SCHOOLREGLEMENT
SCHOOLJAAR 2013-2014

Structuur
‘Basisschool weg-wijzer’ is een vrije, gemengde basisschool:
Vrij
: een katholieke school
Gemengd
: zowel voor jongens als voor meisjes
Basisschool : zowel kleuter- als lager onderwijs
Het adres van de school: Vrije Basisschool weg-wijzer
Hannekestraat 22
2480
Dessel
Telefoon:
014 37 80 06
Fax:
014 37 55 89
www.weg-wijzer.be

Organisatie van de school
▪ Schoolbestuur:
VZW KATHOLIEK ONDERWIJS REGIO TURNHOUT
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen

Voorzitter:

Dhr. Bruno Struyf

Afgevaardigd beheerder: Dhr. Vic De Schepper
Regiovoorzitter:

Dhr. Frans Vanhoof

Plaatselijk Comité:

Dhr. Paul Bertels
Mevr. Leen Broeckx
Dhr. Marc Geerinckx
Dhr. Herman Vaessens
E.H. Louis Verbeeck

▪ Scholengemeenschap:
Onze school maakt deel uit van scholengemeenschap ‘De ARK’, die bestaat uit
volgende scholen:


Vrije basisschool weg-wijzer, Hannekestraat 22, 2480 Dessel



Vrije basisschool Sint-Clara, Kloosterbaan 1, 2370 Arendonk



Vrije kleuterschool Spelewei, Hodonk 35, 2470 Retie



Vrije basisschool Trap-op, Laarstraat 3, 2470 Retie



Vrije kleuterschool Hoeven, Bos en Bremdreef 6, 2460 Kasterlee

▪ Het schoolteam:
Elke dag staan er vele mensen klaar om de kinderen een aangename en leerrijke dag
te bezorgen. Er zijn ook een heleboel mensen die mee instaan voor de omkadering
en de praktische ondersteuning. De samenstelling van ons team kan je terugvinden
op de brief die je hierbij krijgt.

▪ Klassenraad:
De klassenraad bestaat uit de directeur, de zorgcoördinator en de leerkracht(en) van
de klasgroep van de betrokken leerling(en).

▪ Ouderraad:
Ouders zijn de hoofdverantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen.
Daarom vinden we het belangrijk dat we op school kunnen samenwerken met een
enthousiaste ouderraad. De ouderraad denkt en praat mee over opvoedkundige
aspecten en werkt ook mee aan de financiële en materiële ondersteuning van de
school. Daarom helpen ze bij heel wat activiteiten die de school organiseert. Zelf
organiseren ze ook heel wat activiteiten en ontmoetingsmomenten, zowel op
ontspannend als op pedagogisch vlak. Momenteel is er bijvoorbeeld een zeer actieve
werkgroep die de verkeersveiligheid van onze leerlingen ter harte neemt.
De leden van de ouderraad zetten zich in volgens hun eigen mogelijkheden en staan
achter de school, wat ons een enorme ruggesteun geeft. De ouderraad vervult een
belangrijke brugfunctie tussen de ouders en de school. Elke ouder die een kind in de
school heeft, en die wat extra tijd aan de school wil besteden, kan lid worden van
de ouderraad. Nieuwe, frisse ideeën en helpende handen zijn steeds welkom! U kan
contact opnemen met één van de leden van de ouderraad of met de directie.
Samenstelling: zie bijlage.

▪ Schoolraad:
De schoolraad is een door de wet voorzien advies- en inspraakorgaan.
In deze raad bespreken een afvaardiging van het onderwijzend personeel, de ouders
en de plaatselijke gemeenschap een aantal aspecten van het schoolbeleid.

▪ Beroepscommissie:
Wanneer ouders het niet eens zijn met een beslissing van het schoolbestuur tot
definitieve uitsluiting van een leerling, kunnen ze hiertegen beroep aantekenen bij
de Diocesane Beroepscommissie:
DKO – Beroepscommissie Basisonderwijs
Otto Veniusstraat 22
2000 Antwerpen
Onze school maakt geen deel uit van een LOP (Lokaal Overleg Platform).
Voor klachten rond weigeringen of doorverwijzingen kunt u terecht bij de Commissie
Leerlingenrechten, Koning Albert-II laan 15, 1210 Brussel.

Schoolreglement (regelgeving)
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ENGAGEMENTSVERKLARING

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding
van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te
maken, maar in ruil verwachten we wel de volle steun van jullie. Daarom maken
we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we
duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Deze afspraken gelden voor de
hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven.
Op afgesproken momenten evalueren we samen de engagementen en het effect
ervan.
Een intense samenwerking tussen onze school en ouders: afspraken oudercontact.
Jullie ouders en onze school zijn partners in de opvoeding van je kind. Het is goed
dat je zicht hebt op de werking van onze school. Daarvoor plannen we bij het begin
van elk schooljaar een ouderavond in de klas van je kind. Je kan er kennis maken
met de leerkracht van uw kind en met de manier van werken.
We willen je op geregelde tijden informeren over de evolutie van je kind.

We organiseren ook regelmatig individuele oudercontacten. Bij het begin van elk
schooljaar laten we je weten op welke data die doorgaan. Wie niet op het
oudercontact aanwezig kan zijn, kan een gesprek aanvragen op een ander moment.
Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien
je niet op de geplande oudercontacten kan aanwezig zijn.
Als je je zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak dan kan je op
elk moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van je kind.
Wij verwachten dat je met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. je kind.
Wij verwachten dat je zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te
werken rond de opvoeding van je kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot
oudercontact.
Wij engageren ons om met je in gesprek te gaan over je zorgen en vragen t.a.v. de
evolutie van je kind.
Aanwezig zijn op school en op tijd komen.
De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en
behouden van de schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar.
Daartoe moeten wij de afwezigheden van je kind doorgeven aan het departement
onderwijs en aan het CLB.
Te laat komen kan niet! De school begint om 8.40 u en eindigt om 15.30 u .Wij
verwachten dat je kind dagelijks en op tijd op school is.
Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische
afwezigheden. Je kan je niet onttrekken aan deze begeleiding.
Je kan steeds bij ons terecht in geval van problemen. We zullen samen naar de
meest geschikte aanpak zoeken.
Individuele leerlingenbegeleiding.
Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt onder meer in dat we gericht de
evolutie van je kind volgen. Dit doen we door het werken met een
leerlingvolgsysteem (LVS). Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood
aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan
individuele zorg.
We zullen in overleg met u als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van
je kind georganiseerd zal worden. Daarbij zullen we aangeven wat je van de school
kan verwachten en wat wij van je als ouder verwachten.
Wij verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we
samen maken opvolgt en naleeft.

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.
Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in
het Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het
leren. Wij als school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te
begeleiden bij hun taalontwikkeling.
Wij verwachten van de ouders dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije
tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands.
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INSCHRIJVEN
PUNT 3)

VAN LEERLINGEN (ZIE INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING

Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind je terug op
onze website, schoolbrochure, folders, …
Je kind is pas ingeschreven in onze school als de ouder(s) schriftelijk
instem(t)(men) met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal
ingeschreven, blijft het kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel
wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen of wanneer het
kind wordt uitgesloten van de school.
Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug jullie schriftelijk
akkoord vragen. Indien jullie niet akkoord gaan met de wijziging, dan wordt de
inschrijving van jullie kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.
Bij de 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 een van beide ouders, kunnen we het kind niet
inschrijven. We kunnen jullie kind pas inschrijven als beide ouders akkoord gaan.
Bij de inschrijving vragen we je naar allerlei informatie voor onze administratieve
schoolfiche van je kind.



Inschrijven
Alle leerlingen kunnen inschrijven vanaf de eerste schooldag van september van
het voorafgaande schooljaar.



Weigeren

Onze kleuterschool heeft een maximumcapaciteit van 150 kleuters, de lagere school
kan maximum 300 leerlingen inschrijven.

Eens onze capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling geweigerd. Elke
geweigerde leerling krijgt een weigeringdocument en wordt als geweigerde leerling
in het inschrijvingsregister geschreven. De volgorde van geweigerde leerlingen in
het inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het
schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. Voor de instappertjes blijft de
volgorde van het inschrijvingsregister behouden tot de eerste schooldag van
september volgend op het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft.
Heeft je kind een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs (type 1, 2,
3, 4, 5, 6 en 7) dan zullen wij je kind inschrijven onder de ontbindende voorwaarde
van onvoldoende draagkracht. De school onderzoekt, samen met de ouders en het
CLB, of ze de nodige ondersteuning kan bieden aan dit kind op het vlak van
onderwijs, therapie en verzorging. Na het onderzoek wordt de beslissing schriftelijk
binnen 4 kalenderdagen aan de ouders bezorgd. De ouders krijgen toelichting bij de
beslissing van het schoolbestuur door de directeur. Het schoolbestuur moet haar
gemotiveerde beslissing ook binnen dezelfde termijn overmaken aan AgODi. Voor
de bemiddeling kunnen scholen en ouders terecht bij een LOP-deskundige en
onderwijsinspecteur die daartoe per provincie aangeduid zijn. Een
klachtenprocedure bij de Commissie inzake Leerlingenrechten is ook mogelijk.
Doorlopen van inschrijving
Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te
schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar.



Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar

Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar als het aan de wettelijke
toelatingsvoorwaarden voldoet. (Kijk in de infobrochure onderwijsregelgeving punt
3.1 om meer te weten te komen over deze voorwaarden.)
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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 vonnis van de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken
gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis, 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, maakt de school met beide ouders
afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop
beslissingen over het kind worden genomen.



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.
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ORGANISATIE VAN DE LEERLINGENGROEPEN

De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school
begeleidt, of een leerling 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 school neemt deze beslissing dus in het
belang van je kind.
Het is de school die beslist in welke leerlingengroep een leerling, 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).
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AFWEZIGHEDEN (ZIE INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING PUNT 4)



Wegens ziekte
-

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

-

Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een
briefje van de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4
keer per schooljaar.

-

Is je kind afwezig tijdens de week onmiddellijk vóór of onmiddellijk na de
herfst-, de Kerst-, de krokus, de Paas- of de zomervakantie dan is steeds een
medisch attest vereist. Een briefje van de ouders is voor deze gevallen niet
mogelijk.
Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en
het CLB.

-

-

Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel
mogelijk buiten de schooluren plaats vinden.

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het ziektebriefje aan
de klastitularis. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch
attest.



Andere afwezigheden

Soms moet een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op
voorhand met de directie. Het betreft hier afwezigheid wegens:
-

het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een
bloed- en aanverwant tot en met de tweede graad;

-

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

-

de deelname aan time-out-projecten;

-

in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke
redenen.

Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om
vroeger op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De
leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30
juni.



Problematische afwezigheden

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



Eéndaagse uitstappen

De ondertekening van dit schoolreglement geldt als toestemming voor deelname
aan de ééndaagse uitstappen. Indien de ouders de toestemming bij een ééndaagse
extra-muros activiteit weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden.
Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op de school
aanwezig te zijn.



Meerdaagse uitstappen

Bij een meerdaagse extra-muros-activiteit is een afzonderlijke schriftelijke
toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen
aan de extra-muros-activiteiten. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op de school aanwezig te zijn.
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GETUIGSCHRIFT

BASISONDERWIJS
ONDERWIJSREGELGEVING PUNT 7)

(ZIE

INFOBROCHURE

De school stelt tegen 20 juni een lijst op van de leerlingen die op 30 juni het lager
onderwijs zullen voltooien. De klassenraad beslist welke leerlingen het
getuigschrift behalen en welke niet. Het getuigschrift basisonderwijs wordt
uitgereikt aan de regelmatige leerlingen die in voldoende mate de leerplandoelen
hebben bereikt. De leerlingen die geen getuigschrift behalen, krijgen een attest
met de vermelding dat ze het laatste jaar de lessen regelmatig hebben gevolgd. In
dit attest geeft de klassenraad de motivatie waarom geen getuigschrift wordt
toegekend.
De klassenraad houdt onder andere rekening met onderstaande criteria:
-

De schoolrapporten van het lopende en voorafgaande schooljaar;

-

De evaluaties van het lopende en voorafgaande schooljaar;

-

De gegevens uit het LVS;

-

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

-

….

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

Beroepsprocedure:
-

De ouders kunnen binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van de beslissing
een beroep indienen bij de directie.

-

De directie roept binnen drie werkdagen de klassenraad opnieuw bijeen.

-

De genomen beslissing wordt opnieuw bekeken.

-

De ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de nieuwe
beslissing.

-

Als de betwisting blijft bestaan, kunnen de ouders binnen zeven
kalenderdagen een aangetekend beroep indienen bij de voorzitter van het
schoolbestuur. (Zie punt 1 Contact met de school)

-

Het schoolbestuur beslist of de klassenraad opnieuw wordt samengeroepen.

-

De ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht.

-
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Onderwijs aan huis (zie infobrochure onderwijsregelgeving
punt 5)

Als een kind meer dan 21 dagen ononderbroken afwezig is wegens ziekte kunnen de
ouders een schriftelijke aanvraag indienen voor onderwijs aan huis. De
directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om dit kind 4 lestijden per
week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leerkracht
om de lessen af te stemmen op de klas van het kind. Eventueel neemt de school in
overleg met de ouders contact op met de vzw Bednet. De school en de ouders
maken concrete afspraken over opvolging en evaluatie. Ook ouders van chronisch
zieke kinderen kunnen dergelijke aanvraag indienen, maar voor deze kinderen
gelden er andere voorwaarden.
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ORDE- EN TUCHTMAATREGELEN (ZIE INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING
PUNT 6)

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

een verwittiging in de agenda;

-

een strafwerk;

-

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

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.
Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:
-

een schorsing van één dag;

-

een schorsing van meerdere dagen;

-

een uitsluiting.

Bij het nemen van een beslissing tot schorsing van meer dan één dag of tot
uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd:
1.

De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een
tuchtdossier samen.

2.

De leerling, zijn ouders en eventueel een raadsman worden
uitgenodigd voor een gesprek met het schoolbestuur/de directeur. De
uitnodiging moet minstens vijf dagen vooraf bezorgd worden aan de
ouders.

3.

Intussen hebben de ouders en hun raadsman inzage in het
tuchtdossier.

4.

Na het gesprek neemt het schoolbestuur/de directeur een beslissing.
Deze beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en binnen een termijn
van vijf werkdagen aangetekend aan de ouders van de betrokken
leerling bezorgd.

Beroepsprocedure:
1.

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

2.

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

3.

Intussen hebben de ouders inzage in het dossier.

4.

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

Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven,
krijgt de uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet
meegerekend). Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in
een andere school ingeschreven, dan is onze school niet langer verantwoordelijk
voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten
toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een
oplossing.
Ten gevolge van een definitieve uitsluiting het huidige, het vorige of het daaraan
voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren
terug in te schrijven.
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BIJDRAGEREGELING (ZIE INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING PUNT 8)

Hieronder vind je een lijst met de schoolkosten. Op die lijst staan zowel verplichte als nietverplichte uitgaven.
Verplichte activiteiten zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken. Niet-verplichte
uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen: maken ouders er gebruik van, dan
moeten ze er wel voor betalen. In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor
andere kosten enkel richtprijzen. Dit laatste betekent dat het bedrag dat je zal moeten betalen in
de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer zijn, maar ook iets minder.
De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad.

Verplichte activiteiten per klas

Prijs

Kleuteronderwijs:
-

Schooluitstappen: afhankelijk van
bestemming

€ 5 tot € 20

-

Kleuterzwemmen (4- en 5- jarigen)

€4

-

Toneelvoorstelling

€6

Lager onderwijs:
-

Schooluitstappen: afhankelijk van
bestemming

€ 5 tot € 20

-

Zwemmen

€ 34

-

Sportdag

€8

-

SVS

€ 2,5

-

Turn t-shirt

€8

Kleuteronderwijs:
2 en 3-jarigen: max. €25
4-jarigen: max. €35
5-jarigen en leerplichtigen: max. €40
Lager onderwijs:
Elk leerjaar: max. € 70

We werken in onze kleuterschool met gemengde leeftijdsgroepen. De kinderen zullen, naar gelang
hun leeftijd, meer of minder betalen binnen de maximumfactuur, ook al zitten ze in dezelfde klas.
Voor het berekenen van de leeftijd wordt gekeken naar de leeftijd die de kleuter zal bereiken
tijdens het jaar waarin het schooljaar aanvangt. De bedragen worden berekend op basis van de
werkelijke kostprijs.

Niet verplicht aanbod per klas

Prijs

Drank

€ 0,45

Tijdschriftjes

Afhankelijk van het
aanbod

Voor- en naschoolse opvang

€ 0,45 per begonnen
kwartier

Meerdaagse uitstappen

Prijs

Max. € 405 per kind voor volledige duur lager
onderwijs
5de leerjaar of 6de leerjaar: om beurt
stadsklassen en bosklassen

€ 115
€ 185



Wijze van betaling

Ouders krijgen 5 maal per schooljaar een rekening. We verwachten dat die rekening op tijd en
volledig wordt betaald. Dat betekent binnen de 14 dagen na verzending.



Bij wie kan je terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden?

Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact opnemen
met de directie. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste
betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van je vraag.
Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er
financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school
verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing.
Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende
ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op
het verschuldigde bedrag.
-
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Afwezigheden en afzeggingen: de gemaakte kosten kunnen worden aangerekend.

GELDELIJKE

EN NIET-GELDELIJKE
ONDERWIJSREGELGEVING PUNT 9)

ONDERSTEUNING

(ZIE

INFOBROCHURE

Personen en bedrijven die de school sponsoren worden vermeld tijdens het jaarlijkse schoolfeest.
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VRIJWILLIGERS

De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van
vrijwilligers. De wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers
verplicht o.m. de scholen om 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:
Basisschool weg-wijzer
Hannekestraat 22
2480 Dessel
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 Ethias
(polisnummer 45.266.418). 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 Ethias (polisnummer 45.266.418). De
polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat.
Vergoedingen:
De activiteit wordt meestal onbezoldigd en onverplicht verricht. De organisatie
voorziet in beperkte gevallen in een de wettelijke 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 dingen kan vernemen ten aanzien
waarvan hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht.
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WELZIJNSBELEID



Preventie
-





De school voert een actief preventiebeleid en verwacht van ouders en
leerlingen een positieve ingesteldheid tegenover de geplande en uitgevoerde
acties.
Verkeersveiligheid

-

De school heeft een werkgroep die de verkeersveiligheid ter harte neemt.
Regelmatig worden de ouders en leerlingen opgeroepen om deel te nemen
aan de initiatieven van deze werkgroep.

-

We verwachten van al onze leerlingen dat ze een fluo-vestje dragen bij de
verplaatsingen van en naar school en tijdens schoolactiviteiten . Leerlingen
die zich met de fiets verplaatsen dragen ook een fietshelm. Zowel het fluovestje als de fietshelm worden op school ter beschikking gesteld.

-

We verwachten van de ouders dat ze de verkeersregels respecteren in de
schoolomgeving, en dat ze ijveren naar veilige verplaatsingen.
Medicatie

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 om hulp verzoeken.

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.
Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via
orale (via de mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of
oorindruppeling,
mogen
niet
worden
gesteld
door
ongekwalificeerd
schoolpersoneel. Stappenplan bij ongeval of ziekte
Eerste hulp
-

Wie: Ils Willekens en Martine Spooren

Ziekenhuis: AZ Mol
Dokter:

in de mate van het mogelijke de eigen huisarts

Verzekeringspapieren


Contactpersoon:



Procedure:
Het ingevulde doktersattest en de onkostenstaat
bezorgen op school



Lieve Verberne

Roken is verboden op school!

Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen op school.
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REVALIDATIE / LOGOPEDIE

Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind therapie te laten
volgen tijdens de lesuren. Om een beslissing te kunnen nemen, moet de school over
een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat:
-

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

-

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

-

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 directie is verplicht.

15

PRIVACY

De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp
van de computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de
leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Om gepast te kunnen optreden bij
risicosituaties,
verwerkt
de
school
ook
gegevens
betreffende
de
gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de
schriftelijke toestemming van de leerlingen of hun ouders. De privacywet geeft je
het recht te weten welke gegevens de school verwerkt en het recht deze gegevens
te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake
dienend zijn.
De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen op de website of via Gimme. De
beeldopnamen gebeuren steeds met respect voor wie op de beelden staat.
We gaan ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen de publicatie van de
beeldopnamen die te maken hebben met de activiteiten van onze school. Mocht je
daar toch bezwaar tegen hebben, dan kan je dat op elk moment van het schooljaar
melden aan de directie. We zullen het bezwaar respecteren en geen beelden van
je kind meer publiceren.

16

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 www.weg-wijzer.be De inhoud van de infobundel kan te allen tijde
gewijzigd worden zonder de instemming van de ouders. Bij elke wijziging van de
inhoud van de bundel, verwittigt de school de ouders via mail. Op hun verzoek
ontvangen
de
ouders
een
papieren
versie
van
het
document.

