingsactiviteiten inrichten, 

schoolse en naschoolse, culturele, recreatieve, wetenschappelijke en andere. (uittreksel uit de Statuten van de vzw 

Arkorum, B.S. 19.10.2006) 

Verplichte verzekering 

De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering 

van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilligers. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij 

Winterthur met polisnummer 0067-2020. De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat. 

Vrije verzekering  
De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de lichamelijke schade die geleden is door 

vrijwilligers tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op de weg naar- en van de activiteiten. Het 

verzekeringscontract werd afgesloten bij Winterthur en draagt als polisnummer 0067-2020. Ook deze polis ligt ter inzage 

op het schoolsecretariaat. 

Vergoedingen 

De activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht. De school voorziet in geen enkele vergoeding voor 

vrijwilligersactiviteiten. 

Aansprakelijkheid 

De school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van 

vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van vrijwilligerswerk de school of derden schade berokkent, is 

hij enkel aansprakelijk voor eventueel bedrog en eventuele zware fout. Voor zijn  lichte fout is hij enkel aansprakelijk als 

die hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt. 

Geheimhoudingsplicht 

Het vrijwilligerswerk houdt in dat de vrijwilliger geheimen kan vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden is tot de 

geheimhoudingsplicht. Op vrijwilligers die actief zijn binnen scholen is deze bepaling in beginsel normaliter niet van 

toepassing.  

 

5.28. Elektronische adressen in de derde graad 

 

Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar krijgen een elektronisch adres. Het adres bestaat uit voornaam.naam@de-

ark.org. Door ondertekening van dit schoolreglement stemt U ermee in dat voor Uw zoon/dochter in het kader van de ICT-

lessen, een individueel elektronisch adres (naam.voornaam@de-ark.org) aangemaakt wordt op naam van de kinderen. Het 

daarmee gepaard gaande wachtwoord blijft bij de ICT-coördinator. Deze elektronische adressen worden gebruikt om met 

elkaar en met de leerkracht via de computer te communiceren. Wij geven die adressen aan geen enkele instantie door. 

Let op: voor kinderen  jonger dan 13 jaar is een facebookaccount,… wettelijk niet toegestaan! 

mailto:voornaam.naam@gmail.com
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5.29. Bij echtscheiding 
 

Wanneer ouders beslissen om het leven niet langer met elkaar te delen, heeft dat zowel voor henzelf als voor de kinderen gevolgen 

op emotioneel en praktisch vlak. Aangezien kinderen een groot deel van hun tijd op school doorbrengen is het belangrijk dat de 

school een luisterend oor, openheid, begrip en aandacht biedt.  

Uiteraard kiest de school nooit partij en zal ze steeds beide partners blijven inlichten over het welbevinden en de vorderingen 

van hun kind. Wij zijn ervan overtuigd dat onpartijdig handelen altijd in het voordeel van het kind is. Daarom maakt de school 

altijd met beide ouders afspraken rond het doorgeven van informatie van hun kind, ook omdat dit wettelijk zo hoort. Is er een 

uitspraak van de rechter, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter. 

 

Zo maakt onze school één factuur op voor schoolonkosten, maaltijden, opvang,… De verdeling ervan moet door de beide ouders 

onderling gebeuren. Ook voor de rapportbespreking, evolutiebespreking,… voorzien we één moment per kind. In het belang van 

het kind verwachten we dat beide ouders samen aanwezig zijn of de informatie met elkaar uitwisselen. Voor andere informatie-

uitwisseling (ArKKrantje,…) wordt een bijlage ingevuld.  

Wij streven ernaar om in het belang van het kind zo duidelijk mogelijk af te spreken. Uit ervaring weten wij dat alles bijlange niet 

altijd even makkelijk is, daarom zullen wij dit met de grootste zorg en voorzichtigheid benaderen. Alle informatie zal vertrouwelijk 

en met de grootste zorg en omzichtigheid behandeld worden.  

Mocht u nood hebben aan een gesprek in verband met uw kind, kan u altijd de school (klastitularis, zorgcoördinator, directie, ...) 

contacteren.  

 

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 onze school mee te werken aan co-

schoolschap. Alternerend naar twee scholen gaan is recent trouwens decretaal verboden. 

 

 

5.30. Huisdieren 

 

In principe horen huisdieren niet thuis op een schooldomein. In een 'niet normale' omgeving kunnen de braafste huisdieren 

schrikken en zich agressief gaan opstellen. Een normale reactie van een dier in zo’n bedreigende situatie is dan soms een 

aanval. Dit gebeurt dan zo onverwacht dat zelf een volwassene niet gepast kan reageren... 

Het tweede risico betreft een gezondheidsrisico ( terrein afbakenen, uitwerpselen - ziektes - ...). 

Een derde risico kunnen de te enthousiaste of de bange leerlingen zijn.... 

Slechts indien we deze risico's onder controle kunnen houden,  kan een huisdier toegelaten worden (b.v. t.g.v. een 

lesactiviteit of Werelddierendag). Ouders die hun (klein)kinderen komen afhalen, brengen dan ook geen huisdier mee. 
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DEEL  6:  LEEFREGELS VOOR DE KINDEREN 
 
We wensen je van harte welkom in De Ark. 

Ben je ingeschreven in de kleuterklas, dan kom je in een boeiende wereld terecht. 

Kom je naar het eerste leerjaar, dan gaat een nieuwe wereld voor je open. 

Of als je nieuw bent in De Ark, dan zal de aanpassing misschien wat tijd vragen. Maar je klasgenootjes en de meesters en 

juffen zijn er om je te helpen. 

 

In De Ark brengen we respect op voor onszelf, de anderen en de natuur. Om ons hierbij te helpen zijn in onze school een 

aantal regels uitgewerkt. Enkele daarvan zijn heel duidelijk en bindend. Andere zijn vrijblijvender, dan moet je er zelf over 

nadenken. We kunnen trouwens niet alles wat wel mag of niet kan hier neerschrijven. Het leven van creatieve mensen in 

een wereld vol verandering is niet te vatten in kleine regeltjes. Gelukkig maar! 

 

Dagverloop - schooluren 

’s Morgens is er les van 8.35 uur tot 11.50 uur, op woensdag slechts tot 11.25 uur.  

Na de middag is er les van 13.05 uur tot 15.55 uur, maar op vrijdag van 13.20 tot 15.00 uur. 

Uiteraard is de woensdagmiddag vrij. 

De poorten gaan telkens open om 8.05 uur en om 12.55 uur. 

Enkele tips: 

 Vertrek tijdig, dan moet je je niet haasten. 

 Kom ook niet té vroeg. Het verkeer is te gevaarlijk om op straat te wachten! 

 Wees beleefd en voornaam op straat.  

 Wie vóór 8 uur op school aankomt, kan gebruik maken van de opvang. 

 Te laat komen stoort het klasgebeuren. Leerlingen die te laat zijn, melden zich met hun 

agenda bij de directeur. 

 

1. Levenshouding 

Beleefdheid en meeleven met anderen zijn belangrijke waarden in De Ark. Zowel op school als thuis kun je die waarden 

prima oefenen: 

 Bij het binnenkomen van de school begroet je de leerkracht aan de poort of de deur van de zoen-en-vroemzone. 

 Iedereen wordt beleefd en in het Algemeen Nederlands aangesproken, ook het onderhouds-, opvang-, refter- en 

vervoerpersoneel. 

 De directeur spreek je aan met ‘Directeur,…’, leerkrachten spreek je aan met ‘juf’ of ‘Meester’. 

 Je gebruikt geen GSM, elektronische spelletjes en andere audioapparatuur. Wie een gsm of smartphone,… 

meebrengt, kan die niet gebruiken op het schooldomein.. 

 Elk kind heeft een voor- en familienaam: die worden onvervormd gebruikt. Niemand wordt met de familienaam 

aangesproken  

 Je spreekt iedereen met twee woorden aan: 

o Dag mama!… Tot vanavond, papa!…  

o Goeiemorgen, meneer. Mevrouw, mag ik alstublieft naar het toilet? 

 Laat een volwassene voorgaan op de trap; hou de deur open om een volwassene te laten voorgaan. 

 Blijf rustig en voornaam, ook als je heel blij of boos bent. 

 Bied je excuus aan na een fout of misverstand. 

 Draag zorg voor je eigen gerei en dat van anderen, ook voor de schooleigendommen 

 Verzorg je houding, zit recht op je stoel… 

 Lang haar wordt zo vastgemaakt dat het niet voor het gezicht hangt. 

 Je kleedt je zo dat de anderen niet enkel verbaasd naar je uiterlijk staren.  

 De directeur beslist steeds over twijfelgevallen. 

 Op school draag je geen vakantiekledij. Kledij kan best modern, zonder aanstootgevend of extravagant te zijn. De 

buik moet bedekt zijn. Een té schreeuwerige opdruk of teksten die in tegenstrijd zijn met onze schoolvisie worden niet 

toegelaten.  

 Opvallende sieraden draag je niet. Piercings en tattoos zijn verboden! Kettingen, ringen, oorringen,… zijn niet 

ongevaarlijk in het spel. Die draag je dus niet. 1 oorring per oor én in de oorlel  is toegelaten. 

 Kledij moet beschermend zijn:  

o de schouders moeten bedekt zijn (geen spaghettibandjes!).  

o je schoeisel moet aan de hiel vastzitten (strandslippers en crocs zijn niet veilig en dus niet toegelaten.) 

o Ook combatschoeisel (en –kledij) draag je hier niet. 
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2. Respect voor andere leerlingen 

Op school moet je veel leren en studeren. Maar oefenen hoe je met anderen moet omgaan is minstens even belangrijk. 

 Help mee om een nieuwe leerling op te nemen in de klasgroep. 

 Spreek klasgenoten aan met hun voornaam, zoals je dat zelf het liefste hebt. 

 Leer luisteren! Luister echt, zonder meteen aan je eigen antwoord te denken. 

 Als je een stukje leerstof uitlegt aan een vriend(in), ken je het zelf veel beter. 

 Draag zorg voor kledij, boeken, gerei van anderen. Als je ziet dat iemand iets verliest, raap het dan op en geef het 

aan de eigenaar of hang het aan de kapstok. 

 Aan kleren trekken, met schooltassen zwaaien,… is niet toegestaan. 

 Op de speelplaats gun je anderen ook wat plezier. Daarom moet je af en toe jezelf wel eens wat intomen. 

 Laat iedereen in de klas erbij horen. Als je pestgedrag ziet, meld dat dan aan de leerkracht. 

 Omwille van het risico is gooien met sneeuwballen  niet toegestaan. Baantje glijden kan als de leerkracht het toestaat, 

maar nooit met twee tegelijk op één ijsbaan. 

 

3. Respect voor de meester, de juf, de directeur 

 Het is de gewoonte om ’s morgens of ’s middags op de speelplaats de meester, juf en directeur beleefd een goeiedag 

te zeggen. 

 Je spreekt je leraar of directeur altijd aan in keurig Nederlands. Op school praat je met twee woorden (zie hoger). 

 Na een opmerking of straf past een excuus: 

o Wilt u mij verontschuldigen…   Het spijt me, zo had ik het niet bedoeld…    Neemt U mij niet kwalijk… 

 Waarom zou een ‘dank u wel’ niet passend zijn als je meester of juf, speciaal voor jou, een extra-inspanning doet? 

 Kom je te laat, dan geef je bij excuus voor het storen van de les een verklaring! 

 Meen je dat je een straf niet helemaal verdiend hebt, vraag dan in de speeltijd of je de leerkracht even kunt spreken. 

Blijf vooral beleefd! 

 Het siert je ook om buiten de school het personeel te begroeten. 

 Je getuigt ook van respect als je je taken, lessen,… tijdig en volledig voorbereidt en volgens de afspraak binnenbrengt. 

 

4. Respect voor de klassen, gebouwen en materialen 

 Gebruik de vuilnismanden; dan hoeft niemand papier of resten op te rapen; 

 Als je de toiletten gebruikt zoals het hoort, dan blijven ze net voor de andere kinderen: 

o was je handen na elk toiletbezoek: één schuimeenheid volstaat. 

o droog je handen aan de papieren servetten! Eén servet uit de automaat volstaat! 

 Orde in de lessenaar bespaart veel tijd.  

 Een leerling mag nooit in klas achterblijven zonder toezicht van de juf/meester. Wie met een ziektebriefje of een 

aanvraag van de ouders binnen moet blijven, brengt deze voorlopige opvang door in de kleuterrefter. 

 Draag zorg voor het materiaal dat je gratis mag gebruiken: boeken, meubilair, de gebouwen en toiletten, 

speeltoestellen, speelgoed op de speelplaats… Opzettelijke schade (ook verlies van boeken of materialen) moet door je 

ouders vergoed worden. Daarnaast verwacht de school nog een herstelgerichte actie (b.v. verontschuldiging, reparatie,…). 

Een herstelgerichte actie kan concreet of symbolisch zijn, maar moet steeds echt, gemeend, authentiek zijn. 

 Het is fijn als je onopzettelijke schade zelf probeert te herstellen of dat komt melden bij de directeur. 

 Boeken en schriften worden gekaft en krijgen een etiket. Zo blijven ze netter. 

 Al je spullen moet je naamtekenen. Laat je gymspullen regelmatig wassen. 

 Iedere kleuter of leerling is medeverantwoordelijk voor de netheid van onze school. Je laat dus niets slingeren in de 

gangen of op de speelplaats. 

 Wie buiten de schooluren in de zaal of op de speelplaats is (b.v. voor een familiefeest, met de KSA,…) heeft nooit 

toegang tot de gangen, klassen of andere accommodatie. 

 Kleuters brengen een reservebroekje (en reservesokjes) mee. 

 Je kledij, boterhamdoos, koekjesdoos… is van een naam voorzien. Dit kan op een eenvoudige manier door met balpen 

of stift de naam (b.v. op het etiket) te schrijven. Zo zullen op het eind van het schooljaar minder kleren en spullen op school 

achterblijven. 

 

5. Op de speelplaats: 

 Voor je eigen veiligheid blijf je op de speelplaats. Je gaat dus nooit terug naar huis om vergeten zaken op te halen. 

 School- en zwemtassen, boterhamdozen,… horen thuis in de daartoe voorziene rekken. 

 Het belteken duidt het einde van de speeltijd aan. Dan ga je in de rij staan. De surveillant geeft dan een teken wanneer 

de rijen naar de klas kunnen vertrekken.  

 In de gangen houden we ’t rustig en veilig. 

 Draag je ook zorg voor de speeltuigen en de materialen? En de beplantingen? 

 In de speeltijden pomp je het best je longen vol verse zuurstof. Dat kun je het best door veel te spelen en te 

bewegen. Slang, paardje en haasje over zijn echter te gevaarlijk! 

 Om verschillende redenen breng je géén stickers, verzamelkaarten of andere ruilvoorwerpen mee naar 

school. Dergelijke ‘handeltjes’ zijn niet toegestaan! 
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 Ook prullen en te dure spullen laat je thuis om moeilijkheden te vermijden. 

 Snoep verstandig, eet een appel! Snoepen is hier niet toegestaan. 

 

6. Ballenreglement en speelplaatsspellen 

 Elke maand zet ons Speelkonijn een ander spel in de kijker. Zo maak je tijdens het jaar 

kennis met verschillende speelplaatsspelletjes (hoelahoepen, touwtjespringen, bikkelen,…).  

 Afspraken i.v.m. ballen: 

o Voetbal is enkel toegestaan met de mousseballen! 

o Bij regen of natte speelplaats wordt er niet met de moussebal gespeeld. 

o Tijdens de korte speeltijden wordt enkel met plasticballen gespeeld. Tijdens de korte 

speeltijden wordt er dus niet gevoetbald. 

o Er zijn twee mousseballen voor de twee sportvelden. De ballen liggen steeds in de mand 

bij het bureau van de directeur. De plasticbal is een klasbal. 

 Volg de planning over het gebruik van de twee sportvelden goed op. 

 Voetbal echter met beheersing: keiharde schoppen zijn niet toegestaan. 

 Bij het eerste belteken wordt de bal zo vlug mogelijk op de correcte plaats in de 

ballenmand teruggelegd. 
 

7. In de gangen 

Een gang maakt geen deel uit van de speelplaats. Ook daar zorgen we dus voor orde en tucht. 

 In de gang is het stil, zowel voor als na de les. Praten doe je pas buiten. 

 Bij het eerste belteken sta je in de rij. Onthoud: tweede belteken = stilteteken! Je gaat naar de klassen zonder praten, 

niemand loopt uit de rij. Lopen op de trap is gevaarlijk! Duwen en trekken op de trappen is uit den boze! In de gangen mag 

je niet lopen. 

 Hang je kleren netjes aan de kapstok, laat niets op de grond slingeren. 

 Hang jij ook terug wat op de grond gevallen is? 

 Turn- of zwemgerief horen in een passende tas, niet in een plasticzak. 

 Voor de veiligheid van de anderen, hou je je schooltas naast je zonder slingeren. 

 Tijdens de speeltijden moet je genieten van de frisse buitenlucht. Je speelt dus niet in de gangen of de 

klassen, noch in de toiletten. 

 

8. In de refter 

Het eten smaakt nog zo lekker in een omgeving waar je van je maaltijd kan genieten. Daarom: 

 Tijdens de maaltijd kan je rustig praten met je buren. 

 Eet met mes en vork. 

 Vraag een (grote of kleine) portie die je opkrijgt. Soep drink je naar keuze, maar wat je 

neemt, drink je ook op. 

 Er worden geen drankjes van thuis meegebracht. Ieder krijgt plat water en soep. 

Yoghurt(dessert) mag je wel meebrengen. 

 De eerste dag van de schoolweek deel je je keuze mee voor de hele week: volle maaltijd 

of enkel soep. Dat kan per dag anders zijn.  

 Als je zelf je boterhammaaltijd meebrengt, zorg je voor een rijke voedingswaarde. In je 

(genaamtekende!) boterhamdoos horen ook groenten, nootjes, fruit. 

 Het is fijn als je het personeel of de kleutertjes helpt in de refter (kleuters begeleiden,  

aankleden, helpen afruimen,…). 

 

9. Gezonde voeding, gezonde levensstijl 

 Is ook je binnenkant goed gewassen? Naast je tussendoortje kan je ook plat water in een herbruikbare verpakking 

meebrengen. 

 Als tussendoortje breng je ’s morgens fruit of groentjes mee; ook rozijntjes of nootjes gelden als fruit. Het hoeft 

niet altijd appel of druifjes te zijn. Na de middag kan een koek, boterham met beleg of, uiteraard, groenten en fruit.   

 Koeken (géén chocolade aan de buitenkant), boterhammen,… worden verpakt in een koekjesdoosje of boterhamdoos 

(geen individuele verpakking dus van de koekjes). 

 Na het toiletbezoek was je je handen (met weinig zeep). Zorg ervoor dat het papieren serviet in de papiermand 

terechtkomt (niet in het toilet of op de grond). 

 Controleer na het toiletbezoek de toiletpot op ‘remsporen’. Verwijder die desnoods met de toiletborstel. 

 Zorg ook voor je lichaam: korte en zuivere nagels, je bent gewassen met water (en zeep) voor je naar school komt. 

 Zorg steeds voor een zakdoek of papieren zakdoekjes in je lessenaar of schooltas. 

 

 

10. Huiswerk, straf en bijwerk, avondstudie 

Soms krijg je een extra taak opdat je vlugger het klaspeil zou bereiken. Dat is uiteraard geen straf, maar bijwerk. Aanzie dit 

als een extra hulp, een vorm van studeren. 
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Een straf echter is een noodmiddel om je tot inzicht te brengen over je gedrag of attitudes. 

 Om de twee weken zetten we een actiepunt in de kijker (b.v. beleefdheid, of 

‘verzorgde rijen’, of ‘wie wil pesten, is gezien’…  

o Van een leerling die de afspraken niet naleeft, komt de naam op het blad in de 

leraarskamer.  

o De tweede keer volgt er een kleine sanctie.  

o De derde keer wordt er strafwerk geschreven (b.v. dit schoolreglement 

overschrijven i.p.v. te spelen). De volgende klasdag geef je je straf aan de betreffende 

leerkracht. Je krijgt dan ook een melding op een briefje dat door je ouders ondertekend 

wordt. Dit getekend briefje geef je achteraf aan de directeur.  

o Bij een strafwerk hoort steeds een herstelgerichte actie (om ‘het weer goed te maken’, b.v. een tekening 

maken voor iemand anders, de schade vergoeden,…).  

 Gebruik nooit tipp-ex. Als je met een pen schrijft, kun je makkelijker een fout netjes verbeteren. 

 Zorg voor een nette afscheuring als je meester/juf maar één blad wenst. 

 Wie een werk te laat indient, kan bestraft worden. 

 Er is een apart studiereglement (zie website). Je kan kiezen tussen de hele studie of een halve studie. Daar maak je 

in een rustige studiesfeer je huiswerk of kun je je voorbereiden op een toets of de voorbije lessen herhalen. Strips lezen, 

tekenen,… doe je niét in de studie. Een boek lezen kan desnoods wél. Avondstudie is niet gelijk aan huiswerkbegeleiding! 

Het tarief van de avondstudie is dezelfde als de opvang (zie bijlage onkostenlijst ouders). 

 

11. Agenda, rapporten en proefwerken 

 Je laat je agenda nazien en ondertekenen door je ouders (eerste graad dagelijks, tweede en derde graad wekelijks) 

 Toetsen en rapporten worden de maandag (ondertekend!) terug meegebracht. 

 Spieken maakt een proefwerk waardeloos. Daarom krijgt wie spiekt of helpt spieken nul punten. 

 

12. Brandalarm 

 Omdat niemand kan weten of een alarm echt is of als het om een oefening gaat, moet bij ieder alarm de klas ontruimd 

worden. Bij het horen van de sirene verlaten de leerlingen de lokalen o.l.v. de leerkracht. 

 Ramen en deuren worden dichtgedaan. 

 Rustig, zonder lopen gaat de klas naar de speelplaats of de parking. 

 De leerlingen staan in volgorde op een rij en wachten de instructies af. 

 Niemand verlaat de groep of de school zonder bevel. 

 

13. Fietsen 

 Op school krijg je een nummer toegewezen voor je fiets. De fietsenstalling is echter zonder bewaking! Stel je schade 

vast of veroorzaak je zelf een ongelukje, verwittig dan onmiddellijk je titularis. 

 Wie schade veroorzaakt en dit niet meldt, wordt ernstig gestraft. 

 Wees voorzichtig bij het inschuiven van je fiets; een hapering is zo gebeurd. 

 Sluit je fiets of step en zet er geen overbodige kwetsbare spullen op (zoals een fietscomputer). Een ongewoon breed 

stuur veroorzaakt schade bij de buren. 

 Controleer regelmatig de draden van de verlichting en kabels van je remmen. Als ze loshangen, worden ze te 

gemakkelijk beschadigd bij het inschuiven. 

 Ledverlichting is handig, maar laat je best niet onbewaakt op je fiets achter. 

 Een step wordt aanzien als een fiets en hoort dus in het fietsenrek. Steppers gaan met de rij naar huis (voetpad).  

 Een fietser draagt altijd een fluohesje of een flovertje (over je schooltas). Een helm is sterk aangeraden. Bij klassikale 

uitstappen per fiets zijn een helm en een hesje verplicht. 
 

14. Verjaardag vieren 

Op je verjaardag word je als kleuter of leerling in het zonnetje gezet. Op die dag trakteer je niet zelf, maar word je 

getrakteerd met een attentie in de klas. Die dag sta jij zelf in de belangstelling, de hele dag. 

 Om iedereen gelijke kansen te geven, worden er geen cadeautjes of traktaten uitgedeeld.  

 Uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes worden in school enkel uitgedeeld als de hele groep gevraagd wordt. Het 

zal je kind maar wezen dat nooit uitgenodigd wordt… 

 

15. De Ark is een pestvrije school: deze regels passen we toe op school én daarbuiten. Pesten, ik doe er iets aan!  

 Ik doe niets bij een ander kind wat ik zelf niet prettig vind. 

 Wij doen niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen en spreken nooit lelijk over elkaar. 

 Wij sluiten niemand buiten de groep en noemen elkaar bij de voornaam. 

 Niemand heeft het recht om een ander uit te schelden, te schoppen, te slaan of te spuwen. 

 Wordt er gepest, dan praten we er thuis en op school over; we houden het niet geheim. 

 Als er iets gebeurt wat je niet leuk vindt, probeer je eerst samen te praten.  

 Kom je er niet uit, dan ga je naar de meester of de juf. 
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BIJLAGE 1: ONKOSTENLIJST OUDERS 2017-2018 
(goedgekeurd op de schoolraad van 08 juni 2017) 

 
1. Kosten voor de basisuitrusting De ouders zorgen voor deze uitrusting. 
 Schooltas, zwemkledij, pennenzak, ringmappen, gymkledij, 

gymtas,…  

2. Kosten die te maken hebben met de eindtermen De school stelt deze materialen ter beschikking 
 Infrastructuur, verzekering, schriften, werk- & handboeken, 

tijdschriften voor in de les, kopies, materialen, schrijf- & 

kleurpotloden,  rekenmachine, passer,… 

Deze materialen blijven in de klas. 

3. Activiteiten die het onderwijs verlevendigen (‘scherpe 

maximumfactuur’) 
Deze kosten zijn beperkt:  
max. kleuter: € 45 – lager: € 85 per schooljaar 

Zwemlessen (verplicht – gratis voor 1° leerjaar)  Schooltarief zwembad (€ 0,65) + vervoer (€ 1,10) 

De Spil : toneelvoorstelling,… 

De Spil : tentoonstelling  - film  

€ 5 (+ vervoer € 1) (richtprijs) 

€ 2 (+vervoer € 1,10) 

Kinderboerderij K2 € 5 (+ vervoer) 

Kinderboerderij K3 en L1 € 6 (+ vervoer) 

Doe-aan-sport-beurs zesde leerjaar € 5 

Sportweek lager (met sportclubs; september) € 10 (incl. vervoer) 

Schoolbus voor uitstap binnen Roeselare € 1,10 

Schoolbus voor uitstap buiten Roeselare € 0,08 / km (min.€ 2 – max. € 15) 

Didactische klasuitstap (i.p.v. schoolreis) € 20-25 (maximum) 

Leerwandelingen (voor gids, toegang,…) Maximaal € 1,50 (gewoonlijk gratis) 

Spelenmarkt (aanbod per klas): kronkeldiedoe, rollebolle, 

gymbo, holderdebolder, honkietonkie, alles met de bal 

tussen € 1,5 en € 3,5 

  

4. Niet-verplichte uitgaven   
Gymkledij: t-truitje (met logo van de school) 

Turnbroekje (kan ev. zelf aangekocht worden) 

€ 7 

€ 9 

Wat in klas gebruikt wordt, wordt door de school aangekocht 

Tijdschriften Averbode  
Lager: zonnekind (L1-2), zonnestraal (L3-4), zonneland (L5-6) 

Kleuter: doremini (K1) - doremix (K2) -  doremi (K3) 

Tijdschriften: 

Mol en Beer (L1 - 9 nrs) 

National Geografic (L4,5,6 - 10 nrs) 

Beaufort (L5-L6) 

Geloofstijdschriften: 

Naomi (L1-2), Simon (L3-4), Samuel (L5-6) 

 

(en niet aangerekend). Onderstaand aanbod is vrijblijvend. 

 

€ 37 

€ 35 

 

€ 13,70 

€ 34 

€12,5 

 

€ 9 

Maaltijden:  

Warm :  

Kleuters 

Leerlingen 

Broodmaaltijd (middagtoezicht en soep inbegrepen) 

Sober maal (rond Goede Vrijdag) 

 

 

€ 3,06 (incl. € 1,20 middagopvang, waarvoor fiscaal attest) 

€ 3,53 (incl. € 1,20 middagopvang, waarvoor fiscaal attest) 

€ 1,40 (incl. € 1,20 middagopvang, waarvoor fiscaal attest) 

Zelfde prijs als warme maaltijd -  ( winst voor Broed.Delen) 

Nieuwjaarsbrieven € 1 per brief 

Klasfoto € 1 

Voorschoolse opvang (vanaf 06.45 uur), laatste scan om 07.55 u. € 0,6 per begonnen kwartier 

Naschoolse opvang (tot 18.30 uur), eerste scan om 16.10 u. € 0,6 per begonnen kwartier 

Buitenschoolse opvang  (woensdagnamiddag, vakantie,…) € 0,6 per begonnen kwartier met een maximum van € 14/dag 

Avondstudie :            Kort: 16.10-16.40        Lang: 16.10-17.00 Idem opvang 

Kortingprijs voor de opvang met meerdere kinderen per gezin Tweede kind aan 90%, derde kind aan 60% 

Meerdaagse activiteiten (buiten de school) Beperkt tot € 425 voor de schoolloopbaan 

Bosklas L1+L2 (31/05 en 01/06/2018) 

Zeeklas L3+L4 (07-09/05/2018) 

Stadsklas L5+L6 (18-20/04/2018) 

Zoom@Regio (voor L5 en L6, in 2018-2019) 

Tentenkamp L1-L2 (niet-verplichte deelname) 

Overnachting (L3 en L4) (niet-verplichte deelname) 

ongeveer € 65      Klassen kunnen activiteiten voor  

Maximaal € 120    fondsenwerving organiseren om  

Maximaal € 120    deze kostprijzen nog te verlagen 

€ 60 

€ 15 (voor activiteiten en verbruik) 

€ 5 (voor activiteiten en verbruik) 
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BIJLAGE 2: PERSOONSGEGEVENS EN ADRESSEN 

 
K1a Saskia Coghe  L5a Patricia Watteeuw  

K1b Els Pattyn   Mr. Ruben Huûghe  

K1b Evelien De Pestel  L5b Annelies Platteeuw  

K1c Sandrine Verstraete   Siegke Catteeuw  

Verpleegk./kinderverz

. 
Hilde Rebry  L6a Elien Debaets  

K2a 
Stefanie Vermeersch  L6b Pieter Debonne  

 Céline Allaert   Ruben Huûghe  

K2b 

Martine Beernaert  bel.ond. Pieter Debonne  

  preventie Pieter Debonne  

Michelle Grymonprez  Zorgcoörd. Caroline Persyn  

K3a 
Wendy De Pré  Bew.opv. Gudrun Vermeersch   

Inge Mannens   Lien D'Hondt  

K3b 
Bea Luyckx  

lo
g

is
ti

ek
 p

er
so

n
ee

l 

Dominique Castelein  

 Céline Allaert  Ann Clinckemaillie 
 

Bew.opv. Inge Mannens  Ria De Muelenaere  

zorgcoörd. Bieke Gheysen  Sharon Delaere  

bel.ond. Bieke Gheysen  Tine Derhoore  

extra-zorg Evelien De Pestel  Karien Dufoor  

L1a Veerle Corty  Eric Moerman  

L1b An-Sofie Demulder  Hasna Khaouiry  

L2a 
Nele Naert  Antoon Vandenaweele  

Siegke Catteeuw  Vanessa Vanbeselaere  

L2b 
Jole Dangreau  Gina Verhulst  

Patrick Keysabyl  Myriam Veys (vrijw. onderhoud)  

L3a Hans Hubrecht  Dany Maertens (vrijw. leerhulp)  

L3b Dominique Maertens    

L4a Hanne Dupont  

administratie 

Ria De Muelenaere  

L4b Rita Haelemeersch  Nathalie Deroo  

 
  Sofie Sinnesael  

  Directie Geert Orgaer  
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Schoolbestuur 
Scholengroep 

Arkorum v.z.w. 

Kattenstraat 33 

8800 Roeselare 

tel.: 051 62 12 10 

Kristiaan Pouseele, voorzitter  

p.a. Kattenstraat 33 

8800 Roeselare 

kris.pouseele@arkorum.be 

Thea Sevenoo, ondervrz. 

p.a. Kattenstraat 33 

8800 Roeselare 

thea.sevenoo@arkorum.be 

Francis Devolder, coörd. dir. 

Kattenstraat 33 

8800 Roeselare 

051 62 12 12 

francis.devolder@arkorum.be 

 

Het lokaal overlegcomité 
Voorzitter Jean-Pierre Vyncke  

Afgev. Arkorum Mark Maes  

Personeel Saskia Coghe  

 Hans Hubrecht  

Perm.adviseur Geert Orgaer, directeur 051 123 041 

 

Het oudercomité: de vriendenkring 
zittend: 

Barbara Verholle (Stan, L5) 

Heidi Depoorter (Thijs, L5) 

Jürgen Espeel, voorzitter (Nora, L2) 

Nathalie D’Hulst, secretaris (Jana, L1 en Miro, K2) 

Jeroen Cool (Dries, L1) 

 

 

staand: 

Geert Orgaer, directeur 

Chris Bruneel (Siebe, L2) 

Nic Dufoort (Simon, K3 en Amber, K1) 

Dorine Casier (Marit, L1 en Svea & Benno, K2) 

Hannelore Kins (Marthe, K1)  

Gene Vangampelaere (Sam, L2 en Jonas K3) 

          

De schoolraad 
Voorzitter Jo Vermander 

ouders Inge Maertens 

 Jo Vermander 

 Dieter Vandamme 

leerkrachten Sandrine Verstraete 

Dominique Maertens 

Nele Naert 

Lokale gemeensch. Hans Vanhaute 

Te coöpteren 

Te coöpteren 

Directeur Geert Orgaer 

 

Het centrum voor leerlingenbegeleiding 

Vrij CLB Roeselare 

Kattenstraat 65 

8800 Roeselare 

Tel : 051/259 700  -  Fax: 051/243 488 

E-mail : info@clbroeselare.be  -  Website : www.clbroeselare.be 

mailto:barbara_verholle@yahoo.com
mailto:heididepoorter88@hotmail.com
mailto:jurgen.espeel@gmail.com
mailto:nathalie.dhulst@telenet.be
mailto:cool.jeroen@gmail.com
mailto:chris.bruneel1@telenet.be
mailto:nic.dufoort@telenet.be
mailto:Casier.dorine@skynet.be
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Het centrum is elke werkdag geopend: 

Maandag Van 08.00 u tot 12.00 u Gesloten 

Dinsdag Van 08.00 u tot 12.00 u Van 13.00 u tot 17.00 u 

Woensdag Van 08.00 u tot 12.00 u Van 13.00 u tot 18.00 u 

Donderdag Van 08.00 u tot 12.00 u Van 13.00 u tot 17.00 u 

Vrijdag Van 08.00 u tot 12.00 u Van 13.00 u tot 16.00 u 

Het centrum is telefonisch bereikbaar elke werkdag tijdens de openingsuren en op op maandagnamiddag van 

13.00 u tot 17.00 u  

Persoonlijke E-mailadressen:  

Paramedisch werker: Annelien.lambrecht@clbroeselare.be 051/259.700 

Schoolarts: Merel.vanneste@clbroeselare.be 051/259.700 

psycho-pedagogisch consulent: Marieke.casteleyn@clbroeselare.be 051/259.758 

maatschappelijk werker: Frederic.dehullu@clbroeselare.be 051/259.700 

 

Pedagogische begeleiding: Luc Decoene, luc.decoene@katholiekonderwijs.vlaanderen 

 

Samenstelling klassenraad 

De klassenraad van Uw kind bestaat uit de directeur,  

de klastitularis(sen), de titularis van het voorgaande jaar en de zorgcoördinator 

 

Nuttige adressen 

- Beroepscommissie m.b.t. tuchtmaatregelen :    

Vicariaat voor onderwijs - Beroepscommissie basisonderwijs 

H. Geeststraat 4 – 8000 Brugge. 

 

- Lokaal Overlegplatform Roeselare :    

Dhr. Johan De Backere, LOP-deskundige 

LOP Roeselare Basisonderwijs     

0473/938 927  johan.debackere@ond.vlaanderen.be 

  

- Commissie inzake Leerlingenrechten :   

Vlaamse Overheid 

Agentschap voor onderwijsdiensten – AgODi 

Secretariaat commissie inzake Leerlingenrechten 

t.a.v. Ingrid Hugelier (Basisonderwijs) 

Koning Albert-II laan 15, 1210 Brussel  

02/553 93 83 commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be 

  

- Commissie Zorgvuldig bestuur :    

Vlaamse Overheid 

Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi 

t.a.v. Marleen Broucke 

Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel           

02/553.65.56  zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be   

 

 

 

BIJLAGE 3: DE PEDAGOGIE VAN JEZUS 
 

 
1. Hij vertrekt vanuit concrete situaties en personen. Hij neemt ze zoals ze zijn. Zonder etiketten. 

Zonder vooroordelen. 

2. Eerst luistert hij, daarna spreekt hij. Horen, zien en leven, erbij zijn, dat is belangrijk voor hem. Hij is er 

niet alleen op uit om vlug een woordje te kunnen plaatsen over God. 

mailto:johan.debackere@ond.vlaanderen.be
mailto:commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be
mailto:zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be
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3. Als hij spreekt, dan is hij verstaanbaar en geloofwaardig. Hij biedt ‘kwaliteit’ aan: in zijn woord, 

zijn gebaar, zijn relatie, zijn houding. Hij stelt de ervaring van ‘hoe god is’ aanwezig. 

4. Hij stelt de mensen met hun doen en laten in vraag. Hij komt altijd aan met een aanbod dat léven 

bevordert. Hij geeft zijn eigen mening, standpunt te kennen maar laat mensen vrij. Hij legt hun iets voor, maar 

hij legt hun nooit iets op. 

5. Hij aanvaardt dat een mens zijn levensweg gaat, de loop van zijn eigen geschiedenis volgt. Hij 

nodigt hem uit om zijn eigen levensgeschiedenis op een andere manier te bekijken, op die manier waarop hij – 

Jezus- haar bekijkt. 

6. Hij is in staat in het vel van de andere te kruipen. Hij gaat niet ‘in de plaats van de andere’, maar samen 

mét de andere; zo leert hij hen op een andere manier te kijken. Hij geeft de andere ‘nieuwe ogen’ om te kijken, 

'nieuwe oren' om te horen, … 

7. Hij wijst elke vorm van geweld af. Hij is geduldig, weet hoopvol te wachten: de wijsheid die het 

ritme van de mensen respecteert, die de mensen niet dwingt om allemaal in dezelfde pas te lopen. 

8. Hij brengt ‘waarden’ aan, meer door zijn getuigenis dan door grote woorden, hij zegt: “Doe zoals ik” en 

dat is iets heel anders dan zeggen: ; “Je moet het zó doen…” 

9. Hij vraagt van mensen niet meer dan ze kunnen geven. Hij verplettert niemand. Hij vraagt 

slechts… alles wat die concrete mens kan doen. 

10. Hij treedt op met gezag. Omdat hij wijs is, heeft hij iets te zeggen. De sleutel van zijn gedrag is 

waarheid. 

11.  Hij gelooft in de mogelijkheden van de mens. Voor hem zijn er geen gevallen ‘waar er niets meer mee 

te doen is.’ Hij weet het beste te zien in elke mens. Echte pedagogie van de hoop. 

12.  Hij gaat met zijn leerlingen een relatie aan die diepte heeft: hij deelt zijn leven met hen, hij kent hen, 

hij laat zich door hen kennen. 

13.  Hij is vastberaden zonder een dwingeland te zijn. Hij is mild en soepel zonder zwak te zijn. 
14.  Hij blijft niet steken in de ontgoocheling wanneer mensen niet tot het geloof komen. Hij blijft hen 

respecteren. Ook als ze niet geloven blijven ze hun menselijke waardigheid behouden. 

15. De kern van heel zijn houding is liefde. Er is maar één reden waarom hij zo handelt: hij houdt van 

de mensen. 
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BIJLAGEN

 
 

1. Plattegronden (gelijkvloers, eerste verdiep, tweede verdiep) 

Toestand na de nieuwbouw 

 

2. Peuterslapen 

 

3. Onze zorgvisie 

 

4. Denkkoffers in de kleuterafdeling 

 

5. Toeters en Kontrabas (schoolrijpheidstesten kleuterafdeling) 

 

6. LVS-toetsen (leervorderingentests in de lagere afdeling) 

 

7. Visietekst Kangoeroewerking (met bijlage: Schaken) 

 

8. Huiswerk en Leren Leren 

 

9. Reglement Avondstudie 

 

10. Bewegingsopvoeding in de kleuterafdeling 

 

11. Bewegingsopvoeding lagere afdeling 

 

12. Speelplaatswerking  

 

13. Afspraken Speelplaats 

 

14. Visietekst meerdaagse uitstappen (en planning) 

 

15. ICT-beleidsplan 

 

16. Afspraken voor kinderen i.v.m. computergebruik 

 

17. Gezondheidsbeleid (met visietekst schoolmaaltijden) 

 

18. Juryverslag MOS 

 
 

 


