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Beste ouder,  

 

 

Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen.  

Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel 

maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar is er wel nauw 

mee verbonden, daarom worden ze hier toch opgenomen. In het tweede deel vind 

je het pedagogisch project. In het derde deel vind je het eigenlijke reglement dat 

bestaat uit de engagementsverklaring, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, 

de organisatie van de leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift 

basisonderwijs, onderwijs aan huis, orde- en tuchtmaatregelen, de bijdrageregeling, 

vrijwilligers, welzijnsbeleid, leefregels, revalidatie en privacy. 

De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat jullie akkoord gaan met het 

volledige schoolreglement.  

Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen.  

Aanpassingen aan het eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is 

er niet opnieuw een akkoord nodig van de ouders.  

Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden 

aan de ouders voorgelegd, die moeten zich opnieuw akkoord verklaren met het 

gewijzigde schoolreglement.  

Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken.  

 

Wij hopen op een goede samenwerking! 

De directie en het schoolteam 
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1.  Algemene informatie 
 

1.1  Verwelkoming 

                                                                                               

Welkom papa, welkom mama! 
 

Wij heten u hartelijk welkom en danken u voor het vertrouwen dat jullie in ons stellen. 

Voor velen wordt dit schooljaar een vertrouwd weerzien, andere kindjes daarentegen zetten 

schoorvoetend hun eerste pasjes richting peuter- of kleuterklas.  We vertrekken samen voor 

weer een fantastisch, uitdagend schooljaar!  

 

Onze hoofdbekommernis is uw kindje een warm “thuisgevoel” te bieden. Daar staat heel ons 

team garant voor. Wij hopen en wensen dat onze school een ‘open school’ is waar alle 

mama’s en papa’s de kans geboden wordt aan het schoolgebeuren deel te nemen. 

 

Jullie hebben voor onze school gekozen. Omdat een goede werking binnen de schoolmuren 

gefundeerd is op enkele zeer duidelijke afspraken en/of regels wil dit infoboekje u hierbij 

helpen. Mogen wij u daarom vragen deze brochure aandachtig door te nemen en ze te 

bewaren om eventueel na te slaan. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in onze school 

stelt en wensen u en uw kind(eren) een fijn schooljaar toe! 

 

 

Welkom lieve kleuter! 
 
Wij zien in je ogen zoveel vragen, zoveel verwachtingen, misschien een beetje angst of een 

beetje onzekerheid. Kom maar mee met ons op ontdekkingstocht! We zijn blij dat jij er bij bent! 

Je talenten en je mogelijkheden zijn voor ons nog verborgen en ongekend. 

Wij aanvaarden je zoals je bent en wij zien het als een bijzondere opdracht om je talenten tot 

verdere ontplooiing te brengen.  Wij hopen en wensen dat onze school een plaats is waar het 

goed is om te groeien, om al spelend veel te leren en om gelukkig te zijn, samen met je 

klasgenootjes en je juf. 

 

 

 

 

 

 

 

Directeur en leerkrachtenteam  

Gesubs. Vrije Zelfst. Kleuterschool  

O.L.V. van Gaverland  
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Tot ziens vakantie,             

dag school, dag vriendjes! 

 

Onze eerste schooldag… 

't Zal wel plezant worden 

met vele vriendjes in een ander klasje, 

een nieuwe juf! 

Weer spelen met zo velen, 

ons niet vervelen 

en...  een jaartje verder! 

 

Kom jij voor de eerste maal, kleine kapoen? 

Kijk maar eens rond op de grote speelplaats. 

Zou jij ook in die grote zandbak willen spelen 

of wil je even kruipen op het felgekleurd speeltuig? 

Blijf jij liever veilig aan de hand van de juf? 

Het kan allemaal! 

 

Wij zijn blij dat je er bent. 

                                   

Aan allen van harte welkom! 
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1.2  Wie is wie in onze school? 
 

Structuur: 
 
Onze school heeft 2 vestigingsplaatsen, en biedt enkel kleuteronderwijs aan.  

De lagere school O.L.V. van Gaverland, Sint-Elisabethstraat 66, valt onder hetzelfde 

schoolbestuur en biedt op haar beurt uitsluitend lager onderwijs aan.  

 

 

O.L.V. van Gaverland  

 

Ges. Vrije Zelfst. Kleuterschool 

Sint-Elisabethstraat 62 

9120 Melsele 
 

 03-775.74.76 

  herlindesecretariaat-olvg@kleuterschoolmelsele.be 

 www.kleuterschoolmelsele.be 

 

Wijkafdeling Gaverland 

Gaverlandstraat 111 

9120 Melsele 
 

 03-775.69.41 

                             Herlindesecretariaat-olvg@kleuterschoolmelsele.be 

                                              www.kleuterschoolmelsele.be 

 

 

 

Organisatie van de school: 

 

SCHOOLBESTUUR 

 

 

▪ Benaming:  vzw KOGB 

                                     Kloosterstraat 39 

                                     9120  Beveren 

 

▪ Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke voor het schoolgebeuren.     Het schoolbestuur 

is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het 

beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop 

van het onderwijs.  

  

 

mailto:herlindesecretariaat-olvg@kleuterschoolmelsele.be
http://www.kleuterschoolmelsele.be/
mailto:Herlindesecretariaat-olvg@kleuterschoolmelsele.be
http://www.kleuterschoolmelsele.be/
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SCHOLENGEMEENSCHAP 

 
▪ Het oprichten van een scholengemeenschap is een decretale verplichting die als doel 

   heeft het onderwijs te coördineren en te begeleiden,  binnen het kader van een 

   afgesloten overeenkomst tussen de betrokken schoolbesturen. 

   Vanaf 5 juni 2018 vormen wij een nieuw schoolbestuur, VZW Katholiek Onderwijs  

   Groot-Beveren (KOGB) en dit samen met Sint-Maarten Boven- en Middenschool te 

   Beveren en Vrije Zelfstandige kleuter- en lagere school. 

 

▪ Onze school werkt ook nog samen met: 

       GVB De Kreek, Kreek 1, 9130 Kieldrecht 

       GVB De Verrekijker, St-Laurentiusstraat 17, 9130 Verrebroek 

       Lagere school OLVG, St-Elisabethstraat 62, 9120 Melsele 

 

▪ Het correspondentieadres van de scholengemeenschap is 

    Sint-Elisabethstraat 66, 9120 Melsele 

▪ Voorzitter: Dhr. Lambers Peter 

 

PERSONEELSLEDEN 

 

Directeur:  

Mevr. Van Overtveldt Carine 

Hertenlaan 36 

9120  Melsele  

  0472/38 33 86 

directie-olvg@kleuterschoolmelsele.be 

Centrum:     03-775.74.76  

Mevr. Annemie Weemaes     

Mevr. Ann Staut 

Mevr. Carine Vervaet 

Mevr. Sophie De Pauw 

Mevr. Ilse De Schryver 

Mevr. Nike Van Hemelrijck 

Mevr. Ria Allaert 

Mevr. Jolien Veeckens 

Mevr. Sofie Cools 

Mevr.Jolien Geldof 

Gaverland:  03-775.69.41 

Mevr. Tinie van Hove 

Mevr. Hilde Smet 

Mevr. Inge Balliauw . 

Mevr. Annemie Van De Vijver 

Mevr. Ilse Troubleyn 

 

Leerkracht Bewegingsopvoeding: Mevr. Ilse Van Puyvelde 

Aanvangsbegeleider: Mevr. Sofie Cools 
ICT-coördinator: Mevr Elise Van Osselaer 

Zorgcoördinator: Mevr. Mireille Dillen 

Zorg+: Mevr. Katrijn De Wreede en Mevr. Sofie Cools 

Kinderverzorgster: Mevr. Lieve Hellemans. 

Administratief medewerker: Mevr. Herlinde Van Duyse 

Preventie-adviseur: Mevr. Leen De Vuyst en Mevr. Ellen Ruythooren 
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Schoolraad 
 
In dit orgaan krijgen de personeelsleden, de ouders en de plaatselijke gemeenschap 

inspraak in het dagelijkse onderwijsgebeuren in de school.  

De directie en het schoolbestuur zijn niet vertegenwoordigd in de schoolraad, maar worden 

door de schoolraad op de vergaderingen uitgenodigd als waarnemers. 

Ouders en personeelsleden worden om de vier jaar gekozen. De huidige schoolraad is van 

start gegaan op 1 april 2017. 

 

De bepalingen die worden opgenomen in het schoolreglement moeten overlegd worden in de 

schoolraad. De vergadering is adviserend en overlegt met het schoolbestuur. 

Overleg betekent volgens het participatiedecreet (02/04/2004): het overleg leidt tot een 

akkoord of niet-akkoord tussen het schoolbestuur en de schoolraad. Een akkoord wordt 

uitgevoerd door het schoolbestuur. In geval van niet-akkoord neemt het schoolbestuur een 

eindbeslissing. 

  

Hierna volgt de samenstelling, zodat jullie zich bij suggesties of vragen kunnen wenden tot 

jullie afgevaardigden. 

 

Leerkrachten: 

 

Effectieven: 

Mevrouw Annemie Van De Vijver  

Hazenhof 65 - 9120 Melsele  

Tel. 03/755.49.38       mail: jufannemievdv-olvg@kleuterschoolmelsele.be  

                                  

Mevrouw Vervaet Carine 

Kapelstraat 35 – 9120 Melsele 

Tel. 0486/84.33.77     mail: jufcarine-olvg@kleuterschoolmelsele.be 

 

Ouders: 

 

Effectieven: 

Voorzitter:                          Secretaris :                  

Mevr.Faye Lescrauwaet                                                 Mvr Marischal An                                                           

Mail: faye@lescrauwaet-stevens.be Mail: an.marischal@telenet.be 

                                                                                             

  

  

Lokale gemeenschap: 

 

Effectieven: 

 

Mevrouw Marie-Louise Truyman Mevrouw Van Mieghem Rita 

Gentstraat 68 - 9120 Melsele Fazantenlaan 28 - 9120 Melsele 
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OUDERRAAD 
 
De ouderraad is een overlegorgaan en staat de school met raad en daad bij. Concreet 

betekent dit dat we alle ouders informeren over onze activiteiten en standpunten. We 

organiseren ontmoetingsactiviteiten om de ouders te betrekken bij de school.  We 

ondersteunen de school zowel financieel als door zelf de handen uit de mouwen te steken. En 

ten slotte denken we met de school mee. 

 

Wie zijn we?  

Ouders van kleuters die in onze school zitten en samen de Ouderraad vormen. 

 

Wat doen we en wat levert het op?  

We organiseren allerlei activiteiten, zoals onze jaarlijkse zondagsbrunch, een quiz voor de 

ouders, een infoavond rond een actueel thema, een kleuteractiviteit, … We helpen de juffen 

tijdens het schoolfeest en de opendeurdag. Dankzij deze activiteiten kunnen we de school 

financieel ondersteunen, waardoor de school o.a. nieuw speelgoed kan aankopen of zaken 

die aan vernieuwing toe zijn laten vervangen en dat alles ten voordele van onze kleuters. 

Daarnaast hebben we een adviserende functie naar de schoolraad en het schoolbestuur toe 

en houden we de ouders op de hoogte via onze verslagen. 

 

Wanneer komen we samen?  

Ongeveer een keer in de maand komen we samen op school, bespreken we de organisatie 

van diverse activiteiten en krijgen we nieuwtjes van de school te horen. Dit gebeurt met een 

hapje en een drankje in een gezellige en ongedwongen sfeer. 

  

Maar…  

elk jaar opnieuw zwaaien de kleuters van de derde kleuterklas af en daardoor moeten we ook 

elk jaar afscheid nemen van enkele ouders. Daarom zien we onze ouderraad graag 

aangroeien met nieuwe ouders die een handje willen toesteken tijdens de activiteiten, mee 

willen nadenken over nieuwe initiatieven, logistiek kunnen ondersteunen of zinvolle tips kunnen 

geven. Extra handen kunnen we steeds gebruiken! 

 

 

 

Voel je je aangesproken?  

Surf dan naar www.oudersvoorkleuters.be waar je alle informatie over ons en onze activiteiten 

kan terugvinden. Of vind onze facebookpagina “Ouders voor Kleuters” leuk. We houden jullie 

via onze website, via onze facebookpagina en via Gimme op de hoogte van onze activiteiten. 

Je mag ons ook steeds aanspreken of kom gewoon eens naar een van de vergaderingen. 

We kunnen alle hulp écht gebruiken! Bedankt! 

We willen je van harte verwelkomen namens de ouderraad en wensen we je en je kleuter(s) 

een verrijkend en kwalitatief hoogstaand kleuterjaar toe!  

 

Diana Van den Eynde, voorzitter ouderraad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oudersvoorkleuters.be/
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1.3  Onze samenwerking met het CLB  
Onze school wordt begeleid door:  

CLB (Centrum voor leerlingbegeleiding)  

Ciamberlanidreef 246 

9120 Beveren 

Tel. 03-755.58.69 

www.vclbwaasdender.be 

 

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de 

aandachtspunten voor de kleuterbegeleiding vastlegt.  

Niet alleen de school, maar ook de ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt 

gratis en discreet. Het centrum, de school en de ouders dragen een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid. 

 

Als de school aan het CLB vraagt om een kleuter te begeleiden, zal het CLB een 

begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van de 

kleuter hiermee instemmen. 

 

Hebben ouders bezwaren tegen een bepaalde arts van het CLB, dan kan in overleg een 

andere arts worden aangeduid.  In dat geval zijn de kosten ten laste van de ouders. 

 

Het centrum 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, kleuters, de school en het centrum. 

 

Als een kleuter voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in de school, behoudt het 

centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die kleuter tot het einde 

van de periode van niet-inschrijving. 

 

Het centrum heeft recht op de relevante informatie die over de kleuter in de school aanwezig 

is en de school heeft recht op de relevante informatie over de kleuter in begeleiding. Ze 

houden allebei bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie rekening met de 

geldende regels m.b.t. het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer.  

 

Het multidisciplinaire dossier van uw kind. 

 

- Het multidisciplinaire dossier van uw kind bevat alle voorhanden zijnde gegevens die over 

uw kind op het centrum aanwezig zijn, ook vroegere gegevens uit het vroegere MST – PMS 

- dossier. 

 

-  Als een leerling van school verandert, is het CLB dat de vorige school begeleidt, ervoor 

verantwoordelijk dat het CLB - dossier de leerling volgt. Er is géén toestemming van de 

ouders vereist om een multidisciplinair dossier over te dragen. 

 

- Er bestaat maar één CLB - dossier en dit dossier is in principe een ondeelbaar geheel. 

Daarom wordt het bij schoolverandering in één zending overgemaakt. Elk CLB is eraan 

gehouden de ouders te informeren over het doorgeven van het dossier. Er wordt een 

wachttijd van 30 dagen gerespecteerd na het informeren van de ouders. Als ouder kunt u 

afzien van die wachttijd. U kunt binnen de 30 dagen verzet aantekenen tegen het 

overmaken van de niet-verplichte gegevens uit het dossier. U kunt géén verzet aantekenen 

tegen de overdracht van volgende gegevens: identificatiegegevens, 

vaccinatiegegevens, gegevens in het kader van de verplichte CLB-opdrachten bijzondere 

consulten en de medische onderzoeken uitgevoerd als vorm van nazorg na een 

algemeen, een gericht of een bijzonder consult. 

-     Indien u verzet aantekent, 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. 

http://www.vclbwaasdender.be/
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Ondersteuningsnetwerk 

 

-   Sinds 1 september 2017 zijn de ondersteuningsnetwerken operationeel. 

    Voor alle vragen die de basiszorg en verhoogde zorg van onze school overschrijden  

    werken wij samen met ‘De Accolade’ Waas en Dender. 

    Contactpersoon Caroline De Mayer 

    Algemene info en vragen: www.deaccolade.be 

                                                   info@deaccolade.be 

                                                    09/346 90 08 

                                                            

2.  Pedagogisch project 
 

Wij verwachten van de ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het pedagogisch project 

van onze school staan en deze meedragen. 

Wij zijn een katholieke school en willen een pedagogisch verantwoord onderwijs en een 

kwaliteitsvolle opvoeding aanbieden. 

 

Vanuit ons christelijk geïnspireerd mensbeeld willen wij onze kleuters volgende waarden 

meegeven: 

  - het uniek zijn van elk kind,  

  - verbondenheid met anderen,  

  - genieten van en dankbaar zijn voor wat ons gegeven is, 

  - respect en zorg voor mens en natuur 

  - verwondering, zorgzaam zijn, kunnen vergeven 

 

Wij zorgen ook voor een degelijk en samenhangend inhoudelijk aanbod. 

De eigenheid van elk kind staat voorop. Ons aanbod is gericht op de harmonische 

ontwikkeling van verstand, hart en handen: de ‘ganse’ kleuter. 

 

We willen dat ieder kind zich goed voelt en graag naar school komt, dat iedere leerkracht 

een luisterend en meevoelend oor en hart heeft voor elk kind. 

 

Doorheen de kleuterjaren brengen we de kleuters in contact met alle componenten van de 

hen omringende wereld: de taal, het muzische, de techniek, het samenleven, het goede, …   

 

In onze kleuterschool hebben wij geen vast omlijnd leerplan. Het ‘Ontwikkelingsplan’ vormt 

de basis van waaruit wij onze geïntegreerde activiteiten uitbouwen. Wij werken met leerlijnen 

waarin het ene logisch volgt uit het andere. Zo kunnen we gemakkelijk inspelen op de 

actualiteit of datgene wat jullie kleuter op dat moment boeit: dat kan een nieuwe boekentas 

zijn, een diertje, een bezoek, een meegebrachte knuffel, zijn verjaardag, een gebeurtenis 

thuis…. 

 

Wij willen onze vormingstaak realiseren in de geest van kanunnik Triest; stichter van de 

congregatie van de zusters van Liefde. Wij willen onze kleuters laten groeien in deze 

christelijke traditie. We herkennen onze schooleigen accenten in het Bijbelverhaal:  

            ‘Het mosterdzaadje’ (Matteüs 13:31-33, Marcus 4:30-33, Lucas 13:18-20) 

 

‘Hij hield hun een andere gelijkenis voor: Het koninkrijk van de hemele lijkt op een zaadje van 

de mosterdplant dat iemand meenam en in zijn akker zaaide. Het is weliswaar het kleinste 

van alle zaden, maar het groeit uit tot de grootste onder de planten. Het wordt een struik en 

de vogels van de hemel nestelen zich in hun takken.’ 

 

 

 

 

 

http://www.deaccolade.be/
mailto:info@deaccolade.be
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Hoe klein ook, zelfs het kleinste zaadje kan groeien tot een grote boom. 

Als we onze kinderen omringen met kwaliteitsvol onderwijs kunnen ze in alle stilte en rust 

uitgroeien tot fijne mensen die plezier beleven aan alles en iedereen in hun leefwereld. 

Hoe klein ook, elk zaadje kan rekenen op de nodige erkenning en waardering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Organisatie van de school 
 

3.1  Openstellen van de school 

  
De school is open gedurende de vijf werkdagen. De school is gesloten op woensdagnamiddag, 

tijdens de vakantieperiodes, op facultatieve verlofdagen en op dagen van pedagogische 

studiedagen voor de leerkrachten. 

 

 ▪ Klasuren:   

  

 maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 

 

 8.30 u. - 11.45 u. 

 13.05 u. - 15.30 u.                         

 

woensdag: 

 8.30 u. - 12.10 u. 

 

 ▪ Openingsuren van de school: vanaf 8.00 uur tot 15.45 uur 

 

▪ Middagpauze:  

 

11.45u. tot 12.10u : J1- J2 -J3 -J4 eten in de eigen klas 

 11.45u. tot 12.20u : O1-O2- eten in de refter 

 12.20u. tot 12.50u : O3-O4-O5  eten in de refter 

    12.20u. tot 12.50u : alle kls die klaar zijn spelen buiten onder toezicht 

        13.05u.: einde van de speeltijd, de activiteiten worden hervat. 

 

De kleuters kunnen terug naar school worden gebracht vanaf 12.50 u.! 

 

▪ Brengen en afhalen van de kleuters :  

 

  Centrum:   

 

Bij het belsignaal komen de ouders op de speelplaats en brengen hun kleuters tot aan 

de witte lijn. Onze kleuters komen alléén in de rij! 

Boekentassen worden ’s morgens niet op de voetjes gezet onder het afdak maar kunnen 

op de rug of in de hand gedragen worden. 

Dit doen we omdat bij regenweer de kinderen worden opgevangen onder het afdak 

door de juf. Anders vallen kinderen over de boekentassen. 
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Bij het afhalen, wachten de ouders tot het belsignaal en komen dan pas op de 

speelplaats. Ouders melden aan de juf wanneer ze hun kind uit de rij genomen hebben, 

dit vanuit veiligheidsoverweging.  

- O1-O2-O3  staan te wachten onder het afdak. 

- O4-O5  wachten in de refter. 

- J1-J2-J3-J4 in de klas (lege buggy’s blijven buiten staan) 

 

       

          Gaverland:  

 

De kleuters komen tot 8.15 u. langs de vooringang binnen.  

Daarna worden ze opgewacht op de speelplaats. 

Enkel bij regenweer komen zij langs de vooringang. 

Bij het verlaten van de school komen de kleuters langs verschillende uitgangen buiten. 

Bij regenweer haalt u de kleuters binnen af. 

 

 ▪ Afhalen:  

  

Graag, ook uit veiligheidsoverwegingen, verwittigen indien iemand anders dan de 

vertrouwde persoon de kleuter afhaalt. 

 

    ▪ Drank:   

 

Op school kunnen de kleuters enkel water en melk bestellen. De kleuters kunnen ook iets 

van thuis meebrengen, enkel in een goed gesloten drinkbus of afgesloten plastiek flesje. 

Er worden géén frisdranken (cola, limonade,…) of bruisend water meegegeven, enkel 

plat water.  

Vermeld zeker de naam van de kleuter op de drinkbus of de fles.  

Brikjes en ander wegwerpmateriaal worden niet meer meegebracht. 

Op maan-, woens- en vrijdag brengen de kls een stuk fruit mee naar school. Klaar om te 

eten in een doosje. Dinsdag en donderdag zijn ‘kiesdagen’ een koek mag. 

 

 

 ▪ Eetzaal:   

 

Mogen wij vragen om te zorgen voor een boekentas en een brooddoos die de kleuter 

zelf kan openen. Het is voor de kleuters ook leuk als ze niet té veel boterhammen 

meekrijgen. Joepie, de brooddoos is leeg! Een klein snoepje na de boterhammen is 

toegelaten maar wordt zeker niet gestimuleerd.  

Het is wel de bedoeling dat de kleuters die blijven eten zelfstandig kunnen eten. Indien 

de kleuter drank meebrengt van thuis kan dit alleen maar in een goed gesloten drinkbus 

of een plastiek flesje. Wij wensen géén brikjes of ander wegwerpmateriaal als drank voor 

de kleuters. Er worden ook géén frisdranken (cola, limonade,…) of bruisend water 

meegegeven. 

Kleuters mogen fruit meebrengen indien zij het zonder hulp kunnen eten.  

 

 

 ▪ Peuters:  

 

Mogen wij aandacht vragen voor deze groep kinderen die erbij horen, maar toch net 

geen echte kleuters zijn.  

Wij vragen dat kleuters zich verstaanbaar kunnen maken om naar het toilet te gaan.  

Het neemt te veel tijd weg van de activiteiten, als de juf steeds opnieuw moet zorgen 

voor natte broekjes of vuile luierbroekjes. 
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3.2  Oudercontacten 

 
Georganiseerde oudercontacten:  

  

▪ Tijdens de maand september: een infoavond in de klas van je kleuter, waar je informatie 

krijgt over de dagelijkse werking, de verschillende hoeken in de klas, in welke fase van 

ontwikkeling de kleuters in dat jaar zitten,….. 

▪ Tijdens het tweede semester : contactavond in alle klassen 

     

Niet georganiseerde oudercontacten:  

 

▪ Ouders kunnen steeds persoonlijk contact opnemen met de leerkracht aansluitend aan 

de schooluren, of na het maken van een afspraak met de juf. 

      • Ouders kunnen ook door de school uitgenodigd worden voor een gesprek. 

▪ Ouders kunnen tijdens de opendeurdag, hulpmomenten, activiteiten met ouders, ….  

steeds met de leerkracht spreken.  

▪ Ouders kunnen ook steeds terecht bij de directeur, liefst na het maken van een 

afspraak. 

 

 

3.3  Voor- en naschoolse opvang 

 
'T BALLONNEKE 

 
De voor - en naschoolse opvang wordt georganiseerd door vzw ‘t Ballonneke:   
van 7 uur tot  8.15 uur en van 15.30 uur tot 18 uur. 
 
Voor de kleuters van de Sint-Elisabethstraat is er: 
 

De Knuffelark: Sint-Elisabethstraat 39 
Het Pleziereiland: Sint-Elisabethstraat 62. 

 
Voor de kleuters van Gaverland is er opvang op school door een onthaalouder die verbonden 
is aan ’t Ballonneke. 
 
 
Voor verdere inlichtingen: 
 

‘t Ballonneke Kinderopvang 
Sint-Elisabethstraat 64 

9120 Melsele 
Tel. 03-755.26.36 
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3.4  Logopedie 

 
Op advies van de leerkracht en na goedkeuring van de ouders of door een vraag van de 

ouders, kan er een onderzoek gebeuren.  

Indien logopedie wenselijk is hebben ouders de vrije keuze van een logopediste. 

Na een eventuele screening krijgt uw kleuter een lijst mee met contactgegevens van 

mogelijke logopedisten. 

Ouders krijgen ook info ivm terugbetaling van de logopedie therapie. 

  

 

 

4.  Schoolreglement 
 

4.1  Engagementsverklaring 

Aangezien betrokkenheid van ouders van essentieel belang is, werd er vanaf het schooljaar 

2010-2011 in alle Nederlandstalige scholen een engagementsverklaring ingevoerd.  

Een voldoende betrokkenheid van ouders bij het schoolleven is essentieel voor de leerkansen 

van kinderen.  

Van ouders verwachten we dat ze geïnteresseerd zijn in wat hun kinderen meemaken op 

school en positief staan t.o.v. school.  

Ook voor kleuters is een voldoende aanwezigheid op school essentieel voor een succesvolle 

schoolcarrière. U als ouder engageert zich om de kinderen 's ochtends op tijd naar school te 

brengen, en de kinderen regelmatig naar school te laten gaan. Met de voldoende 

aanwezigheid zal rekening gehouden worden bij het eventueel al dan niet toekennen van 

een schooltoelage.  

We hopen dat u als ouder zich engageert om positief mee te werken aan het 

begeleidingsaanbod van de school.  

Ouders van anderstalige kinderen vragen we dat ze positief staan ten aanzien van extra 

initiatieven en maatregelen (taaltraject en/of taalbad) die de school neemt om achterstand 

van hun kind weg te werken en dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te 

stimuleren bij het leren van Nederlands. 

 Dit kan onder meer door:  

- Zelf Nederlandse lessen te volgen. 

- Bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten. 

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

met hem over te praten. 

- Je kind dagelijks naar Nederlandstalige radioprogramma’s te laten luisteren. 

- Je kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen. 
-  Elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig prenten- of verhalenboek.  

- Geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en er uit voor te lezen 

of ze je kind zelf te laten lezen.  

- Binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met je kind, 

met andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders  

- Je kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige vriendjes.  

- Je kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten. 
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4.2  Inschrijven van leerlingen 
 

Wettelijke bepalingen: 
 
Inschrijvingen kunnen ten vroegste starten op de eerste schooldag van september van het 

voorafgaande schooljaar. Het is niet mogelijk om verschillende schooljaren voordien in een 

school in te schrijven. Voortaan mogen kleuters van eenzelfde geboortejaar ook ingeschreven 

worden tijdens dezelfde inschrijvingsperiode, al kunnen ze pas bij het begin van het daarop 

volgende schooljaar instappen. Na het akkoord gaan van de ouders met het pedagogische 

project en het schoolreglement zijn de leerlingen ingeschreven. 

 

U schrijft uw kleuter in voor de hele duurtijd van de kleuterschool. 

 

Het decreet legt een verplichte voorrangsperiode op voor kinderen die tot dezelfde 

leefeenheid behoren . Inschrijvingsperiode: 

- Voorrang broer en zus: inschrijving mogelijk vanaf 15 juni voorafgaand aan het 

volgende schooljaar 

- Voorrang GOK leerlingen of niet-GOK leerlingen: vanaf de eerste werkdag in juli 

voorafgaand aan het volgende schooljaar  

- Algemene inschrijvingsperiode: tijdens de eerste 2 én de laatste 2 weken van de 

zomervakantie 

 

We maken geen gebruik van facultatieve voorrangsperiodes. 
 

Vastleggen van een maximumcapaciteit 

Van rechtswege is de school verplicht om een maximumcapaciteit voor de school te 

bepalen.  In onze school is die vastgelegd op 300 kleuters.  

25 kls per klaslokaal en per leerkracht. 

(Centrum+wijkschool op Gaverland) 

Kleuters worden ingeschreven in volgorde van aanmelding. 

Er geldt een voorrangsregel voor broertjes en zusjes en voor kinderen van personeelsleden. 

 

Weigeren van leerlingen 

1. Alle scholen kunnen een leerling die  blijkens  een inschrijvingsverslag georiënteerd werd 

naar een type van het buitengewoon onderwijs weigeren wanneer de school onvoldoende  

tegemoet kan  komen aan de specifieke noden van de leerling op het gebied van onderwijs, 

therapie en verzorging (uitgezonderd type 8). De weigeringen gebeuren steeds op grond van 

afweging van individuele dossiers, in overleg met ouders en CLB.  

 

2. Een schoolbestuur kan elke bijkomende inschrijving weigeren wanneer omwille van 

materiële omstandigheden de bijkomende inschrijving voor gevolg heeft dat de 

vooropgestelde maximumcapaciteit overschreden is.  

 

3. In geval van weigering van een leerling moet het schoolbestuur in de motivering, melden 

aan de ouders dat ze voor informatie of bemiddeling, beroep kunnen doen op het lokaal 

overlegplatform indien dit aanwezig is. 

 

Afwijkingen  

De school kan afwijken van de consequente toepassing van weigering wanneer het gaat over 

een aantal categorieën van leerlingen: anderstalige nieuwkomers in het gewoon 

basisonderwijs; leerlingen in het basisonderwijs die geplaatst zijn door de jeugdrechter of door 

de comités voor bijzondere jeugdzorg. 

Deze afwijkingsmogelijkheden zijn geen verplichting. Het schoolbestuur zal voor zichzelf 

bepalen of ze al dan niet gebruik zal maken van één of meerdere afwijkingscategorieën. 

 

 



O.L.V. van Gaverland  – KLEUTERSCHOOL                                                                       Pagina 17 van 
31                               

Praktisch:  
 

Bij de inschrijving van de leerlingen dient een officieel document te worden voorgelegd dat 

de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont: het geboortebewijs, de SIS-

kaart of de kids-ID. 

Kleuters zijn niet leerplichtig. 

 

Het Schoolreglement en het Opvoedingsproject vormen samen een toetredingscontract. Dit 

houdt in dat slechts na een schriftelijke instemming met de inhoud van de schoolbrochure met 

opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie kan overgegaan worden tot het 

inschrijven van de kleuter in onze school. De bepalingen van de schoolbrochure met 

opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie zijn bijgevolg afdwingbaar.  

 

Kleuters kunnen steeds worden ingeschreven, maar kunnen pas naar school komen op de 

eerste instapdatum, na hun  2 jaar en 6 maanden.  

Voor deze instapdatum mag de kleuter niet in de school aanwezig zijn, zelfs niet op proef; ook 

al heeft hij de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden overschreden. 

 

 

Dit zijn de instapdata na inschrijving: 

 

- de eerste schooldag na de zomervakantie 

- de eerste schooldag na de herfstvakantie 

- de eerste schooldag na de kerstvakantie 

- op 1 februari  

- de eerste schooldag na de krokusvakantie 

- de eerste schooldag na de paasvakantie 

- de eerste schooldag na Hemelvaart  

U kan de juiste data vinden op de website van de school. 

 
 

Kleuters van 3 jaar of ouder kunnen op om het even welke schooldag starten.  

 
In september van het jaar waarin het kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht 

om de lessen te volgen. Ook wanneer het kind op die leeftijd nog in de kleuterschool blijft, is 

het dus net als elk ander leerplichtig kind, onderworpen aan de controle op het regelmatig 

schoolbezoek. 

 

Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen of vervroegd naar de lagere school komen, 

kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij het advies van de klassenraad en van het 

CLB. 

 

 

4.3  Afwezigheden 
 

In het kleuteronderwijs moeten afwezigheden niet gewettigd worden door medische attesten 

omdat zij niet leerplichtig zijn. 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 echter belangrijk dat kleuters regelmatig naar school komen. Kinderen die activiteiten 

missen lopen meer risico om  minder goed te integreren in de klasgroep. Let dus wel op!  
Vanaf het schooljaar 2020-2021 verlaagt de leerplicht tot 5 jaar. Voortaan moeten alle 

kinderen dus leren vanaf 5 jaar.  
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Alle kinderen die in hetzelfde kalenderjaar geboren zijn, worden op hetzelfde moment 

leerplichtig: op 1 september van het kalenderjaar waarin zij 5 jaar worden.  

Ze moeten minstens 290 halve lesdagen naar school. Een gemiddeld schooljaar telt tussen de 

320 en 330 halve lesdagen.  

Elke dag aanwezigheid op school is natuurlijk belangrijk. Maar wegens de jonge leeftijd kunnen 

ouders ervoor kiezen hun 5-jarig kind een aantal halve dagen niet naar school te laten gaan.  

Kleuters die al 6 of 7 jaar zijn, moeten elke dag aanwezig zijn, behalve bij gewettigde 

afwezigheid. 

 

Voldoende aanwezig om te kunnen starten in het lager onderwijs 

Als je kind op 6 jaar in het Nederlandstalig gewoon lager onderwijs wil instappen, gaat de 

school na of het in het jaar voordien minstens 290 halve dagen aanwezig was in een 

Nederlandstalige kleuterschool.  

Zo niet, beslist de klassenraad van de lagere school: 

• Ofwel mag je kind toch in het lager onderwijs instappen. 

• Ofwel moet je kind nog een jaar in het kleuteronderwijs blijven. Daar moet je kind dan 

elke schooldag op school aanwezig zijn.  

 

 

De aanwezigheid van je kind op school heeft ook gevolgen voor het verkrijgen en behouden 

van de schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar.  

Daartoe moeten wij de afwezigheden van je kind doorgeven aan het departement onderwijs 

en aan het CLB. 

 

We verwachten dat de ouders ook de afwezigheden van hun kleuter onmiddellijk melden 

omwille van veiligheidsoverwegingen.  

 

De regelgeving op afwezigheden is wel 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 al op vijfjarige leeftijd zijn overgestapt naar het lager 

onderwijs vallen onder de reglementering.  

 

▪ Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is  er steeds een 

medisch attest vereist. Het attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een 

geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist of de 

administratieve diensten van een ziekenhuis. 

 

▪ Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van 

de ouders. Dergelijk briefje kan slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf 

geschreven worden, vanaf de vijfde keer is een medisch attest vereist.   

 

Problematische afwezigheden 

De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Dit heeft immers gevolgen voor het 

verkrijgen en behouden van de schooltoelage. Alsook voor de toelating tot het eerste leerjaar. 

(Zie ook de engagementsverklaring en infobrochure onderwijsregelgeving.) 

Indien de school merkt dat er een kleuter regelmatig en gedurende lange tijd afwezig blijft, zal 

ze contact opnemen met de ouders voor een gesprek. Na 30 halve dagen problematische 

afwezigheden verwittigt de school het Agentschap voor Onderwijsdiensten. 
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4.4  Begeleiding bij uitstappen 

 
Ouders die een groep kleuters begeleiden dienen zich te houden aan de afspraken die de 

juf met hen maakt.  

Zij zorgen voor het aan hen toevertrouwde groepje en volgen de groepsactiviteiten mee. 

Wij vragen het volledige engagement van de ouder die meegaat. 

Roken in het bijzijn van kleuters, en het nuttigen van alcoholische dranken is verboden tijdens 

de uitstappen. Het steeds maar gebruik maken van je smartphone en sms’en is niet leuk voor 

onze kinderen en stoort. 

 

4.5  Rookverbod 
 

Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen, en op heel de school. 

Zowel in het gebouw, als op de speelplaats en in de onmiddellijke omgeving van de school, 

mag er niet gerookt worden. 

Alle vormen van roken zijn verboden, ook elektronische sigaretten. 

Ook bij het begeleiden van kleuters buiten de school vragen wij niet te roken in het bijzijn van 

de kinderen. 

Bij het overtreden van dit rookverbod, kunnen orde- en tuchtmaatregelen getroffen worden. 

4.6  Bijdrageregeling van de ouders 
 
Voor scholen van het gesubsidieerd basisonderwijs kan geen direct of indirect inschrijvingsgeld 

gevraagd worden. Evenmin kunnen er bijdragen gevraagd worden voor materialen die 

gebruikt worden om de ontwikkelingsdoelen na te streven. De overheid bepaalt de lijst met 

materialen die kosteloos ter beschikking moeten worden gesteld om de ontwikkelingsdoelen 

na te streven.  

 

De maximumfactuur voor de kleuterschool bedraagt 45 euro om eigen accenten te kunnen 

leggen. 

De school zorgt er dus voor dat alle kinderen het nodige materiaal ter beschikking wordt 

gesteld zodat ze zorgeloos kunnen leren. Een greep uit de lijst van de overheid: 

 
 
Volgende materialen worden vermeld in de 
ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor het 
gewoon onderwijs. Deze materialen zijn verplicht 
aanwezig op school of in de sporthal. 
 
 
De school stelt de materialen in voldoende mate 
ter beschikking. Dit betekent niet dat dit 
materiaal voor elke individuele leerling aanwezig 
moet zijn. 

 

 
Spelmateriaal (OD LO 2.6) 
Bewegingsmateriaal (ET LO 3.7) 
Toestellen (ET LO 1.9) 
Klimtoestellen (ET LO 1.14) 
Rollend en/of glijdend materiaal (ET LO 2.5) 
 
Boeken (OD NL 3.4) 
Kinderliteratuur (OD MV 3.5) 
Infobronnen (OD NL 3.4) 
Muziekinstrumenten (ET MV 2.2) 

 
 
Materialen uit de volgende categorieën worden 
verondersteld in voldoende mate aanwezig te 
zijn en staan in functie van het nastreven van de 
ontwikkelingsdoelen of het bereiken van de 
eindtermen voor gewoon en buitengewoon 
onderwijs. 
 
Een school kan op basis van haar pedagogisch 
project beslissen welke materialen zij wenst te 

 
Schrijfgerief 
Tekengerief 
Knutselmateriaal 
Constructiemateriaal 
Leer- en ontwikkelingsmaterialen 
Fotokopieën, software … 
Informatie- en communicatie technologisch 
(ICT) materiaal 



O.L.V. van Gaverland  – KLEUTERSCHOOL                                                                       Pagina 20 van 
31                               

gebruiken.  
 

 

Multimediamateriaal 
Andere 

 
 

 ▪ Financiële bijdrage : In bijlage (achteraan) vindt u de lijst van bijdragen die na 

overleg binnen de schoolraad door het schoolbestuur gevraagd worden aan de 

ouders voor deelname aan activiteiten en voor gebruik van materialen die niet 

kosteloos aangeboden kunnen worden. 

 ▪ Wijze van betaling : 

  De betaling gebeurt (vrijblijvend) per domiciliëring of per overschrijving. 

  U ontvangt tweemaandelijks een rekening.  

 

 ▪ Eindafrekening :  

   Bij elke afrekening staat de termijn vermeld om de rekening te vereffenen. 

   Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kunt u 

               steeds contact opnemen met de directeur.  

 
 

 
 

 

“Kinderen school laten lopen kost geld? Krap bij kas? Financiële zorgen 

zijn een blok aan je been. Wij willen er alles aan doen om je kind naar 

school te laten gaan zonder financiële zorgen en geven graag concrete 

hulp en advies. 

 

Een ruggensteuntje nodig? 

Wie bieden je in alle rust en discretie een luisterend oor, ook op 

momenten dat het leven er misschien minder rooskleurig uitziet. Heb 

je nood aan een babbel? Wacht niet te lang en kom langs. Alle 

onderwerpen zijn wat ons betreft bespreekbaar. We gaan samen op 

zoek naar hoe het verder kan. En als wij geen passend antwoord 

kunnen bieden voor je zorgen, gaan we op zoek naar iemand die dat 

wel kan.” 

 

 

4.7  Boekentassen 
 

Voor orde en veiligheid vragen wij dat de kleuters een gewoon formaat van boekentas 

gebruiken, liefst waar een klein boekje in kan, zeker geen boekentassen op wielen, vele 

kleuters moeten de trap op in het centrum. 

 

4.8  Brengen en afhalen van de kleuters (Code Geel) 

 

▪ Centrum: 
     -    Vanaf 8u is er opvang op de trap. Ouders nemen afscheid aan de deur. 

          Ouders dragen steeds bij het betreden van de school een mondmasker. 

     -    Om 8.15 gaan alle juffen en kinderen naar buiten, kleuters mogen vrij spelen, 2 juffen 

          houden toezicht aan de poort en laten de kinderen binnen.  

          De klep van de poort wordt door de juffen open en dicht gedaan. 

          Ouders nemen hier afscheid. 
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      -   8.30: de klassen van boven verzamelt op hun eilanden, de klassen beneden verzameld 

          op de voetjes 

                  Afhalen: gebeurt om 15u30 buiten voor alle klassen op eiland. 

 

▪ Gaverland: 
      -   8u- 8.15 is er een juf die je kind verwelkomt aan de voordeur.  

          Tijdens het betreden van de school moeten de ouders of broers/zussen ouder dan 12 jaar 

          altijd een mondmasker dragen. 

      -   8.15- 8.30 zal er een juf aan de poort staan, dan neem je afscheid van je kind aan de poort.  

         Je kind gaat dan zelfstandig langs de voordeur naar zijn/haar klas. 

    Afhalen: 

      -  Alle ouders blijven buiten de schoolpoort staan tot een juf de poort opendoet.  

          Vervolgens gaan jullie klas per klas naar binnen om jullie kind af te halen. Je kind zal dan  

          aan de rand van de lus op je staan te wachten. Bewaar voldoende afstand en vergeet  

          niet jouw mondmasker op te zetten.  

 

4.9  Eendaagse schooluitstappen 
 

Bij ééndaagse schooluitstappen geldt de ondertekening van dit schoolreglement als 

toestemming voor deelname aan die ééndaagse uitstappen. Indien de ouders de 

toestemming bij een uitstap weigeren, dienen zij de school op de hoogte te brengen. 

4.10  Fruit 

   
Om ook onze kleuters te leren omgaan met gezonde voeding houden wij op de school drie 

fruitvoormiddagen. Op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen brengen de kleuters fruit 

mee, ook op andere dagen mag er fruit meegebracht worden. Het fruit dient gebruiksklaar 

in een doosje of folie verpakt, uitgezonderd een banaan. Die dagen worden er géén koeken 

gegeten. Uitzondering kan enkel op doktersvoorschrift. 

4.11  Kleding 
  

De kleuters komen niet naar school met houten klompen, plateauschoenen of slippers. 

Let er bij aankoop van jasjes en boekentassen op dat deze door de kleuters zelf kunnen 

worden geopend en gesloten. De knoppen van jeans jasjes zijn voor kleuters erg moeilijk. 

Het is ook moeilijk voor de meisjes om tijdens de lessen bewegingsopvoeding optimaal mee 

te doen als ze een té lange, smalle rok dragen. 

4.12  Onderwijs aan huis 
 
Leerlingen die 5 jaar of ouder zijn geworden VOOR 1 januari van het lopende schooljaar 

hebben recht op tijdelijk onderwijs aan huis (4 u./week) indien volgende voorwaarden 

gelijktijdig zijn vervuld: 

 

1. de kleuter is meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig wegens ziekte of 

ongeval (vakantieperiodes meegerekend); 

 

2. voor chronisch zieke kinderen vervalt de wachttijd van 21 kalenderdagen. Deze 

kinderen hebben recht op 4 uur tijdelijk onderwijs aan huis na 9 halve schooldagen 

afwezigheid (moeten niet in een ononderbroken periode doorlopen). Telkens een kind 

daarop opnieuw 9 halve schooldagen afwezigheid heeft opgebouwd, heeft het 

opnieuw recht op 4 uur tijdelijk onderwijs aan huis; 
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3. de ouders hebben een schriftelijke aanvraag ingediend bij de directeur van de 

thuisschool; 

 

4. de aanvraag is vergezeld van een medisch attest waaruit blijkt dat het kind de school 

niet of minder dan halftijds kan bezoeken en dat het toch onderwijs mag volgen. Voor 

chronisch zieke kinderen moet bij de eerste aanvraag tijdens het betrokken schooljaar 

een medisch attest worden gevoegd, uitgereikt door een geneesheerspecialist, dat 

het chronische ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat het kind onderwijs mag 

krijgen. Bij een nieuwe afwezigheid ten gevolge van deze chronische ziekte tijdens 

hetzelfde schooljaar is geen nieuw attest vereist. Er dient wel een nieuwe aanvraag 

voor tijdelijk onderwijs aan huis ingediend te worden; 

 

5. de afstand tussen de school en de verblijfplaats van betrokken leerling bedraagt ten 

hoogste 10 km. 

 

Het volstaat de aanvraag te doen met een gewone brief aan de directeur, of u vraagt aan 

de directeur het daartoe voorziene aanvraagformulier. 

4.13  Ongevallen en schoolverzekering 

 
Uw kind is verzekerd voor: 

- burgerlijke aansprakelijkheid op school 

- lichamelijke letsels en overlijden als gevolg van een ongeval op school of op weg van en 

naar school. 

 

De schoolverzekering komt tussen in de onkosten van medische behandeling voor dat 

gedeelte waar de mutualiteit niet tussenkomt. 

 

Uw kind is niet verzekerd tegen stoffelijke schade: uurwerken, kleren, bril, fiets, … Voor dergelijke 

gevallen én bij aansprakelijkheid van een derde zijn de ouders aangewezen op hun familiale 

polis. 

 

Wanneer op de speelplaats, in de turnzaal of in de klas iets gebeurt, is het op de eerste plaats 

de leerkracht die de verzorging waarneemt. Wanneer het erger is dan een kleine 

schaafwonde, waarvoor meestal een "rood bloempje" volstaat, wordt de directeur er steeds 

bijgeroepen. Hij oordeelt dan of de dokter geraadpleegd wordt (in samenspraak met de 

leerkracht). In de eerste plaats wordt dan contact opgenomen met de ouders en de huisarts 

van het kind.  

 

Op het verzekeringsformulier worden de meeste gegevens ingevuld door de directeur. De 

ouders geven het rekeningnummer door waarop eventuele terugbetaling van het remgeld 

mag gestort worden. De behandelende dokter vult de keerzijde in. Het ingevulde blad wordt 

bij de directeur binnengebracht. Het ziekenfonds bezorgt u een bewijs van alle gemaakte 

medische kosten (doktersbezoeken, onkosten voor medicijnen...).  

Pas dan kunt u genieten van terugbetaling van oplegkosten. De directeur verstuurt dan dit 

document naar de schoolverzekering. Het verschuldigde bedrag zal op uw rekening gestort 

worden.  

Hoe wordt dit bedrag nu berekend? Het verschil tussen de door u gemaakte kosten en het 

bedrag dat terugbetaald wordt door het ziekenfonds, betaald de schoolverzekering aan u 

terug.  

 

Nog enkel belangrijke puntjes: 

• Pas als het doktersbriefje volledig herstel bevestigt: de verzekeringspapieren bij de 

directeur binnen brengen. Wanneer bij een schoolongeval het volledige herstel niet 

kan gegarandeerd worden binnen een vrij korte termijn, kan ook een voorlopige 

tussenkomst bekomen worden. 
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• Ook de weg van en naar de school TIJDENS DE SCHOOLUREN (de meest veilige weg is 

niet steeds de kortste!) valt onder de schoolverzekering. Gelieve aangifte te doen bij 

de directeur. 

 

• Wanneer uw kind na een schoolongeval door de dokter verwezen wordt naar een 

kliniek, zullen de ouders eerst verwittigd worden. Indien zij niet te bereiken zijn, brengt 

de directeur het kind naar de kliniek. Er zal dan zo snel mogelijk contact opgenomen 

worden met de ouders. 

 

• Zorg dat de school steeds over een telefoonnummer beschikt waar één van de ouders 

te bereiken is. Indien u zelf niet over een telefoontoestel beschikt, geef dan een 

nummer door van een buur, van de grootouders of van je huidige werkgever. 

 

• Vergeet nooit de school in te lichten over een speciale ziekte waaraan uw kind zou 

lijden of over speciale medicijnen die uw kind dient te nemen. Binnen de wetgeving 

op de privacy, hebben wij hiervoor wel uw schriftelijke toestemming nodig. 

 

4.14  Overgang derde kleuterklas – eerste leerjaar 

 
Wij werken nauw samen met de collega’s van de lagere school. Samen investeren wij 

lestijden om ‘de brug’ te maken. Concreet betekent dit dat er ‘school overschrijdende’ 

activiteiten worden gedaan.  

Er zijn ook overlegmomenten met de zorgco’s van beide scholen ivm de ontwikkeling van de 

kinderen. 

Alle gegevens van de kleuter betreffende hun gehele ontwikkeling, worden aan de lagere 

school waar zij zijn ingeschreven doorgegeven. 

Indien je als er ouder niet mee akkoord gaat, dien je dit schriftelijk bij de directie te melden. 

 

4.15  Publicatierecht 
 

Bij allerlei activiteiten worden er door de ouders of de juffen foto’s genomen. Die gebruiken 

we voor onze schoolwebsite en we illustreren er onze publicaties mee. Verdere info op 4.21 

wet op de privacy. 
 

4.16  Reclame en sponsering 
 

Binnen de schoolmuren is geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning die niet afkomstig is van 

de Vlaamse Gemeenschap en de rechtspersonen die daarvan afhangen niet toegestaan, 

tenzij: 

▪ er hierdoor geen inbreuk wordt gemaakt op de normen en de waarden van de school. 

▪ het geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning betreft, resulterend uit gesponsorde 

activiteiten, georganiseerd door de ouderraad en die afgesproken zijn met het 

schoolbestuur via de schoolraad. 

▪ het informatiebrochures over sport-, culturele, educatieve- of caritatieve activiteiten 

betreft. 

 

In alle andere gevallen beslist het schoolbestuur na overleg met de directie en de schoolraad 

over de toelating van het sponsor- en reclamevoorstel. 
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4.17  Te laat komen 

 
Kleuters komen op tijd naar school, d.w.z. dat zij in de rij staan bij het belsignaal. 

Te laat komen stoort het klasgebeuren. 

Het onthaalmoment is één van de belangrijkste momenten van de dag: een rustig  

persoonlijk contact, een overzicht van de dag, sociaal contact met elkaar, gebruiken van de 

verschillende kalenders in de klas, ….. 

In het begin van het schooljaar organiseert de school, in samenwerking met de gemeente 

Beveren, een campagne ‘week van de klok’.  

Het zijn vooral ouders die bewust worden gemaakt bij het op tijd komen, en dat via hun 

kleuter. 

 

4.18  Traktatie 

 
Bij verjaardagen krijgen de kleuters extra aandacht in de klas. 

Er wordt géén traktatie meegebracht. 

 

Uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes worden niet aan de schoolpoort uitgedeeld of in het 

bijzijn van andere kinderen. Het is niet leuk voor kleuters die niet uitgenodigd zijn op het feest, 

voor kleuters ligt dit erg gevoelig. 

Bij het begin van het schooljaar krijgen alle ouders en brief met adressen, zodat zij op deze 

manier de uitnodigingen kunnen bussen. 

 

4.19  Verzekeringen en vrijwilligers 
 
De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De 

wet van 3 juli 2005 (inwerkingtreding sinds 1 augustus 2006) betreffende de rechten van de 

vrijwilligers verplicht o.m. de scholen om aan de vrijwilligers een organisatienota voor te leggen. 

Omdat elke ouder een schoolreglement ontvangt en voor akkoord ondertekent, kiest de 

school ervoor om de organisatienota in het schoolreglement op te nemen. Op die manier is 

elke ouder op de hoogte. 
 
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 ‘Verzekeringen Swings’, 

polisnummer 375 494 46  De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat. 

 

Vergoedingen 

De activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht. De organisatie 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 zijn bedrog en zijn 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 in uitzonderlijke gevallen geheimen kan 

vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht. 
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4.20  Vormen van kleutergroepen 
 

De klassenraad beslist in welke klasgroep een kleuter terecht komt.  Deze beslissing gebeurt 

in overleg met klasjuf, zorgco en directie, en is wel doordacht en onderbouwd.  

Als basis voor de indeling gaan we uit van de ontwikkelingsdoelen uit ‘Zill’ 

Dit ter bevordering van de werkbaarheid van de klas en het welbevinden van de kleuters.  

 

De school beslist, in overleg met de ouders, 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. 

 

Een klasgroep kan wel heringedeeld worden op basis van de hoeveelheid kleuters na een 

instapdatum.  

 

4.21  Wet op de privacy 

  
Ook in onze schooladministratie wordt het gebruik van de computer meer en meer toegepast. 

Bestanden allerlei, waarin veel leerlingengegevens voorkomen, worden o.m. gebruikt om 

klaslijsten aan te maken en om informatie naar het Departement Onderwijs door te spelen. 

Wij houden ons er als school aan om u in te lichten dat deze persoonlijke gegevens uitsluitend 

zullen gebruikt worden om de noodzakelijke werking van de school te garanderen. 

Dit houdt o.a. in dat de gegevens nooit om commerciële redenen zullen vrijgegeven worden. 

Enkel het CLB (en in mindere mate het Revalidatiecentrum) zullen als externe instanties inzage 

hebben in deze gegevens, omdat zij soms relevant zijn bij de bespreking van kleuters. 

Ouders hebben het recht deze gegevens op te vragen en zo nodig te laten verbeteren, voor 

zover ze betrekking hebben op hun kind en zichzelf. 

U ontvangt hierover in september een briefje. 

 

Meer info op de website https://privacyopschool.katholiekonderwijs.vlaanderen 

 n in de brochure “In zeven stappen naar gegevensbescherming in het onderwijs”  De 

brochure kwam tot stand in samenwerking met de Privacy commissie, de Vlaamse   

Toezichtcommissie en de onderwijsverstrekkers. 

 

Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering 

Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school 

onder de volgende voorwaarden: De gegevens hebben enkel betrekking op de leerling-

specifieke onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon 

op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft. Ouders kunnen –op verzoek- deze gegevens 

inzien. Ouders die niet wensen dat deze gegevens doorgegeven worden kunnen zich tegen 

de overdracht verzetten. Ze brengen de directie binnen de tien kalenderdagen na de 

schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.  

Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen 

scholen overdraagbaar. 
 

 

 

 

https://privacyopschool.katholiekonderwijs.vlaanderen/
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4.22  Echtscheiding 

 
• Zorg en aandacht voor het kind 

 

Scheiden is een emotioneel proces. Voor kinderen die deze ‘verliessituatie’ moeten verwerken, 

wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en wat extra aandacht bieden. 

 

• Neutrale houding tegenover de ouders 

 

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, 

staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen.  

Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over 

de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden 

genomen. Op verzoek werken wij met een ‘papa- en mamakaft’ of worden brieven 

doorgemaild. 

 

     •   Co-schoolschap 

 

Dit is het kind tijdens het schooljaar op twee plaatsen school laten lopen, afhankelijk van bij 

welke ouder het verblijft. Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het 

leren te garanderen, weigert de school mee te werken aan het co-schoolschap. 

 

     ● Schoolrekeningen 

 

Beide ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de 

schoolrekening. Dat betekent dat we hen allebei kunnen aanspreken om de volledige 

rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op de vraag om de schoolrekening te splitsen. 

Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, zullen we hen beiden een 

identieke schoolrekening bezorgen. Zolang de rekening niet volledig betaald is, blijven beide 

ouders het resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt 

hebben. 

 

    ● Schoolparticipatiefonds Beveren Waas 

 

Het schoolparticipatiefonds heeft als doel gezinnen met een beperkt inkomen uit Beveren te 

ondersteunen bij het betalen van hun schoolfactuur. 

Meer info kan u vinden op de website www.beveren.be Schoolparticipatiefonds, 

aanvraagformulier. 

 

4.23  Ziekte 
 

In het belang van uw kind en van de andere kinderen, worden zieke kinderen thuis 

gehouden zolang ze koorts hebben of er besmettingsgevaar is. 

Ouders hebben meldingsplicht bij besmettelijke ziekten.  

De directie moet bij een besmettelijke ziekte contact nemen met de schoolarts, die op zijn 

beurt verdere stappen zal ondernemen in het opstarten van een procedure. 

Ook kinderen met diarree blijven thuis. 

Als het kind ziek wordt op school, zal er contact worden opgenomen met de ouders om het 

kind te komen ophalen. 

 

 

 

 

 

 

http://www.beveren.be/
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MEDICATIE? 

 

In uitzonderlijke gevallen kan de ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan 

je kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de 

juiste dosering en toedieningswijze bevat. Je kan een attest zelf een attest downloaden van 

de website en meenemen naar de dokter. 

 

Kleuters met neten of hoofdluizen blijven thuis tot de behandeling gestart is. 

Alle kinderen uit die klas krijgen een brief mee waarin gevraagd wordt aan de ouders, het 

kind op regelmatige basis te controleren op hoofdluizen en het op te volgen. 

 

 

4.24  Zwemmen 
 

De 3de kleuters gaan zwemmen. 

Afspraken: Kls van ’t centrum worden opgehaald door de gemeentebus. 

                    Kls van Gaverland rijden met auto’ s naar het zwembad. 

                    2 ouders gaan mee om de groep te begeleiden. 

                    Ze helpen alle kls bij het aan- en uitkleden. 

                    Ouders gaan niet mee in het zwembad. 

                    Wij vertrekken binnen de schooluren maar zijn buiten de schooluren terug. 

                    Het kleuterzwemmen is gratis. 

 

4.25  Participatie 

Schoolraad 

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, 

personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden 

evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij 

wordt samengesteld voor een periode van vier jaar. 

De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden 

kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.  

In onze school wordt de schoolraad samengesteld uit vertegenwoordigers aangeduid door de 

onderliggende ouderraad en pedagogische raad. 

Bij het ontbreken van een pedagogische raad wordt de schoolraad samengesteld uit 

vertegenwoordigers uit het lesgevend personeel. De leden van de lokale gemeenschap 

worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen. 

Ouderraad 

De oprichting van een ouderraad is verplicht wanneer ten minste tien procent van de ouders 

erom vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie ouders betreft. De ouderraad heeft 

een informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur. 

De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden 

kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.  

Na kandidaatstelling wordt een ouder lid van de ouderraad. 

Infobrochure onderwijsregelgeving 

De school stelt de ouders bij inschrijving in kennis van de ‘infobrochure onderwijsregelgeving’. 

Dat document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items 

die opgenomen zijn in dit schoolreglement. 

Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar op de website van de school.  

Op het verzoek van ouders kunnen zij ook een papieren versie bekomen. 
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 Klachtenregeling 

Ouders hebben de mogelijkheid om te reageren wanneer zij ontevreden zijn met 

beslissingen, handelingen of gedragingen van het schoolbestuur of zijn personeelsleden, of 

net het ontbreken van bepaalde beslissingen of handelingen. 

In dat geval kunnen zij contact opnemen met de directie. 

 

Samen met de ouders zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, 

kunnen we in onderling overleg een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar 

om via bemiddeling tot een oplossing te komen. 

 

Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor de ouders volstaat, dan 

kunnen zij hun klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Dit moet 

gebeuren via een aangetekende brief. Het correspondentieadres is: 

 

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

Guimardstraat 1 

1040 Brussel 

 

 

De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dat wil zeggen 

als ze aan de volgende voorwaarden voldoet: 

• de klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan 6 maanden geleden 

hebben plaatsgevonden. We rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop de klacht 

betrekking heeft. 

• de klacht mag niet anoniem zijn. 

• de klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de klachtencommissie al heeft 

behandeld. 

• de klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. De ouders moeten hun klacht 

ten minste hebben besproken met de contactpersoon die hierboven staat vermeld én 

het schoolbestuur de kans hebben gegeven om zelf op de klacht in te gaan.  

• de klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De volgende 

zaken vallen niet onder haar bevoegdheid: 

- klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure 

(bv. die betrekking hebben over een misdrijf); 

- klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op de 

geldende decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen; 

- klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie bestaat 

(bv. over inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, een 

evaluatiebeslissing …). 

Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk 

reglement dat beschikbaar is via www.katholiekonderwijs.vlaanderen. 

De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een 

advies bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De eindverantwoordelijkheid ligt 

steeds bij het schoolbestuur. Tegen een advies van de Klachtencommissie kan niet in beroep 

worden gegaan. 

Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en sereniteit. 
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Wij dromen van een school 

Waar kleuters en leerkrachten graag zijn 

Waar er solidariteit is met elkaar en met de grote wereld 

Waar er eerbied is voor mensen en dingen 

 

Wij dromen van een school 

Waar eerlijk gezocht wordt naar waarheid 

Waar gevoel woont voor al wat schoon, edel en goed is 

Waar dankbaarheid leeft voor het wonder waarin  

en waarvan wij leven 

 

Wij dromen van een school 

Waar niemand volmaakt moet zijn, 

Waar iedereen zichzelf kan zijn 

Waar we altijd blijven geloven in de toekomst 
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Bijdrageregeling 

 
Deze lijst bevat zowel verplichte (*) als niet- verplichte uitgaven. Verplichte uitgaven zijn 

uitgaven die u zeker zult moeten doen. Niet- verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die 

u niet verplicht moet aankopen of activiteiten waar de kleuter niet verplicht aan deel dient te 

nemen, maar als u ze aankoopt of als de kleuter aan de activiteiten deelneemt, moet u er wel 

een bijdrage voor betalen. 

Voor sommige posten vermeldt de lijst vaste prijzen, voor anderen zijn er enkel richtprijzen 

vermeld, omdat we zelf de juiste kostprijs niet vooraf kennen. 

 

 

Schooluitstappen, toneel,  … (*)  

eerste kleuterklas  Max. 45 euro 

tweede kleuterklas  Max. 45 euro 

derde kleuterklas  Max. 45 euro 

  

Sport, gymkledij (zelf aan te kopen) (*)  
 

tweede en derde kleuterklas: turnpantoffels 

(info bij de juffen.)   ±  5 euro 

  

Tijdschriften  

  

Kerstboek:   ± 5 euro 

Vakantieboek 

 

 ± 5 euro 

 

  

Vakantiewerkboekje:  
 

derde kleuterklas  ± 6,25 euro 

  

Middagvergoeding = remgeld   0.60 euro per middag 

  

Dranken:  
 

Witte melk   0,35 euro per stuk 

    

Plat water   0,35 euro per stuk 

  

Nieuwjaarsbrieven 
 ± 0,75 euro per stuk 

 

Klasfoto 
 4 euro per stuk 
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KALENDER VAN VAKANTIEDAGEN VOOR HET 

                      SCHOOLJAAR 2020-2021 

  
I N F O -  A V O N D E N : 

 Gaverland :  Donderdag 3 september: 19.30u 
 

 Centrum     :  Maandag 7 september : 19.00u klassen beneden 

                                                                     : 20.00u klassen boven 

 

Wo   26.08.2020         : Welkom nieuwe peuters/kleuters! 

                                       Van 11.00u tot 12.00u 

Di      01.09.2020    : Eerste schooldag 

Ma 28.09.2020  : Vrijaf (facultatieve verlofdag) 
 

HERFSTVAKANTIE: ma 02.11.2020 t/m vr 06.11.2020 

 

Wo 11.11.2020          : Wapenstilstand (vrijaf) 

Wo   25.11.2020  : Vrijaf (pedagogische studiedag) 

 

KERSTVAKANTIE: ma 21.12.2020 t/m vr 01.01.2021 

 Wo 20.01.2021         : Vrijaf (pedagogische studiedag) 

  

KROKUSVAKANTIE: ma 15.02.2021 t/m vr 19.02.2021 

Vr           05.03.2021           : Vrijaf (facultatieve verlofdag) 

Wo         17.03.2021           : Vrijaf (studiedag) 
 

PAASVAKANTIE : ma 05.04.2021 t/m vr 16.04.2021 

     Za        24.04.2021              : Opendeur 

    Wo      12.05.2021              : Vrijaf (pedagogische studiedag) 

    Do       13.05.2021        : Vrijaf (O.L.H. Hemelvaart) 

    Vr    14.05.2021              : Vrijaf (brugdag) 

    Ma       24.05.2021        : Vrijaf (Pinkstermaandag) 

    Wo       30.06.2021             : Laatste schooldag 

    Di         30.06.2020             : Laatste schooldag (halve dag) 


