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Welkom, beste ouders 
 

Wij heten jullie van harte welkom op onze Prizma - Basisschool  Sint-Pieter Emelgem . 
Wij, de directie en het personeel, zijn blij en dankbaar voor het vertrouwen dat jullie in onze school 
schenken. 
We zijn ervan overtuigd dat het hele schoolteam zich ten volle zal inzetten voor de opvoeding en het 
onderwijs zodat jullie kind zich zo goed als mogelijk zal ontplooien. 
Kiezen voor onze school is kiezen voor een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en degelijk 
onderwijs.  Dit wordt gedragen door belangloze inzet en begrip voor elkaar. 
Wij hopen goed met jullie te kunnen samenwerken en bij eventuele vragen en problemen staan we altijd 
klaar om met jullie naar een passende oplossing te zoeken. 
Samen zijn we verantwoordelijk voor de totale vorming van het kind. Daarvan willen we ernstig werk 
maken. Een ontspannen en toch ordevolle werksfeer is zeker een belangrijke voorwaarde om die 
doelstellingen zo goed mogelijk te realiseren. 
Daarom is er een schoolreglement waarin klaar gesteld wordt wie we zijn, wat we willen en hoe we ons 
leef-, leer- en opvoedingsproject trachten waar te maken.  
 
Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen:  

- In het eerste deel vind je nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen 
geen deel uit van het schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan.  

- Het tweede deel bevat onze missie en ons opvoedingsproject. 
- In het derde deel vind je het eigenlijke wettelijke reglement dat o.a. bestaat uit de 

engagementsverklaring, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van de 
leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift op het einde van het lager 
onderwijs, onderwijs aan huis, herstel- en sanctioneringsbeleid, de bijdrageregeling, vrijwilligers, 
welzijnsbeleid, afspraken en leefregels, leerlingenevaluatie, beleid op leerlingenbegeleiding, 
revalidatie en privacy. 

 
De inschrijving van jullie 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 opnieuw ter akkoord aan 
jullie voorgelegd. 
Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken. 
 
De directie en het schoolteam 
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Welkom op onze school 
  
Beste ouders, 
  
Wij heten jullie van harte welkom op onze school. 
Wij zijn heel blij en dankbaar voor het vertrouwen dat jullie in onze school stellen. 
Het schoolteam (directie en leerkrachten) zal zich ten volle inzetten voor de opvoeding en het 
onderwijs zodat jullie kind een goede schoolloopbaan doormaakt. 
Jullie mogen een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs verwachten. 
Wij hopen op een goede onderlinge samenwerking in alle openheid. 
Wij staan dan ook altijd klaar om samen met jullie naar een passende oplossing te zoeken wanneer 
jullie vragen hebben. 
Met deze brochure krijgen jullie de kans om onze school, onze manier van werken, onze visie op 
onderwijs en opvoeding te leren kennen. 
Wij hopen dan ook dat jij jouw kind aanmoedigt om de doelstellingen van onze school na te streven 
en de afspraken die neergeschreven zijn in ons schoolreglement na te leven. 
Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat onze missie en het 
pedagogisch project van de school, het tweede deel bevat de structuur en de overlegmogelijkheden 
op de school en het derde deel bevat heel wat heel wat nuttige informatie, afspraken en het KIDS-
regelement. Deze drie delen maken strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar 
sluiten er wel nauw bij aan.  In het vierde deel vind je het eigenlijke reglement dat o.a. bestaat uit de 
engagementsverklaring, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van de 
leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift op het einde van het lager onderwijs, 
onderwijs aan huis, herstel- en sanctioneringsbeleid, de bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, 
afspraken en leefregels, leerlingenevaluatie, beleid op leerlingenbegeleiding, revalidatie en privacy. 
De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat je akkoord gaat met het volledige 
schoolreglement (de vier delen). 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 opnieuw ter akkoord aan jullie voorgelegd. 
Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken.  

Beste leerling, 
Van harte welkom op onze school. 
Ben je ingeschreven in de kleuterklas, dan kom je in een boeiende wereld terecht. 
Kom je naar het eerste leerjaar, dan gaat er ook voor jou een totaal nieuwe wereld open. 
Als je nieuw bent in onze school, dan zal de aanpassing misschien wat tijd vragen.  De leerkrachten en 
de leerlingen staan echter klaar om je hierbij te helpen. 
Wij wensen jou veel succes op onze school. 
 
Namens de scholengemeenschap, 
De directeur en het schoolteam 
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DEEL I : INFORMATIE OVER DE SCHOOL 
Dit deel is meer van informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het 

schoolreglement. Wanneer het nodig is, kunnen we de informatie in dit deel in de loop van het 

schooljaar wijzigen, eventueel na overleg in de schoolraad.  
 
1. Contact met de school 

  
We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder 
vind je onze contactgegevens. 
Aarzel niet om ons te contacteren. 
 

 
 

Onze directeur 

Dhr. Tommy Van Steenwinkel 
directeur.bssp@prizma.be 

Hij zorgt voor de algemene organisatie van de school.  
Hij wordt in zijn taak bijgestaan door een pedagogische 
beleidsondersteuner Mevr. Lieve Porteman 
lieve.porteman@prizma.be 

  

 
 

Ons secretariaat 

Mevr. Anja Vanhoutte 
sint-pieter@prizma.be 

Openingsuren : 

 

 

Onze zorgcel 

Mevr. Lieve Porteman 
lieve.porteman@prizma.be 
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Mevr. Mieke Quaegebeur 
mieke.quaegebeur@prizma.be 

We proberen zo veel als mogelijk tegemoet te komen aan alle 
onderwijsnoden en – behoeften van onze kinderen. 
We besteden veel aandacht en zorg voor de goede ontwikkeling en de 
groei van alle kinderen. 
 
In deze zorgcel werken we vaak samen met het Vrij CLB Trikant. 
Onze contactpersoon is mevr. Anse Vandemaele. 

 

 
 

Het schoolteam 

Het lerarenteam van onze school kan elk schooljaar of zelfs tijdens het 
schooljaar wijzigen. We verwijzen dan ook graag naar onze 
schoolwebsite. 

https://bssp.prizma.be/index.php/onze-school/schoolteam 

 

Onze schoolstructuur 

Gesubsidieerde Vrije Basisschool Prizma Sint-Pieter Emelgem (https://bssp.prizma.be) 

  Gesubsidieerd  

De school ontvangt subsidies van het departement onderwijs op   basis van het aantal 
leerlingen. Deze subsidies worden aangewend voor materiële ondersteuning, huur, 
onderhoud, verwarming, leermiddelen, …      

  Vrij      

Het schoolbestuur van de school bepaalt het  karakter van de school. In ons geval betekent 
dit  ‘Rooms-katholiek’.    

       
Basisschool       
Wij bieden kleuter- en lager onderwijs aan. 

   
Onze school omvat twee vestigingsplaatsen:  
 

de lagere afdeling van PRIZMA  Sint-Pieter 
  Vestiging 1 (administratieve zetel) 
 Lagere school Sint-Pieter 

Prinsessestraat 13, 8870 Izegem 
 lager onderwijs, gemengd 

tel.            051 30 41 85  

de kleuterafdeling De Knuffel 
  Vestiging 2 
 Kleuterschool De Knuffel  
 Reigerstraat 7, 8870 Izegem 
 kleuteronderwijs, gemengd 
 tel.            051 30 41 85  
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Ons schoolbestuur en onze scholengemeenschap 

 

“ PRIZMA ”  vzw 
 
Burgemeester Vandenbogaerdelaan  53 
8870 Izegem 

Gevolmachtigd voorzitter 
Dhr. Jean-Paul  VALLAEYS 
tel.     0486/ 84 37 66 
jean-paul.vallaeys@prizma.be 

 
Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.             
Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden 
voor een goed verloop van het onderwijs. 
Het schoolbestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het schoolgebeuren.                          
Om dit schoolgebeuren uit te bouwen doet het een beroep op de begeleiding vanuit Katholiek 
Onderwijs Vlaanderen. 
 
Deze scholengroep, Prizma BaO, in de regio Izegem-Ingelmunster-Lendelede omvat … 
 

9 basisscholen Izegem Prizma - Sint-Pieter Emelgem 
Prizma - Sint-Rafaël 
Prizma - Heilige Familie Bosmolens 
Prizma - Heilig Hart 
Prizma - De Stadsparel 
Prizma – BuBaO De Zonnebloem 

 Ingemunster Prizma - De Wegwijzer 
Prizma - Onze-Lieve-Vrouw 

 Lendelede Prizma – De Talententuin 
   
6 secundaire scholen Izegem Prizma - Campus College 

Prizma - Campus IdP 
Prizma - Campus VTI 
Prizma – Middenschool Izegem 

 Ingelmunster Prizma – Middenschool Ingelmunster 
 

 Lendelede Prizma – Middenschool Lendelede 
 

Onze begeleiders van onze school vanuit het schoolbestuur zijn 
• Dhr. Luc   Devolder 
• Dhr. Filip  Van Der Haegen 

 
De coördinatie 

• Coördinerend directeur financiën en infrastructuur Dhr. Herman Dejonckheere 
• Coördinerend directeur pedagogie en organisatie Dhr. Tony Lecoutre 
 

De Preventieadviseur 
• Dhr. Steven Maelfait 
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De missie van vzw PRIZMA 
 

Vanuit een christelijk perspectief,  
ingebed in Katholiek Onderwijs Vlaanderen,  
onderwijs inrichten waar voor jongeren van 2,5 tot 20 jaar de 
ontwikkeling en opvoeding centraal staat.  

Onze scholen verwelkomen iedereen gastvrij,  van elke 
levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond.  

Zonder uitzondering nodigen ze leerlingen, ouders, 
personeelsleden en bestuurders uit om aan hun onderwijsproject 
mee te werken.  
 

De visie van vzw PRIZMA • Zich thuis voelen   
• Talenten maximaal ontplooien  
• Sterk voor de zwakkeren, uitdagend voor de sterkeren  
• Zoveel mogelijk leerwinst voor elke leerling  
• Kritisch-creatief omgaan met wat eigen en wat anders 

is,  met wat verbindt en wat onderscheidt  
 

Op niveau van de scholengemeenschap werden volgende vergaderingen opgericht: 
niveau OCSG overlegcommissie van de scholengemeenschap 
niveau Gemeenschappelijk LOC Lokaal Overleg Comité 
CPBW Comité voor bescherming en preventie op het werk 

 
2. Organisatie van de school 

Hier vind je praktische informatie over onze school. 
 

Onze poort is geopend… 

 

’s morgens De schoolpoort is vanaf 6u30 geopend en sluit om 8u25. 
’s middags De schoolpoort is vanaf 12u geopend en sluit om 12u15. 

De schoolpoort is vanaf 13u geopend en sluit om 13u35. 
in de namiddag De schoolpoort is vanaf 15u30 geopend en sluit om 18u30. 
  
Wie buiten die uren op school wil zijn, kan aanbellen bij de voordeur. 

 
Ons uurrooster 

 

08u25 – 10u05 Lessen en leeractiviteiten 
10u05 – 10u20 Speeltijd (pauze) 
10u20 – 12u00 Lessen en leeractiviteiten 
12u00 – 13u35 Middagpauze 
13u35 – 14u25 Lessen en leeractiviteiten 
14u25 – 14u40 Speeltijd (pauze) 
14u40 – 15u30 Lessen en leeractiviteiten 

 Te laat komen kan niet, ook niet in het kleuter.  
Mogen wij de ouders oproepen hun verantwoordelijkheid op te nemen? 
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Voor- en naschoolse opvang   

 

Zowel in onze kleuterafdeling als in de lagere afdeling van onze Prizma 
basisschool Sint-Pieter is er opvang: 
Voorschools vanaf 6u30  ’s morgens 
Naschools tot 18u30  ’s avonds 
Op woensdag van 12u  tot 18u30 

 

Ook op vrije schooldagen, pedagogische studiedagen, vakantiedagen en in de grote vakantie 
(uitgezonderd drie weken) wordt er opvang voorzien.  Deze opvang geldt zowel voor kleuters en lagere 
schoolkinderen en vindt plaats in de Knuffel van ’s morgens 6u30 tot ’s avonds 18u30.   
Er is geen opvang op wettelijke feestdagen.  

Het is handig om voor de vakanties tijdig te laten weten of jullie kind naar de opvang komt.   
Jullie kinderen worden opgevangen door ervaren kinderverzorgsters. 
  
De vergoeding wordt berekend op basis van het aantal minuten verblijf in de opvang.  
Dit wordt gemeten met een scansysteem. 
Op het einde van het burgerlijk jaar ontvangen de ouders een attest met alle opvangvergoeding die ze 
betaalden.  Dit kan bij de belastingaangifte gevoegd worden. 
  
Middagtoezicht   

 

Elke morgen kunnen de ouders (of hun kinderen) aangeven of hun kind op 
school moet blijven over de middag. Er zijn volgende mogelijkheden: 

• Warme maaltijd met soep en water 
• Boterhammen (van thuis) met soep (op school) 
• Boterhammen (van thuis) met water 

 
Er is altijd de mogelijkheid om gratis kraantjeswater te drinken. Zelf iets anders meebrengen dan water 
is op onze school niet toegestaan. 
Wie over de middag op school blijft, betaalt een toezichtvergoeding. 
 
Zowel in de Knuffel als in de basisschool Sint-Pieter is er toezicht door verschillende middagtoezichters. 
Op het einde van het burgerlijk jaar ontvangen de ouders een attest met alle toezichtvergoeding die 
ze betaalden.  Dit kan bij de belastingaangifte gevoegd worden. 
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3. Samenwerking 

  
3.1 Met de ouders 
(zie ook de engagementsverklaring) 

De ouders kunnen als partner in de opvoeding van hun kind altijd 
terecht met hun vragen of voor een gesprek.  Ze kunnen daarvoor een 
afspraak maken met de klasleerkracht, de zorgleerkracht of de directie. 
We organiseren ook oudercontacten (zie ook engagementsverklaring 
tussen school en ouders). Ook bij de leden van onze schoolraad kan je steeds terecht.  

• Bij het begin van het schooljaar is er een infoavond in de klas waarbij de klastitularis uitleg 
geeft hoe de werking in de klas er aan toe gaat.               

• In november is er een zachte evaluatie, een individueel oudercontact waarin we samen 
peilen naar het welbevinden van jullie kind, voorafgegaan van een kindercontact. 

• In februari en in juni is er een individueel oudercontact met bespreking van het rapport. 
• In het zesde leerjaar wordt een individueel oudercontact georganiseerd om de baso-fiche 

en de overstap naar het secundair onderwijs te bespreken.  

De ouderraad      
De ouderraad bestaat uit een aantal ouders uit de verschillende klassengroepen.   
Die kiest zijn eigen bestuur en richt algemene vergaderingen in voor haar leden.  
De ouderraad verzekert de ouderbetrokkenheid bij de school, werkt ondersteunend en richt 
vormende activiteiten in. 
De ouderraad staat ook in voor de praktische organisatie van tal van schoolactiviteiten voor 
ouders en het schoolfeest. 
Met de gegenereerde middelen wil de ouderraad een financiële ruggensteun betekenen voor de 
algemene werking van de school en heel specifiek voor de kinderen.  

Contact  ouderraad.sintpietersschool@gmail.com 
  
De schoolraad    
De schoolraad is een orgaan met advies-en overlegbevoegdheid samengesteld uit 
vertegenwoordigers van ouders, personeel, schoolbestuur en de lokale gemeenschap.  
https://bssp.prizma.be/index.php/participeren/schoolraad 

 
3.2 Met de leerlingen 
Op onze school is er geen leerlingenraad. We houden wel, op regelmatige tijdstippen een 
‘praatlunch’ waarbij leerlingen hun visie op enkele aspecten van de school kunnen toelichten. 
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3.3 Met externen 
Onze school wordt begeleid door het  Vrij CLB  Trikant@Izegem 

Meensestraat 171   8870 Izegem 
tel. 051 301361 
e-mail: info@clbtrikant.be  
website: www.clbtrikant.be 

 
Voor je rechten en plichten bij het CLB bekijk de infobrochure onderwijsregelgeving punt 2. 
Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden 
van je kind (zie ook engagementsverklaring tussen school en ouders). Het CLB kan bepaalde 
problemen of onregelmatigheden in het beleid van de school signaleren en de school op de hoogte 
brengen van bepaalde behoeften van leerlingen. Daarnaast biedt het CLB versterking aan de school 
bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen. Ook daar kan je je niet tegen 
verzetten. Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet. 
Via www.clbchat.be kan jij of je kind anoniem een vraag stellen of je verhaal vertellen aan een CLB-
medewerker. Je vindt alle informatie en de openingsuren van de chat op hun website. 
 
Zie ook, deel III – schoolreglement, punt 16 
 
Samenwerking met het ondersteuningsnetwerk 

Kinderen die het wat moeilijk krijgen worden optimaal ondersteund vanuit de zorgwerking op onze 
school. 
Na overleg met het CLB kan er overgegaan worden tot het inschakelen van medewerkers vanuit het 
ondersteuningsnetwerk. 
Onze school is aangesloten bij het Ondersteuningsnetwerk  ZUID 
 

Contactgegevens: Kouter Kortrijk  

Beekstraat 113B 

8870 Kortrijk 

Contactpersoon  Mevr. Katrijn Vermeulen 
Meer info:  www.netwerkzuid.be 
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3.4 Andere nuttige adressen 
 

Het lokaal overlegcomité     

Het LOC is een overlegorgaan tussen personeel en schoolbestuur. 

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

Guimardstraat  1,  1040  Brussel  
tel.: 02 / 507 08 72 
email: klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen 

Commissie inzake leerlingenrechten 

Vlaamse Overheid—Agentschap voor onderwijsdiensten — AgODi 
t.a.v.   Ingrid  Hugelier (Basisonderwijs) 
H. Consciencegebouw 
Koning Albert-II laan  15,   
1210   Brussel       
tel.: 02 / 553 93 83 
email: commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be 

Commissie Zorgvuldig bestuur 

Vlaamse Overheid—Agentschap voor onderwijsdiensten — AgODi 
t.a.v.   Marleen  Broucke 
Koning Albert-II laan  15,   
1210   Brussel  
tel.: 02 / 553 65 56 
email: www.zorgvuldigbestuur.onderwijsvclaanderen.be  
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DEEL II : MISSIE , PEDAGOGISCH  PROJECT 
Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool.  

Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze 

achtergrond ook.  
Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en 

vorming die de school hun kinderen verstrekt. Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor 

iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders van de school verwachten dat ze hen zoveel 

mogelijk betrekken in het samen school maken.  
Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de 

opvoeding die ze hen zelf willen geven. Ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze 

vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het 
project van de katholieke dialoogschool. De volledige tekst van de engagementsverklaring van het 

katholiek onderwijs vind je op de webstie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 
 

1. Onze missie 

  

Een  ‘genietbare’ school  
met een open communicatieklimaat (= dialoogschool),   

een positief stimulerende schoolsfeer  
en met positieve feedback   

voor de kinderen, de leerkrachten en de medewerkers. 
  
een genietbare school  
Ja, ‘werken’ en ‘leren’ kunnen samen gaan met ‘plezier beleven’. 
We zijn overtuigd dat een ‘genietbare’ school extra groeikansen biedt aan kinderen, leerkrachten 
en aan medewerkers. 
  
een open communicatieklimaat = dialoogschool  
Met een respectvolle ingesteldheid moeten we bereid zijn om met elkaar te praten en vooral om 
veel te luisteren  naar elkaar. Laten we iedereen de tijd geven …  

• om te horen wat gehoord moet worden, 
• om te zeggen wat we willen zeggen, 
• om te reageren op voorstellen. 

 
Dit doen we door vooruit te kijken en met zijn allen constructief en positief samen te werken! 
   
een positief stimulerende schoolsfeer   
voor de kinderen: 
Onze school stelt zich tot doel een klimaat te creëren waarin kinderen zich onder optimale 
omstandigheden kunnen ontwikkelen. 
We hebben aandacht voor: 
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• gewone kleine dingen: begroeten, bevestigen, een goede klassfeer, … 
• orde en rust: klasafspraken, gedragsregels, houvast, … 
• kinderparticipatie: praatlunch, klasideeënbus, … 
• verbondenheid 

  
voor de leerkrachten en medewerkers 
We willen iedereen waarderen om wie hij of zij is en wat hij of zij doet. 
Onze aandacht gaat uit naar de samenwerking binnen het team met respect voor elkaars 
mogelijkheden en beperkingen. 

  
positieve feedback 
Grote mensen groeien vanuit een ‘bekwaamheidsgevoel’, kleine mensen ook… 
Bevestig iemand als hij iets goeds gedaan heeft. Juich datgene toe waar kinderen goed in zijn, 
stimuleer hun talenten. 
Ben je alert genoeg om kinderen en collega’s pluimen te geven? 

 

2. Ons opvoedingsproject 

 
Ons christelijk  opvoedingsproject is gegroeid vanuit volgende vragen: 

• Welke school zijn wij? 
• Wat vinden we belangrijk voor onze school? 

• Wat willen we op het einde van het zesde leerjaar met onze leerlingen meegeven? 
  
Het resultaat van dit alles werd samengebracht en uitgeschreven in een gefundeerd christelijk 
opvoedingsproject. Het gaat om een gezamenlijke visie die we willen nastreven, idealen die we 
wensen te bereiken door onze dagelijkse inzet. Zo beschrijven we hierna ook hoe we op onze school 
concreet aan dit christelijk opvoedingsproject wensen gestalte te geven. 
Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het opvoedingswerk van onze 
school staan. 
  
Om dit allemaal te kunnen realiseren, creëren we een sfeer op school, waar iedereen zich 'thuis' 
voelt en in alle openheid mag samenwerken. 
Er moet nestwarmte en levensvreugde te voelen zijn. 
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Wij willen een kindvriendelijke school zijn waar elk kind zich thuis voelt. 
Kortom, we gaan voor 

  

 
  

Ons christelijk opvoedingsproject 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In ons opvoedingsproject stellen we vijf krachtwoorden centraal :    

1. Basiskennis aanbieden 
2. Sociaal vaardig zijn 
3. Talenten gebruiken 
4. Welbevinden, zich gelukkig voelen 
5. Zelfstandigheid 

 
Dit doen we vanuit :   

• De context van onze basisschool Sint-Pieter en de kleuterschool De Knuffel 
• De opdrachten van het Katholiek Basisonderwijs Vlaanderen 
• Onze zeven aandachtsleutels voor de leerkrachten 
• De identiteit van de katholieke dialoogschool in onze scholengemeenschap 
• De missie en visie van onze scholengemeenschap  “PRIZMA” 

 
We hanteren daarvoor het leerplan van het Katholiek basisonderwijs Vlaanderen: “ Zin in Leren,  Zin 
in Leven “ 
De presentatie van het opvoedingsproject vinden jullie achter onderstaande link: 
https://prezi.com/view/2A1DtHgHoYRWfZ2vgTRl/  

♥   Een hartelijke school  ♥ 
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DEEL III : HET SCHOOLREGLEMENT 

 
1. Engagementsverklaring tussen school en ouders 

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 
jullie volle steun. 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 jullie 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. 
Als ouders zijn jullie samen met onze school partner in de opvoeding van jullie kind. Het is goed dat 
jullie zicht hebben op de werking van onze school. Daarvoor plannen we op het einde van de 
zomervakantie een ‘openklasdag’ en bij het begin van elk schooljaar een ouderavond in de klas van 
jullie kind.  Jullie kunnen er kennis maken met de leerkracht van jullie kind en met de manier van 
werken. 
We willen jullie op geregelde tijden informeren over de evolutie van jullie kind. Dat doen we schriftelijk 
via de agenda en de  rapporten. 
We organiseren ook individuele oudercontacten.  

- Voor alle kleuters is er een individueel oudercontact in het derde trimester 
- Voor alle kinderen van de lagere school is er een individueel oudercontact met zachte evaluatie 

(bespreken van het welbevinden) in november. 
- Voor de kinderen van de lagere school is er een individueel oudercontact met rapportering in 

februari 
- Voor de kinderen van het 6de leerjaar is er een individueel oudercontact met bespreking van 

de baso-fiche en de oriëntering naar het secundair onderwijs in mei. 
- Voor de kinderen van de lagere school is er een individueel oudercontact met rapportering 

eind juni. 
Wij verwachten dat jullie zich als ouders samen met ons engageren om nauw samen te werken rond 
de opvoeding van jullie kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact. 
Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien jullie niet op de 
geplande oudercontacten kan aanwezig zijn. 
Als jullie zich zorgen maken over jullie kind of vragen hebben over de aanpak, dan kunnen jullie op elk 
moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van jullie kind. Dat kan door rechtstreeks de 
vraag te stellen aan de klasleerkracht of door contact op te nemen met de directie of de 
zorgcoördinator. 
Wij engageren ons om met jullie in gesprek te gaan over jullie zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van 
jullie kind. 
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Aanwezig zijn op school en op tijd komen. 
We vinden de aanwezigheid van jullie kind op school belangrijk.  We verwachten dat jullie kind 
regelmatig en op tijd naar school komt.  De stipte aanwezigheid van jullie kind op school draagt bij tot 
een succesvolle loopbaan van jullie kind. 
We verwittigen jullie als de afwezigheid van jullie kind niet gewettigd is. 
De aanwezigheid van jullie kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de de 
kleuter- en/of schooltoeslag, voor de toelating tot het eerste leerjaar en voor het uitreiken van een 
getuigschrift op het einde van het lager onderwijs.. Meer hierover kunnen jullie lezen in Bijlage 9 
‘infobrochure onderwijsregelgeving’ 
Daartoe moeten we de afwezigheden van jullie kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan 
het CLB. 
We vragen jullie als ouder te engageren jullie kind op tijd (best ten laatste een 5-tal minuten op 
voorhand)  naar school te brengen en dit zowel in het kleuteronderwijs als in het lager onderwijs.  
De school begint om 8.25 uur en eindigt om 15.30 uur. (woensdag om 12u) 
We verwachten dat jullie ons voor 8.25 uur verwittigt bij afwezigheid van jullie kind. 
Het CLB waarmee we samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden.  
Die begeleiding is verplicht.  Als je niet ingaat op die begeleiding, melden we dit aan de overheid. 
Jullie kunnen steeds bij ons terecht in geval van problemen. We zullen samen naar de meest geschikte 
aanpak zoeken. 
 
Individuele leerlingenbegeleiding. 
Onze school voert een beleid op leerlingenbegeleiding en zorgbeleid. Dit houdt onder meer in dat we 
gericht de evolutie van jullie 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.  
Als jullie kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kunnen jullie dit melden aan de directie.  We gaan 
dan samen met jullie na welke aanpassingen nodig zijn. De school kan ook zelf aanpassingen 
voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Ook dan gaan we steeds eerst 
in overleg met jullie. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat jullie kind nodig heeft 
en wat wij als school kunnen organiseren. Als school zijn we verplicht om redelijke aanpassingen te 
voorzien als jouw kind daar nood aan heeft. Het is niet mogelijk om hier als ouder verzet tegen aan te 
tekenen. 
We zullen in overleg met jullie als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van jullie kind 
georganiseerd zal worden. Daarbij zullen we aangeven wat jullie van de school kunnen verwachten en 
wat wij van jou als ouder verwachten. 
We verwachten dat jullie ingaan op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken 
opvolgen en naleven. 
 
Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.  
Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands en niet alle kinderen starten hun 
schoolloopbaan met dezelfde taalvaardigheid Nederlands. 
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Onze school voert een talenbeleid. Wij engageren er ons toe kinderen te ondersteunen bij het leren 
van en het leren in het Nederlands. Van jullie als ouders verwachten we dat jullie positief staan 
tegenover de onderwijstaal en tegenover de initiatieven die we als school nemen om de 
taalontwikkeling van onze leerlingen te ondersteunen (taaltraject/taalbad voor kinderen die de 
onderwijstaal onvoldoende beheersen). We vragen ook om kinderen in de vrije tijd te stimuleren bij 
het leren van het Nederlands. Vraag ons gerust naar informatie over plaatselijke initiatieven die jullie 
engagement daarbij kunnen helpen ondersteunen. 
 
 
2. Inschrijvingen en toelatingen van leerlingen - (zie Bijlage 9: Infobrochure onderwijsregelgeving, 

punt 3)  
2.1   Inschrijvingen 

Informatie over de praktische organisatie en data van de inschrijvingen vinden jullie terug op onze 
website (https://bssp.prizma.be/index.php/inschrijven). Jullie kind is pas ingeschreven in onze school 
als jullie schriftelijk instemmen met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal 
ingeschreven, blijft jullie kind bij ons ingeschreven. De inschrijving van jullie kind kan enkel stoppen in 
de gevallen die wettelijk zijn opgesomd.  De inschrijving van jullie kind eindigt wanneer jullie beslissen 
om jullie kind van school te veranderen, jullie niet akkoord gaan met een nieuwe versie van het 
schoolreglement of bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel.  
Kleuters moeten na de 3de kleuterklas niet opnieuw ingeschreven worden voor de lagere afdeling. 
 
Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor jullie kind wijzigt, kan het 
zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag nodig is dat 
toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, ofwel een bestaand verslag gewijzigd moet worden. In 
dat geval organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van 
dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, beslist de school om de leerling op vraag 
van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of 
om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden. 
Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we opnieuw jouw schriftelijk akkoord vragen. Indien 
je niet akkoord gaat met de wijziging, dan wordt de inschrijving van je kind beëindigd op 31 augustus 
van het lopende schooljaar. 
 
2.2.   Schoolverandering 

Schoolveranderingen tijdens het schooljaar moeten zoveel mogelijk vermeden worden. Het is niet 
goed voor een leerling. De volledige verantwoordelijkheid ligt bij de ouders van de leerlingen. 
Elke schoolverandering tussen de eerste schooldag van september en de laatste schooldag van juni is 
rechtsgeldig na definitieve inschrijving in de nieuwe school.  Het is echter aangewezen en beleefd om 
de vorige school hiervan op de hoogte te brengen. 
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2.3   Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs 

Jullie kind kan pas instappen in het lager onderwijs als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden 
voldoet. In de infobrochure onderwijsregelgeving kom je onder punt 3.1.2 meer te weten over die 
voorwaarden. 
 
2.4   Screening niveau onderwijstaal 

Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een 
taalscreening uitvoeren.  Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig 
acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind.  Deze 
taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowieso een aangapst 
taaltraject. 
 
 
3. Ouderlijk gezag 

3.1   Zorg en aandacht voor het kind 

Als school bieden we een luisterend oor aan voor al onze leerlingen.  Voor kinderen die een 
echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra aandacht 
bieden. 
 
3.2   Neutrale houding tegenover de ouders 

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan 
gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen uitspraak van de rechter is, houdt 
de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis of arrest, dan volgt de 
school de afspraken zoals opgelegd door de rechter. 
 
3.3   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 informatiestroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden gemaakt. 
Beide ouders krijgen een smartschool-account zodat alle info over hun kind aan beide ouders wordt 
toegestuurd. Indien mogelijk vragen wij, om als gescheiden ouders, samen naar het oudercontact te 
komen. Hierdoor geef je een duidelijke boodschap naar jouw kind toe. 
 
3.4   Co-schoolschap 

Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, kan je kind 
tijdens het schooljaar niet op twee plaatsen school lopen.  De school moet de inschrijving van een 
leerling weigeren als de ouders hun kind tijdens het schooljaar afwisselend in verschillende scholen in- 
en uitschrijven. 
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4. Organisatie van de leerlingengroepen binnen hetzelfde onderwijsniveau 

 
De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB, of jullie kind kan overgaan naar een 
volgende leerlingengroep. Vindt de school het nodig dat jullie kind een jaar overdoet, dan is dit omdat 
ze ervan overtuigd is dat dit voor jullie kind de beste oplossing is. De genomen beslissing wordt ten 
aanzien van jou als ouder schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook aan 
welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor jullie kind zijn. De school 
neemt deze beslissing dus in het belang van jullie kind. 
 
Het is de school die beslist in welke leerlingengroep je kind, die in de loop van zijn schoolloopbaan van 
school verandert, terechtkomt. 
Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. (Bijvoorbeeld 
in de kleuterschool na een instapdatum). 
 
 
5. Afwezigheden - (zie Bijlage 9: Infobrochure onderwijsregelgeving, punt 4)        

Voor leerlingen in het lager onderwijs (ook de 5-jarigen die vervroegd zijn ingestapt) en voor 6- en 7-
jarigen in het kleuteronderwijs is de leerplicht voltijds. Zij zijn altijd aanwezig, behalve bij gewettigde 
afwezigheid. Voor 5-jarigen in het kleuteronderwijs geldt een leerplicht van minstens 275 halve dagen 
aanwezigheid. Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, 
aangezien ze niet steeds op school moeten zijn.      
Ze zijn  niet onderworpen aan de leerplicht.   

 
De directeur kan beslissen of een afwezigheid van een 5-jarige kleuter als aanvaardbaar beschouwd 
wordt. Als de afwezigheid volgens de directeur aanvaardbaar is, dan telt die mee voor het bereiken 
van de 275 halve dagen aanwezigheid. 
 
Het is belangrijk dat kleuters (leerplichtig of niet) regelmatig naar school komen. Het is in het belang 
van je kind om het elke dag naar school te sturen. Kinderen die lessen en activiteiten missen, lopen 
meer risico op achterstand. Zij worden ook minder goed opgenomen in de leerlingengroep.  
De afwezigheidsgegevens van je kind worden doorgeven aan de overheid. Kleuters die onvoldoende 
dagen naar school komen, kunnen hun kleuter- en/of schooltoeslag verliezen en ook de toegang tot 
het lager onderwijs is afhankelijk van het aantal dagen dat je kind kleuteronderwijs volgde.  
We verwachten dan ook dat je de afwezigheid van je kleuter onmiddellijk aan ons meldt, liefst voor … 
uur. Ook als je eens door omstandigheden je kind niet op tijd kan afzetten, laat je dit zo snel mogelijk 
weten. Je meldt je dan aan bij … . Komt je kind meermaals te laat of is je kind al vaak afwezig geweest, 
dan kunnen we samen nagaan hoe we de participatie van je kleuter kunnen verhogen.  
 
5.1  Gewettigde afwezigheden 

Voor leerlingen in het lager onderwijs en voor 6- en 7-jarigen in het kleuteronderwijs gelden volgende 
gewettigde afwezigheden: 
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5.1 .1 Wegens ziekte 

- Is jullie kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest  
verplicht voor kinderen die schoolplichtig zijn.  

- Is jullie 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 jullie 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 leraar. De school 
zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest. 

 
5.1.2   Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden 

De afwezigheid van jullie kind kan in een aantal situaties gewettigd zijn. Voor deze afwezigheden is 
geen toestemming van de directeur nodig. Jullie verwittigen de school wel vooraf van deze 
afwezigheid. Jullie geven ook een officieel document of een verklaring die de afwezigheid staaft af aan 
de school. Voorbeelden hiervan zijn:  

- het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- en 
aanverwant 

- de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank; 
- het vieren van een feestdag die hoort bij jullie geloof (anglicaanse, islamitische, joodse, 

orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst). 
 
5.1.3 Afwezigheden wegens een preventieve schorsing, een tijdelijke of definitieve uitsluiting 

De afwezigheid van je kind wegens een preventieve schorsing, een tijdelijke of definitieve uitsluiting is 
gewettigd. Je kind wordt als gewettigd afwezig beschouwd, ongeacht of je kind wel of niet door de 
school wordt opgevangen.  

 
5.1.4   Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is 

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

- de rouwperiode bij een overlijden;  
- het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een 

vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties (andere dan de 10 halve schooldagen 
waarop topsportbeloften recht hebben); 

- trainingen voor topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek (voor maximaal 6 
lestijden per week, verplaatsingen inbegrepen); 

- revalidatie tijdens de lestijden (zie punt 17); 
- School-externe interventies; 
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- de deelname aan time-out-projecten;  
- persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden. 

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

Alle afwezigheden die niet van rechtswege of door de school zijn gewettigd, zijn te beschouwen als 
problematische afwezigheden. De school zal je onmiddellijk contacteren bij elke problematische 
afwezigheid van je kind. 
Vanaf vijf halve dagen problematische afwezigheden contacteert de school het CLB. Samen werken ze 
rond de begeleiding van je kind. Je wordt in dat geval uitgenodigd voor een gesprek. 
 
 
6. Onderwijs aan huis en/of Bednet - (zie Bijlage 9:  Infobrochure onderwijsregelgeving, punt 5) 

  
Als jullie kind wegens chronische ziekte of ongeval tijdelijk niet naar school kan komen, dan heeft jullie 
kind onder bepaalde voorwaarden recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs 
of een combinatie van beiden.  
 
Voor tijdelijk onderwijs aan huis moeten jullie als ouders een schriftelijke aanvraag indienen bij de 
directeur en een medisch attest toevoegen.  Heeft je kind een niet-chronische ziekt, dan voeg je een 
medisch attest toe,  waaruit blijkt dat jullie kind onmogelijk naar school kan gaan, maar wel onderwijs 
kan krijgen. Heeft jullie kind een chronische ziekte, dan heb je een medisch attest van een geneesheer-
specialist nodig dat het chronisch ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat jullie onderwijs mag 
krijgen. 
 
Heeft jullie kind een niet-chronische ziekte, dan kan tijdelijk onderwijs aan huis pas worden 
georganiseerd na een afwezigheid van 21 opeenvolgende kalenderdagen.  Als de ziekteperiode van 
jullie kind noodgedwongen wordt verlengd of als je kind na een periode van tijdelijk onderwijs aan huis 
binnen 3 maanden hervalt, moet jullie kind geen wachttijd van 21 opeenvolgende kalenderdagen meer 
doorlopen om opnieuw tijdelijk onderwijs aan huis te krijgen.  Je hoeft ook niet opnieuw een aanvraag 
in te dienen. Om de nieuwe afwezigheid te wettigen, is er wel een nieuw medisch attest nodig. 
 
Heeft jullie kind een chronische ziekte, dan heeft jullie kind recht op 4 lestijden tijdelijk onderwijs aan 
huis per opgebouwde schijf van 9 halve schooldagen afwezigheid. Deze uren kunnen gedeeltelijk op 
school georganiseerd worden. Dit is mogelijk na een akkoord tussen de ouders en de school en vindt 
plaats buiten de normale schooluren en niet tijdens de middagpauze.  De aanvraag en de medische 
vaststelling van de chronische ziekte blijft geldig voor de hele schoolloopbaan van jullie kind op onze 
school.  Je hoeft dit dus maar één keer aan onze school te bezorgen. 
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Jullie kind moet daarnaast op 10 km of minder van de school verblijven. Als jullie kind op een grotere 
afstand van de school verblijft, dan kan de school tijdelijk onderwijs aan huis organiseren maar is daar 
niet toe verplicht.  
 
Als jullie kind aan deze voorwaarden voldoet, zullen we jullie als ouders op de mogelijkheid van tijdelijk 
onderwijs aan huis wijzen. Zodra de voorwaarden voor het verstrekken van tijdelijk onderwijs aan huis 
vervuld zijn, kan de school hiermee van start gaan.  
 
De directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om 4 lestijden per week onderwijs aan huis te 
geven. De school maakt afspraken met deze leerkracht om de lessen af te stemmen op de 
leerlingengroep van het kind. Tijdelijk onderwijs aan huis is gratis.  
 
De school kan in overleg met jullie ook contact opnemen met de vzw Bednet. Dit biedt de mogelijkheid 
om van thuis uit, of vanuit het ziekenhuis,  via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen. 
De school maakt dan samen met jullie concrete afspraken over opvolging en evaluatie. 
 
Met vragen hierover kunnen jullie steeds terecht bij de directeur. 
 
 
7. Eén- of meerdaagse schooluitstappen - (Extra-murosactiviteiten) 

   
Jullie kind is verplicht deel te nemen aan extra-murosactiviteiten die minder dan één schooldag duren. 
Dat zijn normale schoolactiviteiten. We streven er als school ook naar om ook alle kinderen te laten 
deelnemen aan extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren. Die activiteiten maken namelijk 
deel uit van het onderwijsaanbod dat we aan jullie kind geven. 
Via aparte brieven willen wij jou informeren als ouder over de uitstappen die dit schooljaar worden 
voorzien. 
Meerdaagse extra-murosactiviteiten  

- Eerste leerjaar: Zeeklassen Oostduinkerke  
- Vierde leerjaar: Kasteelklassen Hoogveld 
- Zesde leerjaar: Openluchtklassen Spa 

 
Door het schoolreglement te ondertekenen gaan we ervan uit dat jullie op de hoogte zijn van de 
schooluitstappen die worden georganiseerd. Als jullie niet wensen dat jullie kind meegaat op één van 
de extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren, dienen jullie dit voorafgaand aan de betrokken 
activiteit schriftelijk te melden aan de school. 
Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten moeten op de school aanwezig zijn. 
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8. Getuigschrift op het einde van het basisonderwijs - (zie Bijlage 9: Infobrochure 
onderwijsregelgeving, punt 7) 

 
De klassenraad beslist welke leerlingen in aanmerking komen voor een getuigschrift basisonderwijs. 
Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan een regelmatige leerling die in voldoende mate 
de eindterm-gerelateerde leerplandoelen heeft bereikt. Een leerling die geen getuigschrift 
basisonderwijs behaalt, ontvangt een schriftelijke motivering waarom het getuigschrift niet werd 
uitgereikt, met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan. Deze 
leerling krijgt ook een verklaring waarin het aantal en het soort van gevolgde schooljaren lager 
onderwijs staat. 
Een leerling die een individueel aangepast curriculum volgt, kan een getuigschrift basisonderwijs 
behalen op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de onderwijsinspectie als 
gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs. Als die leerling geen 
getuigschrift basisonderwijs krijgt, ontvangt deze een schriftelijke motivering waarom het getuigschrift 
niet werd uitgereikt, met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan. 
Deze leerling krijgt ook een verklaring waarin het aantal en het soort van gevolgde schooljaren lager 
onderwijs staat. 
 
8.1   Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift 

Gedurende de hele schoolloopbaan van jullie kind zullen we communiceren over zijn leervorderingen. 
Jullie kunnen inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Jullie kunnen ook een kopie 
vragen.  
Of een leerling het getuigschrift basisonderwijs krijgt, hangt af van de beslissing van de klassenraad. 
De klassenraad gaat na of de eindterm-gerelateerde leerplandoelen voldoende in aantal en 
beheersingsniveau zijn behaald. Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de schoolloopbaan 
maakte, en de zelfsturing die hij toont, zeker een rol spelen. 
De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag over de beslissing 
omtrent het getuigschrift basisonderwijs.  
 
Na 20 juni beslist de klassenraad of een leerling een getuigschrift basisonderwijs ontvangt. Wanneer 
de getuigschriften worden uitgereikt, wordt ten gepaste tijde aan de ouders meegedeeld. De datum 
van uitreiking is ook de ontvangstdatum voor het instellen van beroep.  Als je niet aanwezig bent op 
de uitreiking, dan geldt 1 juli als datum van ontvangst voor het instellen van beroep. 
 
8.2   Beroepsprocedure 

Indien jullie als ouder niet akkoord zouden gaan met het niet-toekennen van het getuigschrift 
basisonderwijs, kunnen jullie beroep instellen. Die beroepsprocedure wordt hieronder toegelicht. 
Let op:  

o Wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen  
(zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend).  
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o Wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn 
afgevaardigde. 

 
1. Je vraagt binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het 

getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur.  
Dit gesprek is niet hetzelfde als het oudercontact. Jullie moeten dit gesprek uitdrukkelijk 
schriftelijk aanvragen, per Smartschoolbericht of per e-mail (tommy.vansteenwinkel@prizma.be) 
bij de directeur. Je krijgt een uitnodiging die de afspraak bevestigt. 

2. Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag waarop je 
de beslissing hebt ontvangen dat het getuigschrift niet wordt uitgereikt aan jullie kind.  
Let op: als het gesprek na het verstrijken van de termijn wordt aangevraagd, kunnen we niet meer 
op die vraag ingaan. 
Tijdens dit gesprek krijg je de kans om je bezwaren te geven. De directeur verduidelijkt aan de 
hand van het dossier van je kind op basis van welke gegevens de klassenraad zijn beslissing heeft 
genomen. Van dit overleg wordt een verslag gemaakt. 

3. De directeur deelt het resultaat van dit overleg meet een aangetekende brief aan jullie mee.  
Er zijn twee mogelijkheden: 

o De directeur vindt dat jullie argumenten geen nieuwe bijeenkomst van de klassenraad 
rechtvaardigen; 

o De directeur vindt dat jullie argumenten het overwegen waard zijn.  In dat geval zal hij 
de klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw te 
overwegen. Je ontvangt per aangetekende brief het resultaat van die vergadering. 

4. Als je het niet eens bent met de beslissing van de directeur of de beslissing van de nieuwe 
klassenraad, dan kan je beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur.  
Dit kan via aangetekende brief :   

Dhr. Jean-Paul  Vallaeys 
Voorzitter  VZW PRIZMA, basisschool Sint - Pieter 
B. Vandenbogaerdelaan 53   

 8870 Izegem 
Of 

Wanneer de school open is, kan je het beroep bij het schoolbestuur op school 
persoonlijk afgeven.  Je krijgt dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke 
datum je het hebt ingediend.  De school heeft het beroep daarna door aan het 
schoolbestuur.  

 
Je hebt daarvoor een termijn van drie dagen, die begint te lopen de dag nadat de aangetekende 
brief van de school wordt ontvangen. De aangetekende brief met één van de twee mogelijke 
beslissingen (zie punt 3) wordt geacht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De 
poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst. 
Dat geldt ook als je ervoor kiest om het beroep persoonlijk af te geven op school. 
 



28 
 

 

VZW Prizma - Basisschool Sint-Pieter Emelgem – Schoolreglement 2020-2021  

Let op:  als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep 
als onontvankelijk moeten afwijzen.  Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen 
bepalen. 
 
Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

o Het beroep is gedateerd en ondertekend; 
o Het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgegeven (met 

bewijs van ontvangst). 
We verwachten ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom het niet uitreiken van het 
getuigschrift basisonderwijs betwist wordt. 

5. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. 
In de beroepscommissie, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden 
zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die je  klacht van de 
ouders grondig zal onderzoeken.  

6. De beroepscommissie zal steeds jou en jouw kind uitnodigen voor een gesprek. Je kan je daarbij 
laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten 
bij gewettigde reden of overmacht. 

7. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze 
samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht 
of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. De 
beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.  
Wanneer het tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het 
schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn.  De 
voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur.  Wanneer er bij een stemming 
evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag.   
 
De beroepscommissie zal het beroep als onontvankelijk afwijzen, de betwiste beslissing 
bevestigen of het getuigschrift basisonderwijs toekennen. Het resultaat van het beroep wordt 
uiterlijk op 15 september via een aangetekende brief door de voorzitter van de beroepscommissie 
aan jou ter kennis gebracht. 

 
 

9. Herstel- en sanctioneringsbeleid - (zie Bijlage 9: Infobrochure onderwijsregelgeving, punt 6)  
Kinderen maken nu en dan fouten. Dat is eigen aan het groeiproces van elk kind. Kinderen kunnen leren 
uit de fouten die ze maken. Onze school wil hierop inzetten door dialoog en herstel alle kansen te geven. 
In overleg met de betrokkenen gaan we op zoek naar een gepaste maatregel of een mogelijke 
oplossing. Op die manier kunnen kinderen mee de verantwoordelijkheid nemen om een oplossing te 
zoeken voor het conflict of om hun fout goed te maken. Hiermee sluiten we als school tuchtmaatregelen 
niet uit. Het betekent wel dat we heel bewust ervoor kiezen om in bepaalde gevallen een 
tuchtmaatregel op te leggen.  
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9.1   Begeleidende maatregelen 

Wanneer jullie kind de goede werking van de school of het lesverloop hindert, kunnen we in overleg 
met jullie kind en eventueel met jullie ouders een begeleidende maatregel bepalen. De school wil 
hiermee jullie kind helpen tot gewenst gedrag te komen.  
Een begeleidende maatregel kan zijn:  

- een gesprek met de zorgleerkracht of de directeur 
- een time-out: 
- naar de time-out ruimte gaan.  Zo kan jullie kind even tot rust komen of nadenken over wat er 

is gebeurd.  Achteraf wordt dit kort met jullie kind besproken. 
- een begeleidingsplan: Hierin leggen we samen met jullie en jullie kind een aantal afspraken 

vast waarop jullie kind zich meer zal focussen. Jullie kind krijgt de kans om zelf afspraken voor 
te stellen waar het dan mee verantwoordelijk voor is. De afspraken uit het begeleidingsplan 
worden samen met jullie kind opgevolgd.  

 
9.2   Herstel  

Vanuit een cultuur van verbondenheid wil de school bij een conflict op de eerste plaats inzetten op 
herstel. We nodigen de betrokkenen uit om na te denken over wat er is gebeurd en om hierover met 
elkaar in gesprek te gaan.  
Een herstelgerichte maatregel kan zijn:  

- een herstelgesprek tussen de betrokkenen; 
- een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep; 
- een bemiddelingsgesprek;  
- no blame-methode bij een pestproblematiek; 
- een herstelgericht groepsoverleg (HERGO): 

Dit is een gesprek tussen de betrokken leerlingen, in het bijzijn van bijvoorbeeld ouders of 
vertrouwensfiguren, onder leiding van een onafhankelijk persoon. Tijdens dit groepsoverleg 
zoekt iedereen samen naar een oplossing voor wat zich heeft voorgedaan. De directeur of zijn 
afgevaardigde kan een tuchtprocedure, zoals in punt 9.4.3 beschreven, voor onbepaalde tijd 
uitstellen om dit groepsoverleg te laten plaatsvinden. Hij brengt je dan per brief op de hoogte. 

 
9.3   Ordemaatregelen 

Wanneer jullie kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk 
personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden. Tijdens een ordemaatregel blijft 
jullie kind op school aanwezig.  
 
Een ordemaatregel kan zijn: 

- een verwittiging in de agenda; 
- een strafwerk; 
- een specifieke opdracht;  
- een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie of de zorgcoördinator. 
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Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk. 

 
9.4   Tuchtmaatregelen 

Let op: wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde. 
 
Wanneer het gedrag van jullie kind de goede werking van de school ernstig verstoort of de veiligheid 
en integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen belemmert, dan kan de 
directeur een tuchtmaatregel nemen. Een tuchtmaatregel kan enkel toegepast worden op een leerling 
in het lager onderwijs. 
 
9.4.1. Mogelijke tuchtmaatregelen 

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

- een definitieve uitsluiting. 
 
9.4.2  Preventieve schorsing als bewarende maatregel 

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

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, 
zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend.) 
Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende procedure 
gevolgd: 
1. De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. In geval van 

een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van het 
CLB die een adviserende stem heeft. 

2. De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden per aangetekende brief 
uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Een personeelslid van de school of van het CLB 
kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van de ouders en hun kind. Het 
gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag na verzending van de brief. 
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3. Voorafgaand aan het gesprek hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon inzage in het 
tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad. 

4. Na het gesprek brengt de directeur de ouders binnen een termijn van vijf dagen met een 
aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing.  In de brief staat een motivering van de 
beslissing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel.  Bij een definitieve uitsluiting vermeldt de 
beslissing de beroepsmogelijkheden. 

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

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

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, 
zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend.) 
Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat 
als volgt: 
1. Je dient met een aangetekende brief beroep in bij de voorzitter van het schoolbestuur: 

  Dhr. Jean-Paul  Vallaeys 
Voorzitter  VZW PRIZMA, basisschool Sint - Pieter 
B. Vandenbogaerdelaan 53   

 8870 Izegem 
Of 

Wanneer de school open is, kan je het beroep bij het schoolbestuur op school 
persoonlijk afgeven.  Je krijgt dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke 
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datum je het hebt ingediend.  De school heeft het beroep daarna door aan het 
schoolbestuur.  

 
De aangetekende brief moet ten laatste verstuurd worden op de vijfde dag nadat de beslissing van 
de definitieve uitsluiting van je kind werd ontvangen. Er is dus een termijn van vijf dagen. De 
aangetekende brief met het bericht van de definitieve uitsluiting wordt geacht de derde dag na 
verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor 
de ontvangst. 
Dat geldt ook als je ervoor kiest om het beroep persoonlijk af te geven op school. 
 
Let op:  als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep 
als onontvankelijk moeten afwijzen.  Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen 
bepalen. 
 
Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

o Het beroep is gedateerd en ondertekend; 
o Het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgegeven (met 

bewijs van ontvangst). 
We verwachten ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom het niet uitreiken van het 
getuigschrift basisonderwijs betwist wordt. 

2. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. 
In de beroepscommissie, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden 
zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die je klacht grondig 
zal onderzoeken. De persoon die de definitieve uitsluiting heeft uitgesproken, zal nooit deel 
uitmaken van de beroepscommissie, maar zal wel gehoord worden 

3. De beroepscommissie zal steeds jou en jouw kind uitnodigen voor een gesprek. Je kan je daarbij 
laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.  
In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze 
samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht 
of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden.  
Vóór de zitting kan je het tuchtdossier opnieuw inkijken. 
Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen. 
Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht. De 
schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op. Dat betekent enkel dat schoolvakanties 
niet meetellen bij het berekenen van de termijn. De zitting van de beroepscommissie kan wel 
tijdens een schoolvakantie plaatsvinden. 

4. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.  
Wanneer het tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het 
schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn.  De 
voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur.  Wanneer er bij een stemming 
evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag.   
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5. De beroepscommissie zal ofwel het beroep als onontvankelijk afwijzen, ofwel de definitieve 
uitsluiting bevestigen of vernietigen.  
De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van 
vijf dagen met een aangetekende brief aan de ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle 
partijen. 
 
Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot definitieve uitsluiting niet op. Dat betekent 
dat ook tijdens de beroepsprocedure de tuchtmaatregel van kracht blijft.  

 
 
10. Bijdrageregeling - (zie Bijlage 9: Infobrochure onderwijsregelgeving, punt 8)  

In bijlage 8 vinden jullie een lijst met de schoolkosten. Op die lijst staan zowel verplichte als niet-
verplichte uitgaven. 
Verplichte activiteiten zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten betalen.  
Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die jullie niet moet aankopen; maken jullie er 
gebruik van, dan moeten jullie 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 jullie 
zullen 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.         

 
10.1   De schoolrekening  

De scherpe maximumfactuur 

- In de kleuterafdeling mag voor alle kleuters € 45 aangerekend worden voor verplichte 
activiteiten; dit zijn de activiteiten waaraan met de volledige klas wordt deelgenomen.  
Dit houdt in: een sportactiviteit,  de schoolreis, een toneelvoorstelling, een museumbezoek, .. 
Alle kosten die dat bedrag overschrijden worden door de school betaald. 
Let wel : de middagmalen, de opvang, de abonnementen op de tijdschriften, de klasfoto’s  
worden niet meegeteld om tot de bovenstaande maximumfactuur te komen. 

- In de lagere afdeling mag  maximum € 90 per leerling per schooljaar aangerekend worden voor 
verplichte activiteiten; dit zijn de activiteiten waaraan met de volledige klas wordt  
deelgenomen: leeruitstappen, schoolzwemmen, sportactiviteiten, schoolreizen, toneelbezoek, 
museumbezoek,  ….    
 

Alle kosten die het bovenstaand bedrag overschrijden worden door de school betaald. 
Let op: de middagmalen, de opvang, de abonnementen op de tijdschriften, de sportkledij, de klasfoto’s  
worden niet meegeteld om tot dit bedrag te komen. 
 
De minder scherpe maximumfactuur 

Dit gaat over de meerdaagse uitstappen. Gedurende de volledige lagere school mag de prijs voor alle 
meerdaagse uitstappen niet meer bedragen dan € 445.  
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Voor onze school zijn dat de driedaagse zeeklassen van het eerste leerjaar, de vierdaagse 
kasteelklassen van het 4de leerjaar en de vijfdaagse openluchtklassen van het 6de leerjaar. De bijdrage 
voor die activiteiten komt niet in aanmerking voor de scherpe maximumfactuur. 
 

Meerdaagse uitstappen 
Max. € 445 per kind voor volledige duur lager 
onderwijs  

Prijs 

Zeeklassen                    1ste leerjaar 
Kasteelklassen              4de leerjaar 
Ontdekkingsklassen     6de leerjaar 

max. € 120 
max. € 120 
max. € 200 

 
 
Hoe wordt alles bijgehouden? 

Op het secretariaat worden alle bijdragen die onder de scherpe maximumfactuur vallen opgeteld en 
bijgehouden. Eens de  kleuterbijdrage en de bijdrage in het lager bereikt is, worden de bijkomende 
uitgaven voor de activiteiten die in aanmerking komen, door de school betaald.  
 
Wijze van betaling. 

- Er wordt ofwel betaald via overschrijving of via domiciliëring. (formulieren voor domiciliëring 
zijn op het secretariaat te verkrijgen) 

- De leerlingen krijgen bij het begin van de maand de rekening van de voorbije maand mee naar 
huis. 

- De rekeningen worden zo vlug mogelijk betaald (binnen de 15 dagen) zodat we geen 
herinneringen moeten ronddelen. 

- Wil in de vermelding onderaan enkel het OGM-nummer (+++…/…./…..+++) gebruiken en niet de 
naam van jullie kind of periode. 

- Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de 
schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening 
te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als 
ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een 
identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk 
het volledige restbedrag verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt 
hebben. 

 
10.2   Bij wie kunnen jullie terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden? 

Indien jullie problemen ondervinden met het betalen van de schoolrekening, kunnen jullie contact 
opnemen met de directie.  Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste 
betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van jullie vraag.  
 



35 
 

 

VZW Prizma - Basisschool Sint-Pieter Emelgem – Schoolreglement 2020-2021  

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 dwingende 
herinneringsbrief (aangetekende ingebrekestelling). Vanaf dat moment kunnen we maximaal de 
wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag. 
 
Wanneer jullie laattijdig hebben afgezegd voor een schoolactiviteit of als jullie kind op dat moment 
afwezig is, zullen we het deel van de kosten terugbetalen dat nog te recupereren is.  Kosten die we al 
gemaakt hadden, kunnen we opnemen in de schoolrekening. 
 
 
10.3   Bij wanbetaling 

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 dat niet mogelijk blijkt, worden een aantal stappen gezet. 

1. Er wordt een aanmaning/rappel meegegeven. 
2. De ouders worden door de directie of het secretariaat opgebeld voor een onderlinge regeling.  
3. Vanaf 3 openstaande maandrekeningen kunnen geen abonnementen,  materialen … besteld 

worden en wordt een ingebrekestellingsvergoeding aangerekend van 10% met een minimum 
van € 15. 

4. De directie neemt contact op met het OCMW. 
5. Er wordt een aangetekend schrijven opgestuurd met de melding dat er bij niet betaling 

gerechtelijke stappen worden gezet. 
6. Er wordt een dossier geopend bij een incassobureau.  

 

De school en de ouders en / of voogd van de leerling onderwerpen zich ten aanzien van deze 
algemene voorwaarden en ten aanzien van alle overeenkomsten tussen partijen aan het Belgisch 
Recht. Met betrekking tot geschillen tussen de partijen zijn enkel de territoriaal bevoegde 
rechtbanken van het arrondissement of kanton van exploitatiezetel (of de maatschappelijke zetel), 
die aanleiding geven tot het geschil, tenzij de school zou verkiezen zich tot een ander bevoegde 
rechtbank te wenden en dit o.g.v. art 624,2° van het Gerechtelijk wetboek, dit onverminderd het 
recht van de verkoper, of de overnemer van diens rechten, het geding in te leiden voor de rechtbank, 
bevoegd ratione loci volgens de woonplaats van de verweerder. 
 
 
11. Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning - (zie Bijlage 9: Infobrochure onderwijsregelgeving, 
punt 9) 
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Personen en bedrijven die de school sponsoren worden vermeld tijdens de activiteiten die in 
samenwerking met de ouderraad worden georganiseerd. 
Er is een afspraak dat er geen flyers of reclamefolders aan de leerlingen of ouders worden bezorgd van 
bedrijven met financiële doeleinden. 
 
 
12. Vrijwilligers 
Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers.  
De vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een aantal punten te informeren. De 
school doet dit via onderstaande bepalingen. 
 
Organisatie 
De zetel van de VZW PRIZMA, Basisschool Sint-Pieter Emelgem is gevestigd in Burgemeester 
Vandenbogaerdenlaan 53, 8870 Izegem.  
 
De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke 
aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de 
vrijwilliger. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij IC-verzekeringen met als polisnummer  
24000262.   
Een bijkomende verzekering tot dekking van de lichamelijke schade tijdens de uitvoering van een 
vrijwilligersactiviteit of op weg van en naar de activiteit werd afgesloten bij IC-verzekeringen met als 
polisnummer  1095608 
Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien. 
 
Bij vrijwilligerswerk bestaat de kans dat je als vrijwilliger geheimen verneemt waarvoor een 
geheimhoudingsplicht bestaat. Het gaat dan vooral om vrijwilligerswerk bij telefonische hulpverlening 
als Tele-Onthaal, de Zelfmoordlijn waarbij je in contact komt met vertrouwelijke informatie. Bij 
vrijwilligerswerk op school is de geheimhoudingsplicht normaal gezien niet van toepassing. Een 
vrijwilliger gaat discreet om met de informatie die hem of haar is toevertrouwd.  
 
 
13. Welzijnsbeleid 
13.1   Preventie  

Verwachtingen naar de ouders: 
- De ouders geven zelf het goede voorbeeld. 
- Zij stimuleren hun kinderen om de regels betreffende preventie toe te passen. 

Verwachtingen naar de kinderen: 
- Het preventiebeleid van de school toepassen. 

 
13.2   Verkeersveiligheid 

Iedereen draagt altijd zijn fluojasje om de zichtbaarheid in het verkeer te verhogen. 
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Wie maar enkele straten ver woont, komt best te voet naar school…  
Stappen is gezond en veiligheid gaat voor alles. 
 
Wie met de fiets naar school komt, doet dit met een veilige fiets die in perfecte staat is. 
De leerling plaatst zijn fiets ordevol in het fietsenrek en komt dan onmiddellijk op de speelplaats.  
Het is ook aan te raden dat de fietsers voor de veiligheid een fietshelm dragen. 
De school mag niet op eigen initiatief (te voet of met de fiets) verlaten worden.  Dit gebeurt altijd onder 
toezicht van een leerkracht. 
 
’s Middags en ’s avonds worden de fietsers onder begeleiding op de rijweg gebracht. 
Fietsers gaan bij voorkeur mee met de fietspooling en houden zich aan de regels om in groep te rijden. 
 
Verwachtingen naar de ouders: 

- De ouders geven zelf het goede voorbeeld. 
- Alle kinderen die van en naar school komen, worden verzocht een genaamtekend hesje te 

dragen.  
- Ouders die vinden dat hun kind niet bekwaam is om zich zelfstandig op straat te begeven, laten 

hun kind best niet zelfstandig van en naar school komen. 
- Aanmoediging om goed op te letten in het verkeer. 

 
Verwachtingen naar de kinderen: 

- De fietsers zetten hun fiets in de voorziene fietsrekken. Ze fietsen niet over de speelplaats. 
- De kinderen zijn beleefd en vriendelijk t.o.v. de gemachtigd opzichters en fietspoolbegeleiders 

en houden zich aan hun richtlijnen. 
 

13.3   Medicatie 

Je kind wordt ziek op school  
Als je kind ziek wordt of zich onwel voelt op school, zullen we jou of een andere opgegeven con-
tactpersoon verwittigen en zullen we, indien nodig, vragen om je kind op te halen.  
Als school stellen we geen medische handelingen en stellen wij in geen geval medicatie ter be-
schikking, ook geen pijnstillers.   
 
Je kind moet medicatie nemen tijdens de schooluren 
In uitzonderlijke gevallen kan je aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan hun kind. Deze 
vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en 
toedieningswijze bevat. Zo’n attest tot toediening van medicatie op school vinden jullie op ons 
Smartschoolplatform (https://emelgem.smartschool.be).   
 
Andere medische handelingen  
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Je kan ons vragen om andere medische handelingen te stellen. We gaan dan na of we de gevraagde 
handelingen, binnen een kwaliteitskader, kunnen stellen. We bespreken dat samen met je 
behandelende arts of verpleegkundige. We werken daarvoor individuele afspraken uit. 
 
13.4   Stappenplan bij ongeval of ziekte  

 Eerste hulp 
Wie ? toezichter, klasleerkracht of secretariaat (al naar gelang de situatie) 

Hoe ? Bij kleine ongevallen (val, verstuiking, schaafwonden, bloedneus...) 
worden de eerste zorgen op school toegediend. 
 
De schoolapotheek wordt een paar keer per jaar nagezien door de 
administratieve medewerker onder begeleiding van de preventie-
adviseur. 

Ziekenhuis ? Bij ernstige ongevallen of twijfel wordt er naargelang de situatie een 
beroep gedaan op een huisarts  (bij voorkeur die door de ouders 
opgegeven) of de dienst spoedopname van de kliniek te Izegem. De 
ouders worden zo snel mogelijk verwittigd. 

Sint-Jozefskliniek Izegem 
Ommegangstraat 7,  
8870 Izegem, 
Tel.: 051 / 33 41 11 

 
Verzekeringspapieren: 
De school heeft via IC-verzekeringen (polis 1095608) een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en 
lichamelijke ongevallen afgesloten voor leerlingen, personeel en occasionele medewerkers ( bv. ouders 
die helpen bij sportactiviteit).  
Deze verzekering dekt alle ongevallen die gebeuren tijdens het schoolleven: (alle schoolse- of 
buitenschoolse activiteiten die met onze instelling verband houden, of die gebeuren binnen of buiten 
de school, tijdens of na de lesuren, gedurende de schooldagen of tijdens de vakantie).  
Bij een ongeval stellen wij een 'ongevalsaangifte' ter beschikking die moet worden ingevuld door de 
behandelende geneesheer. Dit blad wordt zo vlug mogelijk door de ouders afgegeven aan het 
secretariaat op school.  
 
Vrijwilligers en verzekering 
De school makt 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 aan de vrijwilligers 
een organisatienota voor te leggen.  Omdat elke ouder een schoolreglement kan raadplegen en voor 
akkoord ondertekent, kiest de school ervoor om de organisatienota in het schoolreglement op te 
nemen.  Op die manier is elke ouder op de hoogte.  De polis ligt ter inzage bij de directeur. 

1. Verplichte verzekering 
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De organisatie 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 IC-verzekeringen met als 
polisnummer  24000262.  De polis ligt ter inzage bij de directie. 
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 van 
en naar de activiteit . Het verzekeringscontract werd afgesloten bij IC-verzekeringen met als 
polisnummer  1095608 

2. Vergoedingen 
De activiteit wordt onbezoldigd  en onverplicht verricht.  De organisatie voorziet in geen enkele 
vergoeding voor vrijwilligersactiviteiten. 

3. 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 licht fout is hij enkel aansprakelijk als die hem eerder gewoonlijk dan toevallig 
voorkomt. 

4. Geheimhoudingsplicht 
Het vrijwilligerswerk houdt in dat de vrijwilliger geheimen kan vernemen ten aanzien waarvan 
hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht, bedoel in artikel 458 van het Strafwetboek. 
Op vrijwilligers die actief zijn binnen scholen is deze bepaling in beginsel niet van toepassing. 

 
Hier past zeker een woordje van dank aan alle mensen die als vrijwilliger  

enige vorm van hulp voor de school betekenen. 
 
13.5   Rookverbod 

Er geldt een permanent rookverbod op school. Het is dus verboden te roken in zowel gesloten ruimten 
van de school als in open lucht op de schoolterreinen. Als jullie kind het rookverbod overtreedt, kunnen 
we een sanctie opleggen volgens het orde- en tuchtreglement. Als jullie vinden dat het rookverbod op 
onze school ernstig met de voeten wordt getreden, kunnen jullie terecht bij de directeur. 
Ook verdampers zoals de elektronische sigaret, heatstick en de shisha-pen vallen onder het 
rookverbod, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten. 
Er is ook een rookverbod tijdens de extra-murosactiviteiten. 
 
 
14. Afspraken en leefregels 
14.1 Gedragsregels 

Afspraken in klas en gangen 
• Alle handboeken worden gekaft. Die zullen regelmatig gecontroleerd worden of ze nog 

voldoende gaaf zijn. De levensduur van de handboeken hangt af van hoe we ze gebruiken. Plooi 
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ze daarom nooit dubbel. Schriften, boeken en blaadjes worden altijd in een boekentas naar huis 
meegenomen.  

• 's Morgens halen de leerlingen alles uit de boekentas, wat ze in de loop van de dag, zullen nodig 
hebben. Zo kunnen de boekentassen dan voor de rest van de dag gesloten onder de kapstok 
blijven staan. 

• Turnkledij moet in een zakje in de gang worden opgehangen, of na de les weer worden 
meegenomen naar huis. Regelmatig wassen is aanbevolen. Op de speelplaats en onder het afdak 
blijft geen turnkledij hangen. 

• Kledingstukken horen thuis in de gang en worden er netjes opgehangen. 
• Behoudens grote uitzonderingen zijn alle leerlingen in staat de lessen te blijven bijwonen zonder 

dat ze naar het toilet moeten. Maak er daarom een gewoonte van bij het begin van de speeltijd 
en voor de lessen aanvangen, naar het toilet te gaan. 

 
Afspraken op de speelplaats 
• We verwelkomen de kinderen graag ‘s morgens vanaf 8 uur en ‘s middags vanaf 13 uur. 

Pas dan wordt de schoolpoort geopend en is er toezicht. Wie voor 8 uur ’s morgens naar school 
komt, wordt naar de opvang gestuurd. 

• Bij het belteken stoppen de leerlingen onmiddellijk het spel en  begeven ze zich rustig naar klas. 
• Het naar binnen gaan gebeurt ordevol en in stilte. De leerlingen hangen de kleren onmiddellijk 

aan de haak en gaan rustig de klas binnen waar ze hun spullen wegstoppen en zich klaarmaken 
voor de les. 

• Leerlingen die pas ziek geweest zijn of zich niet helemaal fit voelen, kunnen binnen blijven als ze 
een briefje van hun ouders kunnen voorleggen. (in de hal voor de Prinsessestraat - in de gang 
voor de Reigerstraat) 

• Vechten, ruwe taal, gesleur en getrek aan kledingstukken wordt niet getolereerd.  
• Vuilnis of etensresten op de grond gooien is verboden. 

Als MOS-school probeert iedereen het afval juist te sorteren en ook te beperken. 
• Bij aankomst op school plaatsen we de fietsen onmiddellijk in de fietsrekken en we verlaten 

deze. We spelen niet en staan niet te praten rond de fietsen. 
Stop flikkerlichten, kilometerteller en fietssleutels altijd goed weg zodat je deze niet verliest. 

• We brengen geen spelmateriaal mee van thuis. 
We hebben op de speelplaatsen grote speelkoffers met tof spelmateriaal. 

• Ruilmateriaal zoals Pokémonkaarten en andere spaar-voorwerpen breng je niet mee naar 
school.  Er wordt dus ook niets onder elkaar geruild of verkocht. 
 

14.2 Afspraken rond omgangsvormen, kledij, houding en gedrag  

• Wij hebben graag dat de kinderen netjes en verzorgd naar school komen. Wij houden eraan dat 
de kinderen net en voornaam gekleed zijn; wat te opvallend is, wordt vermeden 
(spaghettibandjes, blote buik, …).  Gekleurde kapsels zijn niet passend op een lagere school. Ook 
bij warm weer blijft iedereen keurig gekleed. De leerkrachten zien daar telkens op toe.   
Kettingen, uurwerken, oorringen en ringen worden beter thuis gelaten; zo worden problemen 
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als verliezen en mekaar kwetsen voorkomen. 
• Als school verwachten we dat de schouders steeds bedekt zijn (dus geen spaghettibandjes), ook 

de broek of rok bedekken het grootste deel van de dijen. Te korte shorts of rokken zijn dus niet 
toegestaan. Onze kinderen spelen vaak buiten.  
Om zich te beschermen tegen een hoge UV-straling vragen we om de schouders steeds te 
bedekken. Om zich te beschermen tegen de koude vragen we om de kinderen voldoende warm 
aan te kleden. 

• Omwille van de veiligheid zijn slippers niet toegestaan. Sandalen mogen wel.  
Ook het dragen van opvallende sieraden zoals kettingen, ringen e.a. wordt niet toegestaan. Zo 
kunnen ze zichzelf of elkaar niet kwetsen tijdens het spel.  
Make-up is niet toegelaten. 

• Het dragen van hoofddeksels, hoofddoeken is tijdens de lessen in de klas, of in de 
schoolgebouwen niet toegelaten. 

• Afspraken i.v.m. hoofddeksels, hoofddoeken.  Er worden geen hoofddeksels toegelaten tijdens 
de lessen. 

• Het is nodig kledingstukken, schooltassen, boterhamdozen, enz… van een naam te voorzien.  Dat 
beperkt de berg ‘verloren voorwerpen’.  De verloren voorwerpen kunnen bekeken worden in de 
inkomhal. Gelieve telkens de directie of de leerkracht die toezicht houdt te verwittigen indien u 
de kleren wenst te bekijken. 
 

14.3 Afspraken rond persoonlijke bezittingen  

• Elke leerling is verantwoordelijk voor zijn persoonlijke bezittingen. De school is niet 
verantwoordelijk voor schade aan materialen of wanneer bepaalde bezittingen werden 
ontvreemd.  

• De kinderen hebben geen GSM mee op school. Wie als ouder vindt dat dit echt nodig is, kan dit 
bespreken met de directie en moet daarvoor een document invullen.  Wie zonder 
voorafgaandelijke toestemming van de directie een GSM meebrengt naar school, zal die 
afgenomen worden.  

• Ook wapens en voorwerpen die als wapen kunnen gebruikt worden, zijn verboden.  

• Multimedia-apparatuur zoals radio, I-Pod, oortjes, spelcomputer … zijn eveneens verboden op 
school.  
 

14.4 Milieu op school 

• Afval hoort thuis in de vuilnisbakken op de speelplaats en/of in de klassen. Papier, PMD en 
restafval worden gescheiden verzameld.  

• We beperken de afvalstroom door met gezond verstand aan te kopen en te sorteren.  
• Voor het lunchpakket en tussendoortjes vragen wij de ouders om herbruikbaar materiaal te 

gebruiken, zoals brooddozen en drinkbussen.  
• De school blijft zich voortdurend inzetten op milieuzorg door een integratie in het schoolleven, 

de lessen en de nodige aandacht bij georganiseerde activiteiten en feesten. 
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14.5 Eerbied voor het materiaal  

• De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken zowel op 
school als thuis. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met het 
schoolmateriaal. Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of 
veelvuldig verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw 
materiaal aanrekenen aan de ouders. 

• De leerlingen gebruiken de voor hen beschikbare toiletten.  Het gebruik van de toiletten voor 
de leerkrachten is voor de kinderen niet toegelaten.   

• We respecteren deuren, wanden en sanitair. In het toilet wordt niet gespeeld of geroepen. Na 
gebruik spoelen we het toilet steeds door. We verwittigen onmiddellijk een leerkracht wanneer 
er iets beschadigd is.  
 

14.6 Afspraken rond pesten 

• Omdat pesten eengrote impact heeft op leerlingen nu en later, wil de school zich inzetten om 
pesten zo goed mogelijk te voorkomen. Wegdenken kunnen we pesten jammer genoeg nooit, 
daarom willen we ook nadenken over hoe we een pestprobleem aanpakken.  

• Een duidelijk neergeschreven beleid zorgt ervoor dat de procedure voor iedereen duidelijk is. 
Ouders, leerkrachten, maar ook leerlingen moeten weten hoe pesten wordt aangepakt, dat we 
dit als school niet goedkeuren en zeker niet aan ons willen laten voorbijgaan willen we duidelijk 
stellen met een concreet anti-pestbeleidsplan.  

• Pesten wordt op onze school niet getolereerd. Wanneer pestgedrag wordt vastgesteld, worden 
de directie en de zorgcoördinator hiervan op de hoogte gebracht. In overleg met alle 
betrokkenen wordt naar eendoeltreffende aanpak gezocht. Wanneer dit door de ouder(s), de 
klastitularis /zorgcoördinator/directie nodig geacht wordt zal ook het CLB ingeschakeld worden. 

• Een vriendelijke en beleefde houding maakt het leven op school aangenaam.  
 
14.7 Bewegingsopvoeding - Sport op school 

Visie 
Bewegingsopvoeding is een volwaardig domein van de basisvorming, met 
aandacht voor de persoonlijkheidsvorming van elk kind. Dit wil zeggen dat er 
aandacht is voor de fysieke, psychomotorische, cognitieve en dynamisch-
affectieve doelen, liefst in onderlinge samenhang. We mogen ook niet vergeten 
al deze doelen te zien in een eenheidsvisie op “ het kind in groei naar 
volwassenheid”: het kind in ontwikkeling. Er moet dus aandacht zijn voor transfer, 

dit is vorming met toekomstperspectief. Door middel van bewegingsactiviteiten wil het domein van de 
bewegingsopvoeding zich richten op het ontwikkelen van een gezonde, fitte en veilige levensstijl en 
op een positief zelfbeeld en een goed sociaal functioneren.  
Vanuit een gefundeerde visie, zal de leermeester lichamelijke opvoeding de invulling geven aan het 
schoolwerkplan, vanuit het domein van de bewegingsopvoeding.  
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Algemene einddoelen voor de bewegingsopvoeding op school:   
A. Het ontwikkelen van de motorische competentie.  
B. Het ontwikkelen van een fitte, gezonde en veilige levensstijl  
C. Het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en het sociaal functioneren 

Deze doelen worden geformuleerd in kwalitatieve termen, in een beschrijving van gedrag dat 
leerlingen vertonen. In deze beschrijving is telkens een logische samenhang van wat deze leerlingen 
moeten “kunnen”, erover “kennen” en hoe ze moeten ”zijn” (houding, gedrag).  Dit geheel vormt het 
uitgangspunt voor de bewegingsopvoeding om de motorische basisvorming uit te werken door middel 
van bewegingsactiviteiten.  
De uitwerking van deze bewegingsactiviteiten komen naar voor in de jaarplannen van de leermeester 
lichamelijke opvoeding maar ook bij de bewegingsintegratie en de buitenschoolse sportactiviteiten. 
  
Het jaarplan  
In het kleuter krijgen de kleuters elke week twee lestijden turnen.  Daarnaast gaan ze bij mooi weer 
regelmatig naar de speelplaats met rollend materiaal, of spelen ze op het speelplein. 
Elke leerkracht lichamelijke opvoeding werkt in de lagere school met vooropgestelde jaarplannen. 
Deze verdelen alle lestijden over de verschillende activiteitsdomeinen per leerjaar.  
Het is de bedoeling dat per les van 50 min of 75 min één of twee activiteitsdomeinen aan bod komen. 
Door het opstellen van jaarplannen wordt er gestructureerd en planmatig gewerkt, zodat een optimale 
leersituatie ontstaat. Het leren is dan ook een doel in de lesuren bewegingsopvoeding.    
 
Voor de lagere school bestaat het vak bewegingsopvoeding uit 10 activiteitsdomeinen: 
1.  de praktische vaardigheden: gaan, lopen, huppelen, hinken, kruipen, klauteren, klimmen, dalen, 

balanceren, heffen, dragen, trekken, duwen, zwaaien, slingeren, ... 
2. de bal- en ringvaardigheden: vasthouden, doorgeven, duwen, schuiven, drijven, rollen, werpen, 

slaan, trappen, aannemen, afremmen, vangen, onderscheppen, afweren, jongleren, stuiten, ... 
3.  de springvaardigheden: 'ondersteund' ergens af, ergens over of ergens op springen, afspringen (of 

diepspringen), hoogspringen, verspringen, opspringen, steunspringen, hangspringen, … 

4.  de bewegingskunsten: kunstige afgeleiden van balanceren (kopstand, handenstand,...), kunstige 
afgeleiden van springen (voorwaartse rolsprong op de plint, sprongen met rotatie,...) kunstige 
afgeleiden van steunen (technisch goed rollen, rad draaien,...), kunstige afgeleiden van jongleren 
(met verscheidene ballen kaatsen tegen de muur, ...)       

5.  de spelen: lopen, werpen, vangen, springen,... gekoppeld aan eenvoudige spelideeën (achtervolgen 
en aantikken, treffen, uitschakelen, verstoppen, zich meten,...) 

6.  de sportspelen en de sporttechnische vaardigheden: dit zijn spelen en bewegingsvormen die 
voorbereiden op of afgeleid zijn van een genormeerde sport. De sportspelen nemen hier een 
belangrijke plaats in. Het zijn spelsituaties die gebruik maken van bewegingstechnieken en 
spelinzichten (reglementen, tactieken) uit een of andere sport. 

 (atletiek, basketbal, handbal, hockey, netbal, volleybal, ...)     

7.  ritmiek: dit zijn alle motorische activiteiten die uitgevoerd worden in coördinatie met de tijd of een 
bepaald bewegingsverloop of gebruik makend van een bepaalde ruimte of uitgevoerd met een 
bepaalde intensiteit. (ritmische bewegingsvormen, kinderdans,  aerobic, ...)   
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8.  expressie: dit domein bevat die activiteiten waarbij het accent prioritair ligt op de motorische 
vormgeving van belevingstoestanden. (van expressief bewegen naar bewegingsexpressie)  

9.  zwemmen: van wennen aan het water tot gestructureerd zwemmen. Ook recreatief zwemmen 
komt aan bod: zweminstuif, waterspelen, snorkelen, ...)      

10.  de conditionele vaardigheden: dit domein bevat alles die helpt in de ontwikkeling van de fysieke 
capaciteiten. De fysieke capaciteiten zijn: lenigheid, kracht, snelheid en uithouding. 

 
Bewegingsintegratie 
Dit zijn alle bewegingsactiviteiten die binnen de lesuren maar buiten de lessen lichamelijke 
opvoeding vallen.  De meeste leerjaren nemen deel aan één van de bewegingslandschappen 
georganiseerd door     MOEV  (de Vlaamse Schoolsport)  en alle leerjaren nemen deel aan de daily 
mile. 
 
Buitenschoolse sportactiviteiten  
Wij proberen aan zoveel mogelijk activiteiten op woensdagnamiddag deel te nemen. Die worden 
meestal georganiseerd door MOEV  (de Vlaamse schoolsport) of de stedelijke sportdienst.    
 
Sportkledij 
Met welke kledij mogen de leerlingen sporten? 
De leerlingen dragen tijdens de les bewegingsopvoeding de sportkledij van school.  
Die bestaat uit een rode T-shirt met achteraan het logo en een zwarte short.  
De jongensshort is een voetbalshort en die van de meisjes een  
aansluitende volleybalshort.  
Vooral turnkledij heeft nood aan een regelmatige wasbeurt : dus minstens om  
de 14 dagen.  
Wil de turnkledij duidelijk naamtekenen.  
Kettingen, uurwerken of eventuele andere juwelen worden uitgedaan voor het sporten.  
Deze kledij kan altijd worden bijbesteld. De leerling krijgt indien mogelijk onmiddellijk de nieuwe 
turnkledij mee in de les. De betaling gebeurt door middel van de facturatie.  
  
Met welke schoenen mogen de leerlingen sporten? 
Om binnen te turnen gebruiken de leerlingen sportschoenen met kleurvaste zolen (schoenen  die geen 
sporen nalaten op de vloer) of turnpantoffels. Let wel: sportschoenen die de ganse  dag door worden 
gedragen of gewone schoenen mag men niet gebruiken voor de turnles en dit omwille van veiligheids- 
en hygiënische redenen. Tijdens sportlessen die buiten plaats vinden (vanaf het 3de leerjaar en vooral 
in september, oktober, november, maart, april, mei   en juni), mogen de leerlingen een trainingspak of 
een trui dragen. 
  
Sportfiche 
  
In het begin van het schooljaar krijgen de leerlingen een sportfiche mee. Het doel van deze fiche is de 
leerlingen beter te leren kennen. Zo kunnen wij rekening houden met de mogelijkheden van elk kind. 
Het is ook interessant om weten of uw kind omwille van medische redenen met bepaalde activiteiten 
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voorzichtig moet omspringen. Zo kunnen wij streven naar een veiliger en aangepast oefenprogramma. 
Mogen wij u er echter aan herinneren dat uw kind enkel kan worden vrijgesteld voor de sportles indien 
de leerkracht vooraf schriftelijk wordt verwittigd en uitsluitend om medische redenen. 
 
14.8 Schoolzwemmen 

Organisatie  
Om de twee weken (1ste en 2de lj) of om de vier weken (3de t.e.m. 6de lj) 
hebben de leerlingen schoolzwemmen. Onze school gaat zwemmen in het 
stedelijk zwembad Ter Borcht te Meulebeke. De leerlingen worden gebracht 
met een bus. De kostprijs voor de zwembeurt wordt samen aangerekend met 
het vervoer en wordt verrekend via de facturatie.  
Voor de leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar is het schoolzwemmen gratis. 
Op welke dag heeft uw zoon/dochter zwemmen?      
Raadpleeg hiervoor onze zwemkalender.  
  
Visie 
Vanaf het 3de leerjaar opteren wij voor een vier-wekelijkse zwemles. Dit lijkt misschien weinig, maar 
per zwembeurt wordt wel dubbel zo veel tijd uitgetrokken dan de tweewekelijkse zwemlessen in 
andere scholen. Onze leerlingen verblijven immers 50 minuten tot een uur effectief in het water. Het 
traditioneel zwemsysteem laat maar 25 minuten tot maximaal een half uurtje toe. Zo gaat er minder 
tijd verloren aan vervoer en krijgen de klassen 1 extra turnles per maand. Tevens kunnen wij door de 
langere zwemtijd de lessen kwalitatiever maken.  
In de eerste graad gaat men wel nog tweewekelijks zwemmen, maar ook daar betreft het lange 
zwemlessen. Aan kinderen uit het 1ste en 2 de leerjaar die nog niet kunnen zwemmen, wordt gans het 
schooljaar initiatie gegeven. Hier zijn regelmatige zwembeurten dan ook van belang. Verder willen wij 
inspelen op het feit dat vele kinderen reeds voor het 1ste leerjaar zwemlessen volgden of er mee 
gestart zijn. Met de tweewekelijkse zwemsessies kunnen zij dan makkelijk het zwemmen 
onderhouden. Het is onze doelstelling dat alle leerlingen reeds op het einde van het 2de leerjaar 
kunnen zwemmen. Door de vele zwemtijd die wij hier uittrekken, hebben de leerlingen uit de eerste 
graad echter wel wat minder turntijd. Mochten wij opteren om in de ganse lagere school tweewekelijks 
te blijven zwemmen, dan zouden we volgens de tijd die voor sport op school beschikbaar is, 
verhoudingsgewijs te veel tijd aan het zwemmen besteden.   
 
Afspraken 
Tijdens het zwemmen is het verplicht de schoolbadmuts te dragen. Dit omwille van hygiënische en 
veiligheidsredenen. Alle leerlingen krijgen van de school één badmuts.  Zo hoeft u niet nodeloos in 
kosten te komen.  Aan de kleur van de badmuts zien wij welke leerlingen extra in het oog moeten 
worden gehouden. De rode badmutsen zijn leerlingen die nog moeten leren zwemmen, de gele 
badmutsen kunnen zwemmen met hulpmiddelen of voelen zich nog niet volledig veilig in het groot 
bad en leerlingen met blauwe badmutsen kunnen vlot zwemmen en durven in het water springen. 
Indien uw kind een andere kleur nodig heeft, krijgt hij/zij de nieuwe badmuts gratis in ruil voor de 
oude. Bij verlies van een badmuts kan er tegen de kostprijs van 4 euro een nieuwe worden aangekocht.  
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Tip voor het onderhoud !!!    
Droog de badmuts na elke zwembeurt, zowel aan de 
binnenkant als aan de buitenkant. 
 

Benodigdheden: 
• De kinderen dragen op de dag van het schoolzwemmen best kledij die ze vlot aan en uit kunnen 

trekken. Wij raden een trainingspak aan en sportschoenen. (vooral in het 1ste en 2de leerjaar) 
• Zwemkledij, de schoolbadmuts en een handdoek. 
• Grote sportzak om de kledij in op te bergen en een plastiek zakje voor de natte kledij. 

• Eventueel zwembril (geen grote duikbrillen). Voor leerlingen die nog leren zwemmen is het beter 
zonder zwembril.  Voor de leerlingen die al kunnen zwemmen, wordt een zwembril sterk 
aanbevolen. 

  
Opmerking 
Leerlingen die nog watervrees hebben of nog niet kunnen zwemmen, raden wij aan om in de aanloop 
naar het schoolzwemmen, watergewenning en/of zwemlessen te volgen.  
Hiervoor kun je terecht in … 

• het stedelijk sport- en recreatiecentrum de Krekel te Izegem (tel: 051/30 33 22) 

• het stedelijk sport- en recreatiecentrum Ter Borcht te Meulebeke (tel: 051/48 70 57).  
  
Rapport bewegingsopvoeding 
Tweemaal per jaar (samen met de gewone rapporten) krijgen de kinderen het rapport 
bewegingsopvoeding mee. Hiermee willen we de leerlingen volgen in hun motorische ontwikkeling 
alsook in hun algemene houding tijdens sport-, spel- en speelsituaties.  
Sport is immers het middel bij uitstek om naast de fysieke conditie, heel wat sociale en andere 
vaardigheden te ontwikkelen. 
Voor de prestaties is het in de eerste plaats de bedoeling om de leerlingen te beoordelen vanuit hun 
eigen beginsituatie. Niet iedereen is immers even sportief, elk kind heeft zijn eigen talenten. Wat voor 
het ene kind een goede prestatie is, kan dus voor iemand anders minder goed zijn.  
De prestaties worden dan ook best niet met anderen vergeleken. Waar mogelijk (vb resultaten 
duurlopen, hoogspringen, verspringen, zwemafstand,...) vergelijk je best met de eigen voorgaande 
prestaties.  
Ook de houding en de sociale vaardigheden worden geëvalueerd. Sport leent zich immers uitstekend 
om bepaalde vaardigheden zoals o.a. doorzettingsvermogen, inzet, fair-play, samenwerking, ... te 
ontwikkelen. Een tiental vaardigheden komen aan bod. Die zijn heel belangrijk in de ontwikkeling van 
het kind. 
Meer uitleg over ons rapportje vind je op de achterzijde van het rapport.  
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14.9 Huiswerk 

Een huistaak wordt gegeven om leerstof te verwerken of in te oefenen.  
Soms valt er ook een les te ‘leren’, want ook dat is verwerken van leerstof 
die reeds is behandeld in de klas.  
De opgegeven huistaak wordt in de schoolagenda ingeschreven.  
 

In alle klassen wordt ook gewerkt met een weekplanning voor de huistaken. Daarbij bepaalt het kind 
zelf op welke avond het welk werkje zal maken. 
Leerlingen maken zelf hun huistaak: ouders kunnen een opmerking noteren bij problemen.  
Afspraken over netheid en tijdig afwerken worden in de klas gemaakt.  
Huistaken zijn belangrijk in functie van het ‘leren leren’. 
Wij willen onze leerlingen goede leer- en werkhoudingen bijbrengen. Wij denken concreet aan: 
verzorgd leren werken, taken en opdrachten leren plannen en spreiden, zelfstandig leren werken, de 
leertijd efficiënt leren gebruiken, eigen werk leren nalezen en verbeteren (= zelfcorrectie), 
aangekondigde toetsen zelfstandig leren voorbereiden 
 
14.10 Agenda van je kind 

Nieuwsbrief, heen-en-weer-briefje en/of agenda  
Op het einde van elke maand of na elk thema geven de kleuterleidsters een nieuwsbrief van de klas 
mee met de kleuters.  In die brief kan je nalezen wat jullie kleuter in de voorbije weken heeft gedaan, 
welke versjes en liedjes ze hebben geleerd. 
Je vindt er ook informatie over het komende belangstellingspunt en welke materialen de kinderen 
moeten meebrengen naar de klas. 
Ook wordt er melding gemaakt van de verschillende activiteiten die plaatsvinden op school. 
  
In een heen-en-weer-briefje of –mapje kan zowel de leerkracht als de ouder alles kwijt in verband met 
de kinderen. Heb je vragen, opmerkingen, bezorgdheden, voorstellen, … noteer die in het schriftje.  
Elke avond gaat het schriftje of mapje mee naar huis en elke morgen terug mee naar school. Zo houden 
de kleuterleidsters en de ouders goed contact met elkaar. 
    
De agenda wordt gebruikt … 

• om huistaken en lessen te noteren  
• om te noteren wat moet meegebracht worden voor de volgende lessen  
• om informatie door te spelen 

  
De leerkracht kan de agenda gebruiken om opmerkingen in verband met gedrag of bepaalde afspraken 
te melden. De ouders kunnen ook gebruik maken van deze agenda om iets aan de leerkracht te 
melden.  
Wij vragen dat jullie de agenda dagelijks nazien en minimum wekelijks ondertekenen. Elke nota 
(opmerking van de leerkracht) wordt getekend door de ouders.  
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Via de klasblog of de gesloten facebook-groep worden heel wat foto’s en info gedeeld. 
Via smartschool wordt de communicatie met de ouders georganiseerd. 
  
 
  



49 
 

 

VZW Prizma - Basisschool Sint-Pieter Emelgem – Schoolreglement 2020-2021  

Het KIDS – reglement - Leefregels voor onze kleuters 

Ik en mijn houding 

ü Ik heb respect voor anderen 

ü Vechten, ruzie maken of pesten doe ik niet. Pestgedrag wordt door de directeur en alle 

juffen en meesters zeer nauwlettend opgevolgd. 

ü Ik ben hoffelijk en beleefd tegenover mijn klasgenootjes:  

- Ik groet iedereen vriendelijk 

- Ik zeg «alsjeblieft» en «dank u wel» waar het hoort 

- Ik duw niet of dring niet voor om eerste te staan 

ü Als ik onbeleefd was of iemand pijn deed, verontschuldig ik me spontaan. 

ü Op school spreek ik altijd AN (Algemeen Nederlands). 

ü Ruilspulletjes met kaarten zijn vaak oorzaak van ruzie.  Daarom breng ik ze  niet mee naar 

school. 

 

Ik en mijn veiligheid 

ü Als ik op school aankom, ga ik direct naar de speelplaats. Ik speel niet in de inkomhal. 

ü Ik vertrek ruim op tijd en kom tijdig op school aan. 

ü Ik hou ’s morgens de boekentas op de rug tot het belt en wij met de juf of de meester naar 

klas gaan. 

ü Mutsen en petten zijn voor buiten. In de klas draag ik dus geen muts of pet. 

ü Ik stap altijd op het voetpad en op het zebrapad.  

ü Ik verlaat de school NOOIT zonder toestemming. 

ü Ik ga rustig van en naar de klassen. 

ü Bij brandalarm volg ik heel nauwkeurig de richtlijnen. 

 

Ik en mijn gezondheid en hygiëne 

ü Mijn kledij en mijn kapsel zijn verzorgd en hygiënisch. 

ü Ik was en verzorg mijn haartjes elke dag want ik wil geen  

       geen kriebelbeestjes in mijn haartjes 

ü Ik hou de toiletten netjes en ik ben zuinig met toiletpapier.  

ü Ik breng alleen gezonde versnaperingen mee zoals fruit, droge koekjes … Snoep laat ik thuis.   

ü Iedere woensdagvoormiddag eet ik fruit. 

ü Mijn eten breng ik mee in een brooddoos en water in een drinkbus met mijn naam erop.   
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Ik tijdens de speeltijd 

ü Ik eet mijn tussendoortje op in de gang en neem geen 

doosjes mee op de speelplaats. 

ü Tijdens de pauze blijf ik niet in de klas of de gang. Ik ben 

rustig tot op de speelplaats. 

ü Ik speel sportief en sluit niemand uit.  

ü Ik ga naar het toilet in de speeltijd.  

ü Ik sta niet op de rode boord, in de plantjes en ik trek ook geen plantjes uit. 

ü Ik speel niet in de gangen. 

ü Afval gooi ik meteen in de juiste vuilnisbak. 

ü Problemen meld ik aan de leerkracht met toezicht. 

ü Bij het belteken ga ik direct op mijn stipje staan. 

 
Ik en enkele belangrijke leerregels 

ü In de klas doe ik mijn best om goed mee te werken 

ü Ik draag zorg voor al het speelgoed.  

ü In mijn boekentas zit alles wat nodig is op school, maar geen prutsedingetjes 

ü Ik trek passende kledij aan die tegen een stootje kan, zonder veel glittering. 

ü Ik trek gemakkelijke schoentjes aan. 

ü Ik deel geen kerstkaartjes uit en breng geen vriendenboekjes mee naar de klas. 

ü Mijn mama spreekt de andere mama’s aan om een vriendje uit te nodigen naar mijn 

verjaardagsfeest.  

 

Ik in de middagpauze 

ü Over de middag blijf ik op de speelplaats.  

ü Ik breng als verjaardagstraktaat geen snoep of chocolade mee, maar een stukje cake of 

droge koek kan wel. 

ü De bakken van de boterhammen worden om 10u10 naar de frigo in de eetzaal gebracht. 

ü In de eetzaal eet ik mijn maaltijd rustig op.  
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Het KIDS – reglement - Leefregels voor onze lagere schoolkinderen 

Ik en mijn houding 

ü Ik heb respect voor anderen 

ü Vechten, ruzie maken of pesten doe ik niet. (Pestgedrag wordt door de directeur en alle 

juffen en meesters zeer nauwlettend opgevolgd.) 

ü Ik ben hoffelijk en beleefd tegenover mijn klasgenootjes:  

- Ik groet iedereen vriendelijk 

- Ik zeg «alsjeblieft» en «dank u wel» waar het hoort 

- Ik duw niet of dring niet voor om eerste te staan 

ü Als ik onbeleefd was of iemand pijn deed, verontschuldig ik me spontaan. 

ü In de klas spreek ik altijd Algemeen Nederlands. 

ü Elektronische spelletjes en een gsm breng ik niet mee naar school. 

ü Ruilspulletjes zijn vaak oorzaak van ruzie.  Daarom breng ik ze  niet mee naar school. 

ü Mutsen en petten zijn voor buiten. In de klas draag ik dus geen muts of pet. 

 
Ik en mijn veiligheid 

ü Ik vertrek ruim op tijd en kom tijdig op school aan. 

ü Ik draag altijd mijn fluojas. 

ü Ik respecteer de verkeersreglementen en ben uiterst voorzichtig op 

de openbare weg.  

ü In de fietspooling fietsen we per 2.  De leerlingen van 1e, 2e, 3e 

leerjaar eerst, gevolgd door de leerlingen van 4de, 5de en 

6de.  In de fietspooling steken we niet voorbij.  

ü Ik zorg ervoor dat mijn fiets technisch in orde is. 

ü Bij de schoolpoort stap ik van mijn fiets en plaats ik hem keurig in de fietsenstalling. 

ü Ik verlaat de school NOOIT zonder toestemming. 

ü Ik ga rustig van en naar de klassen en op de trappen. 

ü Bij een ongeval verwittig ik meteen een volwassene in de school. 

ü Bij brandalarm volg ik heel nauwkeurig de richtlijnen. 
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Ik en mijn gezondheid en hygiëne 

ü Mijn kledij en mijn kapsel zijn verzorgd en hygiënisch. 

ü Ik houd de toiletten netjes en ik verspil geen toiletpapier.  

ü Ik breng alleen gezonde versnaperingen mee zoals fruit, droge 

koekjes … Snoep laat ik thuis.  Iedere voormiddag eet ik fruit. 

ü Mijn eten breng ik mee in een genaamtekende brooddoos en enkel water in een drinkbus 

met mijn naam erop.   

 
Ik en de speeltijden 

ü Tijdens de pauze ben ik altijd rustig op de 

speelplaats. 

ü Ik speel sportief en sluit niemand uit.  

ü Ik ga naar het toilet in de speeltijd.  

ü Ik gebruik de picknickbanken enkel om op te 

zitten. 

ü Ik verlaat direct de gangen. 

ü Afval gooi ik meteen in de juiste vuilnisbak. 

ü Problemen meld ik aan de leerkracht met toezicht. 

ü Ik hou me aan het sportrooster  

ü Bij het belteken ga ik rustig naar mijn klas. 

 
Ik en enkele belangrijke leerregels 

ü In de klas doe ik mijn best om goed mee te werken 

ü Ik draag zorg voor boeken, schriften en ander schoolgerief.  

ü Als ik iets niet begrijp, vraag ik om uitleg voor, tijdens of na de les. 

ü Ik zorg ervoor dat ik altijd het nodige schoolgerief mee 

heb, ook voor het zwemmen en de turnles. 

ü In mijn boekentas zit alles netjes bij elkaar en steekt 

enkel het nodige. 

ü Ik maak mijn huiswerk en leer mijn lessen zoals het 

genoteerd staat in mijn agenda. 

ü Als ik aan het woord wil komen, steek ik mijn hand in 

de lucht. 

 



53 
 

 

VZW Prizma - Basisschool Sint-Pieter Emelgem – Schoolreglement 2020-2021  

Ik in de studie 

ü Ik blijf in het studielokaal, werk zelfstandig en stoor geen andere leerlingen. 

ü Wie iets vergeten is, gaat het niet halen, ook niet na de studie. 

ü Als ik klaar ben met mijn taken zorg ik ervoor dat ik iets extra mee heb van thuis, bvb. 

leesboek 

Ik in de middagpauze 

ü Leerlingen blijven over de middag enkel en alleen op de speelplaats. 

ü De bakken van de boterhammen worden om 10u05 of om 12u naar de refter gebracht en 

om 13u35 terug naar klas gebracht. 

ü In de eetzaal eten we onze maaltijd rustig op. 

ü Na de maaltijd toon ik mijn lege brooddoos aan de leerkracht en plaats die onmiddellijk in 

de juiste bak in de refter. 

ü De ballen die op het dak liggen, worden 1x per week door onze klusjesman van het dak 

gehaald.  We gooien geen ballen met opzet op het dak. 

ü Verjaardagstraktaten worden altijd in de klas opgegeten.. 

 
Ik en het schoolreglement 

ü Wat als ik de afspraken niet naleef ? 

o Ik krijg een mondelinge blaam. 

o Mijn ouders worden telefonisch verwittigd over wat fout liep. 

o Ik schrijf gedurende 1 of meerdere speeltijden deze leefregels netjes over.  

o Ik krijg een extra huistaak en mijn ouders ondertekenen deze. 
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15. Brede leerlingenevaluatie - Onze visie op evalueren en rapportering 
We betrekken alle doelen bij de evaluatie  =  brede evaluatie 
 
Bij het evalueren gaan we verder dan het evalueren van kennis.  
Wij evalueren ook de attitudes, de sociale, de dynamische-affectieve en motorische vaardigheden. 
Complexe denkstrategieën en –vaardigheden (o.a. nodig bij het oplossen van een levensecht 
probleem) evenals het sociaal-emotionele domein (bv. kunnen  
samenwerken) en het psychomotorisch domein (bv. het expressief voordragen van een gedicht) 
komen aan bod.  
Een leerling zal dus in staat moeten zijn de leerstof toe te passen in authentieke situaties (transfer), in 
samenwerking met één of meerdere leerlingen. 
 

• We verzamelen informatie via toetsen, observatie-instrumenten, gesprekken, verslagen, 
vaardigheden. De verkregen informatie wordt passend geïntegreerd in het leerling-
volgsysteem (LVS) via smartschool. 
 

• We beoordelen de informatie ‘leerlinggericht’. 
Zo kunnen we de leerling feedback geven over het feit of hij op de goede weg is om de 
leerdoelen te bereiken en om indien nodig, zijn traject bij te sturen.  
 

• We nemen beslissingen die vooral gericht zijn op  
o de sturing van het onderwijsleerproces of het aanbrengen van wijzigingen in het didactisch 

handelen.  
o het signaleren en diagnosticeren van tekorten op individuele leerproblemen bij leerlingen met 

de bedoeling te remediëren. 
 

• Aandacht voor het leerproces en het leerresultaat.  
Niet alleen wordt er nagegaan of de leerlingen de basiskennis onder de knie hebben, maar 
ook het toepassen van kennis en vaardigheden wordt geëvalueerd. 
 

• Zelfevaluatie. 
We begeleiden het zelf-evaluerend vermogen van de leerlingen. 
 

 
Evalueren en rapporteren in de praktijk 
 
Harde evaluatie 

• Regelmatig noteert de leerkracht de punten van de gemaakte toetsen in het maandrapport 
van de leerling.   
 

• Tweemaal per jaar hebben we grote proefwerken.  De grote proefwerken vinden plaats eind 
januari en op het einde van het schooljaar.   
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• Een maal per jaar (begin schooljaar) zijn er LVS-proeven in afspraak met het CLB.   Deze LVS-

proeven zijn genormeerde toetsen technisch lezen (t.e.m. 3de lj), spelling en wiskunde. De 
resultaten worden grondig geanalyseerd door het zorgteam en, indien nodig, besproken met 
leerkracht en/of ouders en/of CLB. 
 

 
Zachte evaluatie    

• Regelmatig evalueren de kinderen hun gedrag. 
Het gaat om een zelfevaluatie voor de kinderen rond: Ik en mezelf,  Ik en de anderen,         Ik 
en de materiële zaken, Ik en mijn schooltaken. 
 

• Maandelijks maakt de leerkracht een zachte evaluatie in het maandrapport. 
Het gaat hier om 10 verschillende attitudes, vaardigheden, leer- en leefhoudingen:     netheid 
en stiptheid, sociale gerichtheid, inzet en werkhouding, welbevinden, respect en waardering, 
zelfbeeld en zelfsturing, wij-gerichtheid, zelfcontrole en zelfevaluatie,     leren leren en 
raadplegen van informatiebronnen. 

 
Minstens één keer per jaar krijgen de leerlingen de kans om individueel over hun  
welbevinden/kunnen te praten met de klastitularis via het kindercontact. 
  
 
16. Leerlingbegeleiding - Zorg op school 

Je mag zijn zoals je bent, 
om te worden wie je bent 

maar nog niet kunt zijn 
en je mag worden 

op jouw manier 
en in jouw tijd 

als één van de kinderen op onze school 
als één van de grote mensen in onze wereld. 

  
We proberen om alle leerlingen evenveel kansen te geven om de basisvaardigheden van hun leeftijd 
onder de knie te krijgen. 
Hierbij wordt  zo veel als mogelijk rekening gehouden met de eigenheid van elk kind: 

• een kind met mindere mogelijkheden krijgt individueel of in groep extra aandacht 
• anderzijds voorzien we uitbreiding voor snelle werkers en meer begaafde kinderen. 

  
Dit betekent dat elke leerkracht zorgt voor een flexibele klasorganisatie en zorgt voor voldoende 
differentiatie binnen de klas zodat elk kind maximale kansen krijgt 

  
Wat is de taak van de zorgleerkrachten ? 

• de kinderen met specifieke zorgen opvolgen en ondersteunen individueel of in groepjes, waar 
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nodig: remediëren, co-teaching, uitbreidingsmateriaal, hulp bij binnenklasdifferentiatie, 
contractlezen 

• aanleren specifieke handelingen: kurzweil, cijferend hoofdrekenen, zelfstandig werken, 
gedragsproblemen aanpakken 

• organiseren tutoring 
• afnemen leesniveaus 
• leerkrachten kunnen op elk moment problemen signaleren, die dan zo spoedig mogelijk 

besproken worden in het zorgteam en/of de zorgcel 
• tweewekelijks is er overleg met het zorgteam.  
• tweewekelijkse zorgcel samen met de verantwoordelijke van het CLB  
• contacten met de kleuterschool en deelname aan besprekingen van kleuters door de 

zorgleerkrachten lager om de overgang van de kleuterschool naar de lagere school zo vlot 
mogelijk te laten verlopen 

• uitwerken en organiseren sociale vaardigheden + opvolgen 
• aanspreekpunt voor ouders, leerkrachten en leerlingen 
• contacten met externe begeleidsters, logopedisten en  ondersteuningswerkers 

• organiseren van oudergesprekken 
• ondersteunen van de leerkrachten waar nodig 

 
Voor de begeleiding van onze kinderen werken we samen met het Vrij CLB van Trikant in Izegem. 
 
16.1  Onze school wordt begeleid door het  Vrij CLB  Trikant@Izegem 

Contactpersoon: Anse Vandemaele 
Meensestraat 171   8870 Izegem 
tel. 051 301361 
e-mail: info@clbtrikant.be  
website: www.clbtrikant.be 

 
 

 
 

 

Het centrum is open elke werkdag of op afspraak  
Maandag Van 8.30 u. tot 12 u. Van 13 u. tot 17 u. 

Dinsdag Van 8.30 u. tot 12 u. Van 13 u. tot 18 u. 
Woensdag Van 8.30 u. tot 12 u. Van 13 u. tot 17 u. 
Donderdag Van 8.30 u. tot 12 u. Van 13 u. tot 17 u. 

Vrijdag Van 8.30 u. tot 12 u. Van 13 u. tot 16 u. 
 
Sluitingsperiodes schoolvakanties:  zie website  
 
Waarvoor kan je bij het CLB terecht? 

CLB anoniem beschikbaar via 
www.clbchat.be 
Je kan als ouder of als leerling 
anoniem een vraag stellen of je 
verhaal vertellen aan een CLB-
medewerker. 



57 
 

 

VZW Prizma - Basisschool Sint-Pieter Emelgem – Schoolreglement 2020-2021  

Het CLB (Centrum voor leerlingenbegeleiding) biedt gratis informatie, hulp en begeleiding voor 
leerlingen, ouders en scholen.  
Het CLB werkt samen met de school, maar behoort er niet toe. Je kan dus gerust met jouw vragen los 
van de school bij het CLB terecht. Aarzel niet om het CLB te contacteren. 
 
Het CLB heeft als opdracht samen met de school mee te werken aan het welzijn van leerlingen. De 
begeleiding van leerlingen gebeurt op vier domeinen: 

• Leren en studeren: je kan er terecht als je moeite hebt met leren, problemen in de jonge 
ontwikkeling en taalproblemen bij je kleuter,   

• Onderwijsloopbaan: je kan er terecht voor hulp bij studie- en beroepskeuze, begeleiding 
anderstaligen, trajecten bij verplicht advies (bv. aanvraag naar ondersteuning, revalidatie 
buiten de lestijden, overstap naar buitengewoon onderwijs), … 

• Preventieve gezondheidszorg: je kan er terecht voor vragen over je gezondheid, je lichaam, 
inentingen…  

• Psychisch en sociaal functioneren: je kan er terecht als je ergens mee zit of als je je niet goed 
in je vel voelt, ouders met vragen over opvoeding, … 

 
De school en het CLB hebben rond de leerlingenbegeleiding afspraken gemaakt. 
Elke school heeft een CLB-contactpersoon. Die werkt in het CLB in een multidisciplinair team, dat 
bestaat uit artsen, psychologen of pedagogen, maatschappelijk werkers en verpleegkundigen. Welke 
CLB-contactpersoon verbonden is aan jouw school kan je opvragen via school of via 
www.clbtrikant.be. 
 
Als de school aan het CLB een (zorg)vraag voorlegt, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. 
Het CLB start de begeleiding pas op wanneer de ouders (voor leerlingen jonger dan 12 jaar) of de 
leerling zelf (voor leerlingen ouder dan 12 jaar) daarmee akkoord gaan. 
We zullen samen met jou bekijken wat je nodig hebt en je op een begrijpelijke manier uitleggen hoe 
we te werk gaan, wat je dossier inhoudt en wat je rechten en plichten zijn.  
Valt je vraag buiten onze werking, dan krijg je uitleg en informatie over waar je wel terecht kan. Voor 
elke  hulpvraag, aarzel niet om het CLB te contacteren. 

Verplichte medewerking 

Ouders en leerlingen zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan: 
• De begeleiding van leerlingen met leerplichtproblemen (spijbelen of onwettige 

afwezigheden) 
• Systematische contactmomenten (medische onderzoeken)  
• Gezondheidsmaatregelen ter voorkoming van besmettelijke ziekten 
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Het systematisch contactmoment (medisch onderzoek) 

Elke leerling wordt tijdens de schoolloopbaan in het basisonderwijs 4 keer uitgenodigd bij de arts 
en/of verpleegkundige van het CLB voor een wettelijk verplicht contactmoment.  
De inhoud van dit medisch contactmoment is terug te vinden op de FAQ’s www.clbtrikant.be  
Wanneer? 

• Leeftijd 3/4 jaar of 1ste kleuter :  wij moedigen de aanwezigheid van de ouders aan. De mail 
adressen en telefoonnummers van de ouders worden opgevraagd aan de school in functie 
van de digitale planning. Dit conform het GDPR i.f.v. onze decretale opdracht. 

• Leeftijd 6/7 jaar of 1ste leerjaar  
• Leeftijd 9/10 jaar of 4de leerjaar  
• Leeftijd 11/12 jaar of 6de leerjaar  

Het CLB biedt tijdens het contactmoment 1°leerjaar gratis een inenting aan (tegen klem, kroep, 
kinkhoest en kinderverlamming) . 
Tijdens het onderzoek mag je aan de verpleegkundige en de arts altijd vragen stellen. Je kan ook met 
de arts een afspraak maken op een later tijdstip.  
Wie het contactmoment weigert, moet zélf contact opnemen met het CLB. Daar zal men je de 
weigeringsprocedure uitleggen. 
 
Besmettelijke ziektes 
Als jij als leerling of één van de huisgenoten één van onderstaande besmettelijke ziektes heeft, 
gelieve dan zo snel mogelijk jouw school of rechtstreeks contact op te nemen met het secretariaat 
van het CLB om besmetting van andere kinderen te voorkomen.  
De te melden ziektes zijn : buiktyfus, hepatitis A, hepatitis B, meningokokkenmeningitis, 
poliomyelitis, difterie, roodvonk, besmettelijke tuberculose, shigellose (dysenterie), salmonellose, 
kinkhoest, bof, mazelen, rubella, schurft, windpokken, impetigo, schimmels, parelwratten, 
hoofdluizen, klierkoorts, HIV- infectie. 

Inentingen 

Het CLB biedt gratis inentingen aan. We volgen hiervoor het vaccinatieprogramma dat door de 
overheid is aanbevolen. Het CLB geeft duidelijke informatie over de vaccinatie (wat, waarom, hoe). 
In het 5° leerjaar wordt een herhalingsinenting (mazelen, bof, rode hond) gratis aangeboden. 
Om de vaccinaties te krijgen, vul je een toestemmingsformulier in nadat je de informatie over het 
vaccin goed gelezen hebt. De toestemmingsbrief kan op school worden afgegeven. 
We vinden niet alleen de mening en keuze van de ouders belangrijk maar ook die van de leerling zelf, 
daarom vragen we om deze toestemming samen te bespreken zelfs met jonge kinderen. 

CLB-dossier 

Kom je bij ons voor begeleiding, dan maken we een digitaal dossier op. Daarin komt alles wat met jou 
en de begeleiding te maken heeft. Het CLB houdt zich aan de wettelijke regels: 

• In het dossier komen enkel relevante gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.  
• De medewerkers behandelen de gegevens met de nodige vertrouwelijkheid en 

zorgvuldigheid.  
• De medewerkers houden zich aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie 

minderjarigen’.  
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Alle dossiergegevens worden bewaard in het CLB, onder de verantwoordelijkheid van de directeur 
die het dossier beheert. Jouw dossier wordt nog 10 jaar na het laatste medisch onderzoek of 
vaccinatie gearchiveerd. Daarna wordt het digitaal dossier verwijderd.  
 
Het dossier inkijken?  
Ben je jonger dan 12 jaar dan mogen jouw ouders of voogd het digitale dossier inkijken op het 
centrum. 
Dit geldt niet altijd en niet voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens in het dossier 
beslist de arts.  
Vanaf 12 jaar mag je meestal zelf het dossier inkijken. Er bestaan wel enkele uitzonderingen. Je 
ouders of voogd mogen het dossier enkel inkijken met jouw toestemming. Het dossier inkijken 
gebeurt tijdens een gesprek met het begeleidende CLB- team. Je kan een kopie vragen van de 
gegevens die je mag inkijken. Die kopie is vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan voor 
jeugdhulp. Gegevens over jezelf mag je laten verbeteren en aanvullen.  

Naar een andere school? 

Ga je naar een andere school dan gaat je dossier naar het CLB waar die school mee samenwerkt. Je 
kan je daartegen verzetten maar sommige gegevens worden verplicht doorgegeven namelijk: 
identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medisch onderzoeken en de opvolging 
hiervan. Indien er een gemotiveerd verslag of verslag voor  buitengewoon onderwijs gemaakt werd, 
dan zal ook een kopie hiervan met het dossier meegestuurd worden. Wil je niet dat je hele dossier 
naar je nieuwe CLB gaat dan moet je binnen de 10 kalenderdagen na je inschrijving in de andere 
school dit met een aangetekend schrijven laten weten aan de directeur van je (vroegere) CLB.  
 
Een klacht over een CLB- begeleiding?  
Elk centrum heeft een vaste werkwijze om klachten te behandelen. Je kan dit navragen bij je CLB of 
via www.clbtrikant.be 

 
 
16.2  Onze school werkt samen met het ondersteuningsnetwerk Zuid 

Kinderen die het wat moeilijk krijgen worden optimaal ondersteund vanuit de zorgwerking op onze 
school. 
Na overleg met het CLB kan er overgegaan worden tot het inschakelen van medewerkers vanuit het 
ondersteuningsnetwerk. 
Onze school is aangesloten bij het Ondersteuningsnetwerk  ZUID 
 

Contactgegevens: Kouter Kortrijk  

Beekstraat 113B 

8870 Kortrijk 

Contactpersoon  Mevr. Katrijn Vermeulen 
Meer info:  www.netwerkzuid.be 
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17. Revalidatie / logopedie tijdens de lestijden - (zie Bijlage 9: Infobrochure onderwijsregelgeving, 
punt 4.7) 
 
Er zijn twee situaties waardoor een kind afwezig kan zijn omwille van revalidatie tijdens de lestijden: 
- revalidatie na ziekte of ongeval (max. 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen) 
- revalidatie voor kinderen met een specifieke onderwijsgerelateerde behoefte waarvoor een 

handelingsgericht advies is gegeven (max. 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen). 
Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind revalidatie te laten volgen tijdens 
de lestijden. 
 
Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie na ziekte of ongeval toe te staan, 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 lestijden moet 

plaatsvinden. 
- Een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie blijkt. 
- Een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders, dat motiveert 

waarom de revalidatie tijdens de lestijden vereist is. 
- Een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling, vermeld in 

het medisch attest, niet kan overschrijden. 
 
Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie toe te staan voor de leerling met een specifieke 
onderwijsgerelateerde behoefte waarvoor een handelingsgericht advies is gegeven, 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 lestijden moet 

plaatsvinden; 
- een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders. Dat advies moet 

motiveren waarom de problematiek van de leerling van die aard is dat het wettelijk voorziene 
zorgbeleid van een school daarop geen antwoord kan geven en dat de revalidatietussenkomsten 
niet beschouwd kunnen worden als schoolgebonden aanbod. Indien er op het moment van de 
aanvraag tot afwezigheid nog geen handelingsgericht advies werd gegeven voor de leerling, 
kunnen het handelingsgericht advies en dit advies van het CLB gelijktijdig afgeleverd worden; 

- een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de manier 
waarop de revalidatie het onderwijs voor de leerling in kwestie zal aanvullen en de manier waarop 
de informatie-uitwisseling zal verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk 
schooljaar een evaluatieverslag aan de directie van de school en van het CLB, met inachtneming 
van de privacywetgeving waaraan hij onderworpen is; 

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

 
De directeur van de school neemt, op basis van de verzamelde documenten, de uiteindelijke beslissing 
of de revalidatie tijdens de lestijden kan plaatsvinden of niet. Deze beslissing wordt door de school aan 
de ouders meegedeeld. 
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18.  Privacy - (zie Bijlage 9: Infobrochure onderwijsregelgeving, punt 10) 
18.1   Welke informatie houden we over je bij? 

Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We verzamelen doorheen 
de schoolloopbaan van jullie kind heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving. We vragen alleen 
gegevens van jullie kind op als dat nodig is voor de leerlingenadministratie en -begeleiding.  
De gegevens die nodig zijn voor de begeleiding van je kind verzamelen we in het kader van ons beleid 
op leerlingenbegeleiding (zie punt 16). 
 
De gegevens van jullie kind verwerken we hierbij met Smartschool, Informat en Count-e. We maken 
met de softwareleveranciers afspraken over het gebruik van die gegevens. De leveranciers mogen de 
gegevens niet gebruiken voor eigen commerciële doeleinden.  
De gegevens van jullie kind worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien er op toe dat niet 
iedereen zomaar toegang heeft tot die gegevens. De toegang is beperkt tot de personen die betrokken 
zijn bij de begeleiding van jullie kind, zoals de klassenraad, het CLB en de ondersteuners.  
Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over de 
gezondheidstoestand van jullie kind verwerken, maar dat gebeurt enkel met jullie schriftelijke 
toestemming.   Jullie kunnen jullie toestemming altijd intrekken. 
 
Als jullie vragen hebben over de privacy rechten van jullie kind, kunnen jullie contact opnemen met de 
directeur. 
 
18.2   Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering 

Als je kind van school verandert, worden een aantal gegevens overgedragen aan de nieuwe school 
onder de volgende voorwaarden: 
- de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan. Het gaat om 

de essentiële gegevens die de studieresultaten en studievoortgang van je kind bevorderen, 
monitoren, evalueren en attesteren; 

- de overdracht gebeurt enkel in het belang van je kind. 
 
Als ouders kunnen jullie deze gegevens – op jullie verzoek - inzien.  Jullie kunnen zich tegen de 
overdracht van deze gegevens verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt. 
Jullie brengen de directeur binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk 
op de hoogte.  
 
Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door jullie kind zijn nooit tussen scholen 
overdraagbaar. We zijn decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag of een verslag dat 
toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs aan de nieuwe school door te geven. 
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18.3   Publiceren van beeld- of geluidsopnames (foto’s, filmpjes …)  

We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website, in de schoolkrant 
en dergelijke. Met die opnames willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke 
wijze informeren over onze activiteiten. De personen die de opnames maken, zullen dat steeds doen 
met respect voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de opnames niet aanstootgevend zijn.  
Bij het begin van het schooljaar vragen we jullie als ouders om toestemming voor het maken en 
publiceren van deze beeldopnamen. Ook al hebben jullie toestemming gegeven, jullie kunnen altijd 
jullie toestemming nog intrekken.  
 
We wijzen erop dat deze regels ook voor jullie kind gelden. Volgens de privacyregelgeving mogen jullie 
beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen 
herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij jullie de uitdrukkelijke toestemming hebben van 
alle betrokkenen. 
Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben gekregen, bv. 
de schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken. 
 
18.4   Recht op inzage, toelichting en kopie 

Jullie kunnen als ouders ook zelf gegevens opvragen die we over jullie kind bewaren. Jullie kunnen 
inzage krijgen in en uitleg bij die gegevens. Ook kunnen jullie een (digitale) kopie ervan vragen. Dat kan 
door schriftelijk contact op te nemen met de directeur. We kunnen geen gegevens doorgeven die 
betrekking hebben op anderen, zoals medeleerlingen.  
 
18.5 Bewakingscamera’s 

Wij kunnen gebruik maken van bewakingscamera’s. De plaatsen die onder camerabewaking staan 
worden duidelijk aangeduid met een pictogram. Als je kind gefilmd werd, mag je vragen om die beelden 
te zien. Je geeft hierbij voldoende gedetailleerde aanwijzingen. Zo kunnen we de betrokken beelden 
vlot vinden. 
 
 
19.  Participatie 
19.1   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.  
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In onze school wordt de schoolraad samengesteld uit vertegenwoordigers aangeduid door de 
onderliggende ouderraad en pedagogische raad. De leden van de lokale gemeenschap worden 
vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen. 
 
19.2   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 bestaat uit een aantal ouders uit de verschillende klassen en werkt op een opbouwende 
en ondersteunende wijze mee aan de opvoeding en de ontwikkeling van alle leerlingen op school en 
thuis. 
 
De ouderraad organiseert vergaderingen en activiteiten voor de ouders van de leerlingen en 
ondersteunt verschillende activiteiten op school. 
Elk jaar kunnen ouders hun kandidatuur stellen om actief deel te nemen. 
De ouderraad verkiest een eigen bestuur. 
De ouderraad maakt in haar huishoudelijk reglement afspraken over de werking. 
Na kandidaatstelling wordt een ouder lid van de ouderraad. 
De samenstelling van de ouderraad vind je in bijlage 3. 
 
19.3   LOC (Lokaal Overleg Comité) 

Het LOC regelt dus de arbeidsverhoudingen tussen personeel en schoolbestuur.                                            
Het LOC heeft informatierecht naar tewerkstelling, schoolbestuur, financieel beleid, infrastructuur en 
interne beslissingen.               
Daarnaast is er onderhandelingsbevoegdheid, toezichtsbevoegdheid en bemiddelingsbevoegdheid. 
Ledenlijst zie bijlage 5. 
 
 
20. Klachtenregeling 
Wanneer jullie ontevreden zijn met beslissingen, handelingen of gedragingen van ons schoolbestuur 
of zijn personeelsleden, of met het ontbreken van bepaalde beslissingen of handelingen, dan kunnen 
jullie contact opnemen met de directeur of voorzitter schoolbestuur. 
- Directeur Dhr. Tommy Van Steenwinkel  
- Voorzitter Schoolbestuur Dhr. Jean-Paul  Vallaeys  

 
Samen met jullie 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 jullie volstaat, dan kunnen jullie 
jullie klacht in een volgende fase voorleggen aan de klachtencommissie. Deze commissie is door 



64 
 

 

VZW Prizma - Basisschool Sint-Pieter Emelgem – Schoolreglement 2020-2021  

Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangesteld om klachten van leerlingen en ouders over gedragingen 
en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van/door hun 
schoolbestuur, formeel te behandelen. Voor het indienen van een klacht moeten jullie een brief sturen 
naar het secretariaat van de klachtencommissie.  
Het correspondentieadres is:   

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 
t.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie 
Guimardstraat 1,   
1040 Brussel 
 

Jullie klacht kan tevens worden ingediend per e-mail via klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen.be   
of via het daartoe voorziene contactformulier op de website van de klachtencommissie 
https://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen  
 
De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dat wil zeggen als ze 
aan 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. Omdat de klachtencommissie een klacht steeds 

onbevooroordeeld en objectief behandelt, betrekt ze alle partijen, dus ook het schoolbestuur. 
- 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: 
o klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure (bv. die 

betrekking hebben op een misdrijf); 
o klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op de geldende 

decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen; 
o klachten die uitsluitend betrekking hebben op de door het schoolbestuur al dan niet 

genomen maatregelen in het kader van zijn ontslag-, evaluatie-, of tuchtbevoegdheid t.a.v. 
personeelsleden; 

o 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 via  https://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen 
 
De klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een advies 
bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De uitkomst van deze klachtenregeling heeft dan 
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ook geen juridisch effect. 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. 
 
 
21. Infobrochure onderwijsregelgeving 
De school stelt jullie als ouder 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. De inhoud 
van de infobundel kan ten allen tijde gewijzigd worden zonder jullie instemming. Bij elke wijziging van 
de inhoud van de bundel, verwittigt de school jullie via Smartschool.  
Op jullie verzoek ontvangen jullie een papieren versie van het document. 
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DEEL V : Bijlagen 
 

Bijlage 1. Personeelslijst 

Bijlage 2. Ledenlijst schoolbestuur 

Bijlage 3. Ledenlijst ouderraad 

Bijlage 4. Ledenlijst schoolraad 

Bijlage 5. Ledenlijst LOC 

Bijlage 6. Medewerkers CLB 

Bijlage 7. Verlofdagen en belangrijke data 2020-2021 

Bijlage 8. Bijdrageregeling 2020-2021 

Bijlage 9. Infobrochure onderwijsregelgeving 
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Bijlage 1. Personeelslijst 

Beleidsondersteunend personeel: 
Directeur Van Steenwinkel Tommy tommy.vansteenwinkel@prizma.be 0499 / 62 16 60 
Administratie Vanhoutte Anja anja.vanhoutte@prizma.be 

Merelstraat 26 – 8870 Izegem 
 

Beleids - 
ondersteuning 

Porteman Lieve lieve.porteman@prizma.be 
Gravenstraat 7 – 8870 Izegem 

 

 
Kleuterafdeling: 
Peuters Vanderheeren Sarah-Jane sarah-jane.vanderheeren@prizma.be 

Graaf de Montblanclaan  31 – 8870  
Izegem 

 

1ste kleuter A Devoldere Veronique veronique.devoldere@prizma.be 
Gistelstraat  42 – 8770 Ingelmunster 

 

1ste kleuter B Parmentier Leen leen.parmentier@prizma.be 
Odiel Spruyttestraat  33 – 8870 Izegem 

 

2de kleuter A Naert Nele nele.naert@prizma.be 
Stationsstraat  51 – 8860 Lendelede 

 

2de kleuter B Tandt Nathalie nathalie.tandt@prizma.be 
Willem Elsschotstraat  15 – 8870 
Izegem 

 

3de kleuter A Lievens Martine martine.lievens@prizma.be 
President Kennedylaan  30 – 8870 
Izegem 

 

 Werbrouck Boris boris.werbrouck@prizma.be 
Roeselaarsestraat  319 – 8870 Izegem 

 

3de kleuter B Degezelle Isabel isabel.degezelle@prizma.be 
Henri Dunantstraat  26 – 8870 Izegem 

 

Zorgleerkracht Werbrouck Boris boris.werbrouck@prizma.be 
Roeselaarsestraat  319 – 8870 Izegem 

 

Beweging    
Kinderverzorging Soenens Evita evita.soenens@prizma.be 

Robert Bultynckstraat  13 – 8770 
Ingelmunster 

 

 Vandewege Linda linda.vandewege@prizma.be 
Spoorwegstraat  1 – 8770 Ingelmunster 

 

 De Paepe Carine carine.depaepe@prizma.be 
Robert Vandekerckhovestraat  8 – 8770 
Ingelmuster 
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Lagere afdeling: 
1ste leerjaar A  Verstraete Ann ann.verstraete@prizma.be 

Reperstraat 103 – 8870 Izegem 
 

 Vandeputte Siska siska.vandeputte@prizma.be 
Schoonveldestraat 6 – 8870 Izegem 

 

1ste leerjaar B Seynaeve Charlotte charlotte.seynaeve@prizma.be 
Anne Frankstraat 2 – 8870 Izegem 

 

 Vansteeland Jef jef.vansteeland@prizma.be 
Izegemstraat 104 – 8800 Roeselare 

 

2de leerjaar A Desmet Rita rita.desmet@prizma.be 
Meensesteenweg 96 – 8870 Izegem 

 

 Vandeputte Siska siska.vandeputte@prizma.be 
Schoonveldestraat 6 – 8870 Izegem 

 

2de leerjaar B Vandenhende Hannelore hannelore.vandenhende@prizma.be 
Jachthoornstraat 10 – 8800 Roeselare 

 

3de leerjaar A Vandeginste Mia mia.vandeginste@prizma.be 
Ardooisestraat 45 – 8870 Izegem 

 

3de leerjaar B Debruyne Sophie sophie.debruyne@prizma.be 
Vlaanderenstraat 16 – 8770 
Ingelmunster 

 

4de leerjaar A Hollevoet Vicky vicky.hollevoet@prizma.be 
Haverveld 18 – 8860 Lendelede 

 

4de leerjaar B Decock Ilse ilse.decock@prizma.be 
Zonnestraat 29 – 8870 Izegem 

 

5de leerjaar A Frickelo Sally sally.frickelo@prizma.be 
Leenstraat  105/4 – 8870 Izegem 

 

5de leerjaar B Monseré Stefaan stefaan.monsere@prizma.be 
Schoolstraat 18 – 8770 Ingelmunster 

 

6de leerjaar A D’hulster Kurt kurt.dhulster@prizma.be 
Anne Frankstraat 16 – 8870 Izegem 

 

 Schollaert Thibault thibault.schollaert@prizma.be 
Vlasbloemstraat  32 – 8770 
Ingelmunster 

 

6de leerjaar B Cornillie Veronique veronique.cornillie@prizma.be 
Aimé Behaeghestraat 3 – 8870 Izegem      

 

Zorgcoördinator Porteman Lieve lieve.porteman@prizma.be 
Gravenstraat 7 – 8870 Izegem 

 

 Quaegebeur Mieke mieke.quaegebeur@prizma.be 
Wielewaalstraat 4 – 8870 Izegem 

 

Mentor Vansteeland Jef jef.vansteeland@prizma.be 
Izegemstraat 104 – 8800 Roeselare 

 

Beweging Kerckhof Tom tom.kerckhof@prizma.be 
Boomforeestraat 17 – 8870 Izegem   

 

Kinderverzorging    
IT Werbrouck Walter walter.werbrouck@prizma.be 

Blekerijstraat 13 – 8850 Ardooie 
 

Ambulant Vandeputte Siska siska.vandeputte@prizma.be 
Schoonveldestraat 6 – 8870 Izegem 

 

 Vansteeland Jef jef.vansteeland@prizma.be 
Izegemstraat 104 – 8800 Roeselare 
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Kinderopvang - keuken- en onderhoudspersoneel: 
Opvang Hoorne Eline eline.hoorne@prizma.be 

Hinnebilkstraat 53 – 8770 Ingelmunster 
 

 Gallez Angelique angelique.gallez@prizma.be 
Vrijstraat 111 – 8560 Moorsele 

 

 Devroe Annelore annelore.devroe@prizma.be 
Haaipanderstraat 68 – 8870 Izegem 

 

Onderhoud Verhoegstraete Kris kris.verhoegstraete@prizma.be 
Koestraat 137 – 8800 Roeselare 

 

 Somers Fabienne fabienne.somers@prizma.be 
Warandestraat 18 – 8870 Izegem 

 

 Verheye Aline aline.verheye@prizma.be 
Hondsmertjesstraat  7 – 8870 Izegem 

 

Middagtoezicht Hoorne Eline eline.hoorne@prizma.be 
Hinnebilkstraat 53 – 8770 Ingelmunster 

 

 Gallez Angelique angelique.gallez@prizma.be 
Vrijstraat 111 – 8560 Moorsele 

 

 Deltour Anneke anneke.deltour@prizma.be 
Baronstraat 127 – 8870 Izegem 

 

 Deceuninck Caroline caroline.deceuninck@prizma.be 
Sint-Jansstraat 17 – 8870 Izegem 

 

 Staelens Rik rik.staelens@prizma.be 
Jacob Van Arteveldestraat 7 – 8870 
Izegem 

 

 Vancoillie Ines ines.vancoillie@prizma.be 
Pieter De Coninckstraat 29 – 8870 
Izegem 

 

 Devroe Dominique dominique.devroe@prizma.be 
Haaipanderstraat 6 – 8870 Izegem 

 

 Devroe Annelore annelore.devroe@prizma.be 
Haaipanderstraat 68 – 8870 Izegem 
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Bijlage 2. Ledenlijst  schoolbestuur  

VZW PRIZMA 

Burgemeester Vandenbogaerdelaan 53 
8870 Izegem 

 
De Heer Jean-Paul Vallaeys  (voorzitter) 
Mevrouw Isabel Bourgeois (secretaris) 
Mevrouw Lut Damman 
De Heer Jan Defreyne 
Mevrouw Christine Delaere 
Mevrouw Ria Delaere 
De Heer Luc Devolder 
Eerwaarde heer Ludwig Dubaere 
De Heer Manfred Geldof (penningmeester) 
De Heer Tom Lagae 
Eerwaarde Heer Herman Lecluyse  
De Heer Steve Lervant 
De Heer Rudy Maes 
Mevrouw Els Manhaeve 
Mevrouw Kristien Pickavet 
De Heer Filip Van der Haegen 
De Heer Wim Vansteenkiste 
Mevrouw Lieve veranneman 
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Bijlage 3. Ledenlijst  ouderraad  

Brackez Melissa   Secretaris & Facebook 

Butstraen Marty 

Constandt Katrien  

Debeurme Maarten  

Decaigny Christophe 

Defoort Dennis 

Deprez Stephanie 

Despriet Veerle    Vice-secretaris & Facebook 

Devroe Siska   Vice-voorzitter 

Ghekiere Luc  

Hollevoet Stijn   Materiaalmeester (+ klank en licht) 

Gryspeert Marjan 

Lamote Delphine 

Lybeer Olivier  

Popelier Bram 

Seynaeve Hanne 

Van De caveye Bart 

Van Severen Chris 

Vandendriessche Annelies Materiaalmeester 

Vanderheeren Jurgen  Voorzitter 

Vanhalewyn Kurt  

Werbrouck Boris 

Werbrouck Steven  

Windels Windy   Penningmeester 

Wouters Steven 

Wyffels Aicha 

 

  



72 
 

 

VZW Prizma - Basisschool Sint-Pieter Emelgem – Schoolreglement 2020-2021  

Bijlage 4. Ledenlijst  schoolraad  

Voor de ouders :   Mevrouw Brackez Melissa 

    Mevrouw Devroe Siska 

    De heer Vanderheeren Jurgen 

 

Voor de leerkrachten   Mevrouw Debruyne Sophie 

     Mevrouw Devoldere Veronique 

     Mevrouw Vandeputte Siska 

 

Voor de lokale gemeenschap  De heer Vandenbogaerde Geert 

    Mevrouw Vandendriessche Annelore  (voorzitter) 

    Mevrouw Vroman Patricia 

 

Advies vanuit het schoolbestuur  De heer Devolder Luc 

    De heer Van der Haegen Filip 

 

Adviserend lid    De heer Van Steenwinkel Tommy  (directeur) 
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Bijlage 5. Ledenlijst  LOC  (lokaal overlegcomité) 

Er is geen LOC samengesteld. 

Voor de leerkrachten   / 

     / 

 

Voor het schoolbestuur   / 

    / 

 

Adviserend lid    De heer Tommy Van Steenwinkel  (directeur) 

 

 

Maken deel uit van het onderhandelingscomité van de scholengemeenschap: 

De afvaardiging van het personeel : 

- / 

 

Maken deel uit van het CPBW  (Comité Bescherming en Welzijn op het Werk) van de 

scholengemeenschap: 

De afvaardiging van het personeel : 

- Mevrouw Vanhoutte Anja 

 

De afvaardiging van de directies : 

- De heer Van Steenwinkel Tommy 
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Bijlage 6. Medewerkers  CLB 

 
Vrij CLB trikant@Izegem 

Meensestraat 171  

8870 Izegem    

051/301361 

www.vclbizegem.be 

info@vclbizegem.be 

 

Kris Supply, directeur  

 

Afvaardiging voor de basisschool Sint-Pieter Emelge 

Lootens Marijke  arts     

Durnez Ann   sociaal verpleegkundige 

Vandemaele Anse  pedagoge  -  contactpersoon lager en kleuter 

Decoutere Elke   Maatschappelijk werker  -  studiekeuzebegeleiding 
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Bijlage 7. Verlofdagen en belangrijke data  2020 - 2021 

 
vakanties 

herfstvakantie      van 02-11-20 tot en met 06-11-20 
kerstvakantie        van 21-12-20 tot en met 01-01-21 
krokusvakantie     van 15-02-21 tot en met 19-02-21 
paasvakantie         van 05-04-21 tot en met 16-04-21 
hemelvaartvakantie     van 13-05-21 tot en met 14-05-21  
zomervakantie       van 01-07-21 tot en met 31-08-21 

verlofdagen 
Wapenstilstand    woensdag 11 november 
dag van de arbeid     zaterdag 1 mei  
pinkstermaandag    maandag 24 mei  
einde schooljaar     woensdag 30 juni   (enkel de namiddag)   

facultatieve vrije dagen 
 V1      vrijdag 02 oktober (namiddag) 
 V2 + V3     maandag 15 maart 
 V4      woensdag 12  mei 
 
1° trimester 
 Pedagogische studiedag (kinderen vrijaf) vrijdag 02 oktober (voormiddag)  
 Emelgem wandelt - ouderraad  _______ 

Veranderforum 2    dinsdag 6 oktober 
Oudercontact    woensdag 28 oktober 

 Pedagogische studiedag (kinderen vrijaf) woensdag 25 november (voormiddag)  
Ontdekkingsklassen 6de lj SPA  maandag 30 november tot en met vrijdag 04 dec. 

2° trimester 
Veranderforum 3    maandag 1 februari 
Emelgem kaart - ouderraad   vrijdag 14 februari tot en met zaterdag 15 februari 
Oudercontact    woensdag 10 februari 

3° trimester 
stadsklas 3de lj.    dinsdag 19 april tot en met maandag 23 april 

 Kasteelklassen 5de lj. Hoogveld (Corona) dinsdag 8 september tot en met vrijdag 11 sept. 
 Kasteelklassen 4de lj. Hoogveld  dinsdag 20 april tot en met vrijdag 23 april 

Pedagogische studiedag (kinderen vrijaf) woensdag 24 maart (voormiddag)  
 zeeklas 1° lj  Oostduinkerke   woensdag 28 april tot en met vrijdag 30 april  

sportdag      donderdag 29 april 
Heilig Vormsel    zaterdag 8 mei 
Emelgem fuift-kwist-schoolfeest  vrijdag 15 mei tot en met zondag 17 mei 

 Schoolreizen     dinsdag 11 mei 
Eerste Communie    zondag 23 mei  
Veranderforum 4    donderdag 27 mei 
Oudercontact    maandag 28 juni 
Afscheid 6de lj.    dinsdag 29 juni 
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Bijlage 8. Bijdrageregeling  2020 - 2021 

Zwemlessen: 
1ste , 2de  leerjaar: om de twee weken 
3de tot 4de  leerjaar: om de vier weken 

 
Zwemmen € 2; vervoer € 1,50 
Zwemmen € 2; vervoer € 1,50 
 

Schoolreis:  
kleuter en lager  

 
Max. € 25 
 

Meerdaagse uitstappen: 
1ste, 4de en 6de leerjaar 

 
€ 100 tot € 180 
 

Museumbezoek 
3de kleuter 
3de leerjaar 

 
€ 3 
€ 1,5 
 

Culturele activiteit in de Leest 
voor alle klassen 

 
€ 5  
 

Sportactiviteit: ingericht door SVS 
voor alle klassen 
Boekentoe@degavers 6de leerjaar 
Sportdag 
Sportklassen L5 
 

 
€ 3 tot € 3,50   
€ 8 
€ 5 
€ 15 

Turnkledij: (verplicht vanaf  1ste leerjaar) 
T-shirt 
Turnbroek 
Badmuts 

 
€ 5 
€ 10 
€ 4 

Evenementen:  
projectdag broederlijk delen,  carnaval, 
milieuboot, … 
 

 
€ 3 tot € 7  
 

Maaltijden op school 
warme maaltijd (inclusief toezicht) 
enkel soep (inclusief toezicht) 
boterhammen (enkel toezicht) 

 
€ 4,40 
€ 2,33 
€ 1,58 
 

Voor- en naschoolse opvang: 
per minuut 

 
€ 0,05      (max. € 15  per  dag) 
 

Studie  (vanaf 4de leerjaar) 
per beurt  

 
€ 2,25 

Tijdschriften en nieuwjaarsbrieven: 
(vrijblijvend) 
 

 

Busvervoer naar één of andere activiteit in 
Izegem 

€ 1,50 
 

 


