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DEEL 1: INFORMATIE 
Dit deel is van informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement. Wanneer 
dat 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 zoveel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vind je onze contactgegevens. Aarzel niet 
om ons te contacteren.  

 

Directie Naam: 

Telefoon: 
 
 
 
 
E-mail: 

Heidi Claes en Sofie Dias 

Berkenboom Heistraat: 03 777 73 66 
Berkenboom Huppelpas: 03 766 18 30 
Directeur Heidi: 0495 20 49 97 
Directeur Sofie: 0485 58 85 45 
 
directeur@berkenboomheistraat.be 

 

Secretariaat en/of 
beleidsmedewerker 

Naam: 

Telefoon: 

E-mail: 

Wendy Symoens en An Claus 

03 777 73 66 

secretariaat@berkenboomheistraat.be 

 

Zorgcoördinator 
Kleuterschool 
1ste leerjaar 
Huppelpas 

Naam: 

Telefoon: 

E-mail: 

Leslie Blommaert 

03 780 56 97 

leslie.blommaert@berkenboomheistraat.be  

 

Zorgcoördinator 
Lagere school 

Naam: 

Telefoon: 

E-mail: 

Thomas Baert 

03 780 56 97 

thomas.baert@berkenboomheistraat.be 

 

Lerarenteam Namen: Zie website: www.berkenboomheistraat.be  

mailto:directeur@berkenboomheistraat.be
mailto:secretariaat@berkenboomheistraat.be
mailto:leslie.blommaert@berkenboomheistraat.be
mailto:thomas.baert@berkenboomheistraat.be
http://www.berkenboomheistraat.be/
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Scholengemeenschap Naam: 

Directeur: 

Scholengemeenschap Sint-Nicolaas Zuid 

Johan Vercauteren 

 

Schoolbestuur Voorzitter: 
 
 
Adres: 
 
 
Telefoon: 
 
E-mail: 

Johan De Ridder  
gevolmachtigde: Freddy Peirlinck 
 
Kalkstraat 28 
9100 Sint-Niklaas 
 
03 772 58 30 
 
johanderidder@telenet.be 

freddy.peirlinck@telenet.be 
 
 

Interne beroepscommissie  Voorzitter: 
 
Telefoon: 
 
E-mail: 

Eddy Vergauwen 
 
03 777 97 87 
 
eddyvergauwen@telenet.be 
 
 

Schoolraad Voorzitter: 
 
E-mail:  

Sarah Van Haelewijck 
 
sarahvh@yahoo.com 
 
 

Ouderraad Voorzitters: 
 
E-mail:  

Els De Bruyne-Doudouh Naoual 
 
els_debruyne@hotmail.com  
naoul.doudouh@hotmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:johanderidder@telenet.be
mailto:freddy.peirlinck@telenet.be
mailto:eddyvergauwen@telenet.be
mailto:sarahvh@yahoo.com
mailto:els_debruyne@hotmail.com
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2. Organisatie van de school 
 

2.1 Schooluren 

De school is open van 8.15u tot 16.00u. De lessen beginnen stipt om 8.30u en 13.30u. 
De lessen eindigen telkens om 12.10u en om 15.30u. Woensdag is er enkel les in de 
voormiddag. 

 

2.2 Opvang Heistraat 

De Sprinkhaan (van de stad Sint-Niklaas) organiseert de voor- en naschoolse opvang in 
Berkenboom Heistraat Geel en Groen. 

Voor- en naschoolse opvang 

Wanneer? 7.00u-8.15u 
16.00u-18.00u (behalve woensdag: 12.10u-18.00u) 

Waar? Tuinklassen Berkenboom Heistraat Geel en Groen 
Heistraat 206, 9100 Sint-Niklaas 

Kostprijs? €1 per begonnen halfuur,  
met als maximum €3,5 tot 3 uur, €5,5 tot 6 uur,  
€10,5 langer dan 6 uur. 

Verantwoordelijke: Isabel Blommaert 
Contact:  03 778 36 32 

de.sprinkhaan@sint-niklaas.be  
 

Middagopvang 

Wanneer? 12.10u-13.15u 
Waar? Berkenboom Heistraat Geel en Groen 

Heistraat 206, 9100 Sint-Niklaas 
Kostprijs? €1 per middag / soep €0.60 

Eigen boterhammen in een brooddoos en drank in 
drinkbus meebrengen, met je naam erop 

Verantwoordelijken:  Directeur Heidi en directeur Sofie 
 

Studie 

 Wanneer? 
 

1ste graad: 15.45u-16.15u 
2de graad: 15.45u-16.30u 
3de graad: 15.45u-16.45u 
→ Afhalen tijdens de studie is NIET mogelijk 

 Waar? Berkenboom Heistraat Geel en Groen 
Heistraat 206, 9100 Sint-Niklaas 

 Kostprijs? €0,75 per begonnen halfuur 
 Verantwoordelijken Directeur Heidi en directeur Sofie 

mailto:de.sprinkhaan@sint-niklaas.be
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2.3 Opvang Huppelpas 

Voor- en naschoolse opvang 

Wanneer? 7.00u-8.15u 
15.45u-17.30u 
Behalve op woensdag: 12.10u-12.45u 

Waar? Lokalen Berkenboom Huppelpas 
Kostprijs? €1 per begonnen halfuur 

 

Middagopvang 

Wanneer? 12.10u-13.15u 
Waar? Berkenboom Huppelpas 
Kostprijs?     €1 per middag  

Eigen boterhammen in een brooddoos en drank in 
drinkbus meebrengen, met je naam erop 

Verantwoordelijken Directeur Heidi en directeur Sofie 

 

2.4  Vakanties 

Herfstvakantie: Ma. 1 november t.e.m. zo. 7 november 2021 
Kerstvakantie: Ma. 27 december 2021 t.e.m. zo. 9  januari 2022 
Krokusvakantie: Ma. 28 februari t.e.m. zo. 6 maart 2022 
Paasvakantie: Ma. 4 april t.e.m. ma 18 april 2022 
Zomervakantie: Vr. 1 juli t.e.m. di. 31 augustus 2022 

 

2.5 Vrije dagen 
Woe. 06/10/2021 : facultatieve verlofdag 
Do. 11/11/2021 : Wapenstilstand 
Ma. 31/01/2022 : facultatieve verlofdag 
Woe.11/05/2022 : facultatieve verlofdag 
Do.26/05/2022 : OLH Hemelvaart 
Vr.27/05/2022 : Brugdag 
Ma. 06/06/2022 : Pinksteren 
 

2.6 Pedagogische studiedagen 
Woe. 15/09/2021 
Woe.26/01/2022 
Woe.16/03/2022 
 

2.7 Leerlingenvervoer 

Wij organiseren geen leerlingenvervoer. 
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3. Samenwerking 

 
3.1 Ouders  

Je bent als ouder onze partner in de opvoeding van je kind. Een goede samenwerking is hierbij 
cruciaal. Je kan steeds bij heel het team terecht met al je vragen of voor een gesprek.  

Je dient hiervoor  op voorhand een afspraak te maken met de directeur, de klasleraar, de 
turnleerkracht of de zorgleerkracht. De contactgegevens zijn terug te vinden vooraan in het 
schoolreglement. 

We organiseren oudercontacten op regelmatige tijdstippen gedurende het schooljaar. Hier 
kan je dan de klasleerkracht spreken over de evolutie die jouw kind doormaakt. 

Ook bij de leden van onze schoolraad kan je steeds terecht. 

 

3.2 Leerlingen  

Op school hebben we een leerlingenparlement. Per lagere schoolklas wordt er aan de hand 
van een verkiezing een vertegenwoordiger aangeduid. Deze kinderen komen dan samen om 
allerlei onderwerpen i.v.m. de school te bespreken (bv. ‘hoe kunnen we de speeltijd 
aangenamer maken’). Op deze manier kunnen ook onze leerlingen meebouwen aan een 
optimaal schoolklimaat.  

 

3.3 Externen 

 
Het centrum voor leerlingbegeleiding (CLB) 

Naar leerlingen en ouders toe heeft het CLB twee opdrachten. Een deel is verplichtend, en kan 
in principe niet geweigerd worden door de ouders of leerling. Een ander deel is op vraag van 
jullie.  
Het CLB werkt ook samen met ons, maar zijn een onafhankelijke dienst met beroepsgeheim. 

 

Verplicht aanbod: 

- Medisch onderzoek: In de 1ste kleuterklas, 1ste leerjaar, 4de en 6de leerjaar.  
Tijdens deze momenten worden een aantal elementen uit de ontwikkeling en de 
leefgewoonten nagegaan. In de aanloop van deze contactmomenten zal je een brief 
krijgen met meer uitleg en/of een vragenlijst om in te vullen. Voor het onderzoek in 
de 1ste kleuterklas wordt de aanwezigheid van de ouders zo veel mogelijk nagestreefd. 
 

- Opvolging van de leerplicht: Elke leerlingen die 5 halve dagen onwettig afwezig is, 
wordt door de school gemeld bij het CLB. In overleg wordt er nagegaan welke acties 
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kunnen worden opgezet om de leerling meer aanwezig te laten zijn. 
 

- Maatregelen in geval van besmettelijke ziekten: We raden aan elk van volgende 
besmettelijke ziekten bij jouw kind te melden aan de school: kroep (difterie), 
kinkhoest, roodvonk, geelzucht (hepatitis), hersenvliesontsteking (meningitis), 
kinderverlamming (polio), tuberculose, schurft, bof, mazelen, rode huis (rubella), 
windpokken, luizen, krentenbaard, schimmelinfectie van de huis, ernstige gevallen 
van buikgriep, buiktyfus, Covid 19 en HIV-infectie. 

 
Contactgegevens:  Vrij CLB Waas en Dender 
    Ankerstraat 63 
    9100 Sint-Niklaas 
    03 780 66 04 
    sint-niklaas.basis@clb-net.be 
   
Op vraag van ouders en leerlingen: 

Het CLB werkt vooral voor individuele leerlingen met een hulpvraag en biedt antwoorden bij 
volgende problemen: 

• Leren en studeren (bv. Aandachtsproblemen, slechte werkhouding,...) 
• Onderwijsloopbaan  (bv. Studiekeuze,…) 
• Gezondheid (bv. Toedienen van vaccinaties, vragen over seksualiteit,…) 
• Welbevinden (bv. Omgaan met verlies, faalangst, moeilijk gedrag,…) 

Een CLB-medewerker zal de hulpvraag beluisteren en analyseren om daarna met jullie na te 
gaan welke stappen kunnen gezet worden. Dit kan een gesprek zijn, een onderzoek, het 
afnemen van een vragenlijst, enz. … 

 

3.3.1 Ondersteuningsnetwerk ‘De Accolade Waas en Dender’ 

Contactgegevens:  De Accolade Waas en Dender 
    Heilig Hartlaan 1a 
    9160 Lokeren 
    09 346 90 09 
    www.deaccolade.be 

  

mailto:sint-niklaas.basis@clb-net.be
http://www.deaccolade.be/
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3.4 Nuttige adressen  

Naam Telefoon E-mail / Adres 
Lokaal overlegplatform 
Contactpersoon: LOP-
deskundige 
Evelien Lombaert 
 

 Evelien.Lombaert@ond.vlaanderen.be 
 
www.lop.be  

Commissie inzake 
leerlingenrechten 
Basisonderwijs: 
Sara De Meerleer 

02 553 92 12 H. Consciencegebouw 4A 10 
Koning Albert-II laan 15 
1210 Brussel 

Commissie zorgvuldig bestuur 
Adviseur: 
Marleen Broucke 

 Vlaams Minister van Onderwijs en Vorming 
AGODI 
t.a.v. Marleen Broucke  
Adviseur 
Kamer 1C 24 
Koning Albert-II laan 15 
1210 Brussel 
 
zorgvuldigbestuur@vlaanderen.be  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:Evelien.Lombaert@ond.vlaanderen.be
http://www.lop.be/
mailto:zorgvuldigbestuur@vlaanderen.be
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DEEL 2: PEDAGOGISCH PROJECT 
Berkenboom Heistraat Geel (1) en Berkenboom Heistraat Groen zijn scholen (2) voor gewoon kleuter- en 
lager onderwijs. We volgen de leerplannen van het Vrij (Katholiek) Gesubsidieerd Onderwijs. Doorheen de 
verschillende klasgroepen worden de kinderen begeleid naar het bereiken van de ontwikkelingsdoelen en de 
eindtermen.  

(1) Als we in deze publicatie ‘Berkenboom Heistraat Geel’ schrijven, bedoelen we zowel de afdeling 
in de Heistraat als in de Passtraat. Afspraken die alleen gelden voor Berkenboom Huppelpas worden 
als dusdanig vermeld.  
(2) Berkenboom Heistraat Geel en Berkenboom Heistraat Groen werken als één pedagogische 
eenheid, als ‘één school’.  

Berkenboom Heistraat is een basisschool waar kinderen centraal staan, elk met zijn eigen talent en 
mogelijkheden ongeacht cultuur of geslacht. 
 
We willen een school zijn waar kinderen zich kunnen ontplooien tot mooie volwassenen die op een bewuste 
manier in het leven staan en waar leerkrachten dit proces professioneel begeleiden. De leerkrachten 
dragen met een groot hart zorg voor jullie kinderen. 
Een school is meer dan de som van individuele klassen of teamleden .Het is één geheel van alle 
leerkrachten, secretariaatsmedewerkers en andere personeelsleden, die als team zorgzaam met elkaar 
omgaan en die als team alle taken in en naast de klas solidair behartigen. Samen school maken! 
 
We streven ernaar kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling en deze optimaal te stimuleren.We doen 
dit door differentiatiegroepen te maken voor wiskunde en te differentiëren binnen de klas voor de andere 
vakken. We zorgen dan ook voor de nodige ondersteuning onder de vorm van co-teachers en trekken 
expertise aan van buitenaf om onze basis te verbreden. 
 
We willen dit doen in een warme omgeving waar ons Katholiek geloof een mooie basis vormt en waar wij 
ons ook naar deze ideologie kunnen gedragen. 
Wij willen een Katholieke dialoogschool zijn waar iedereen welkom is en openstaat voor elkaars overtuiging 
en met respect voor elkaar. 
 
Wij willen uitstralen waar we voor staan, kwaliteit. Hiermee bedoelen we dat we onze kinderen kennis 
willen meegeven maar ook vooral waarden om als een volwaardig persoon te kunnen doorstromen. 
 
We genieten in een groene, verzorgde omgeving en met een hart voor elkaar en de natuur. We doen dit met 
ontzettend veel zin om te leren en te leven. 
 

 
 

 
 

. 
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DEEL 3: HET REGLEMENT 
1. Engagementsverklaring 

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. 
Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken. Maar in ruil verwachten we wel 
de volle steun van jullie. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse 
afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Deze afspraken gelden voor 
de hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven 

Op afgesproken momenten evalueren we samen de  vier engagementen en het effect ervan. 

 

1.1 Engagement i.v.m. oudercontacten 

Als ouder ben je samen met onze school partner in de opvoeding van je kind. Het is goed dat je zicht 
hebt op de werking van onze school. Daarvoor plannen we in het begin van elk schooljaar een 
infomoment in de klas van je kind. Op die manier kan je ook kennis maken met de klasleerkracht en 
zijn/haar manier van werken. 

We willen je op geregelde tijden informeren over de evolutie van je kind. Dat doen we schriftelijk via 
rapporten. 

We organiseren ook regelmatig individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar laten we 
je weten op welke data die doorgaan.  

Als je je zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak dan kan je op elk moment zelf een 
gesprek aanvragen. Hiervoor maak je een afspraak bij de directie of bij de zorgcoördinator. 

We engageren ons om met je in gesprek te gaan over je zorgen en vragen ten aanzien van de evolutie 
van je kind. 

We verwachten van jou als ouder:  

• dat je met ons contact opneemt bij vragen of zorgen ten aanzien van je kind. 
• dat je bereid bent om nauw samen te werken rond de opvoeding van je kind en steeds 

ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact. 
 
 

1.2 Aanwezig zijn op school en op tijd komen 

We vinden de aanwezigheid van je kind op school belangrijk. We zullen je  dan ook verwittigen bij elke 
niet-gewettigde afwezigheid. We zijn als school wettelijk verplicht om elke afwezigheid door te geven 
aan het CLB en de overheid. 
 
De aanwezigheid van je kind op school heeft namelijk gevolgen voor:  

• het verkrijgen en behouden van de kleuter- en/of schooltoeslag. 
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• De toelating tot het lager onderwijs 
• Het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs 

Bij problematische afwezigheden (vanaf 5 ongewettigde halve dagen) zal het CLB met ons 
samenwerken en een begeleidingsprocedure opstarten. Dit is een traject waarbij de ouders, de school 
en het CLB samenwerken om je kind elke dag naar school te sturen. 

Je kan steeds bij ons terecht in geval van problemen. Samen zoeken we dan naar de meest geschikte 
aanpak. 

We verwachten van jou als ouder: 

• Dat je je kind tijdig naar school brengt. Te laat komen kan niet! De school begint om 
8.30u/13.30u en eindigt om 12.10u/15.30u. 

• Dat je elke afwezigheid voor 9.00u meldt aan het secretariaat of klasleerkracht.  
• Dat je ervoor zorgt dat je kind dagelijks aanwezig is, als dat van hen verwacht wordt.  

(zie 8. Aan-en afwezigheden) 

 

1.3 Individuele leerlingbegeleiding 

Onze school voert een Zorgbeleid. Dit houdt onder meer in dat we gericht de evolutie van je kind volgen 
door middel van een leerlingvolgsysteem (LVS). Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten 
nood aan gerichte individuele begeleiding. Terwijl andere kinderen constant nood hebben aan 
individuele zorg.  

Als we vaststellen dat je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, gaan we samen met jou na welke 
aanpassingen nodig zijn. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je 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 verwachten van jou als ouder: 

• Dat je meldt wanneer je merkt dat je kind speciale zorg nodig heeft. 
• Dat je als ouder interesse toont voor de schoolprestaties van je kind en deze opvolgt. 
• Dat je  bij problemen samen met de school en andere zorgverstrekkers (CLB,…) op zoek 

gaat naar de juiste aanpak voor je kind. 
• Dat je ingaat op de vraag tot overleg  en de afspraken die we samen maken opvolgt en 

naleeft. 
 
 

1.4  Engagement i.v.m. de onderwijstaal 

Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. 
Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij als school engageren er 
ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling.  

We verwachten jou als ouder:  
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• Dat je positief staat ten aanzien van extra initiatieven en maatregelen (taaltraject en/of 
taalbad) die de school neemt om de taalachterstand van hun kind weg te werken. 

• Dat je er alles aan doet om je kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van 
Nederlands.  

 

 

Hoe kan je zelf je kind stimuleren:  

• Zelf Nederlandse lessen te volgen. (www.sint-niklaas@hvnoostvlaanderen.be)  
• Je kind ook na school extra Nederlandse lessen te laten volgen. 

(www.sintniklaas.be/leren/...) 
• Te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van je kind bij het maken van zijn 

huistaak, bij het leren van zijn lessen, … (www.sintniklaas.be/leren/onderwijsbeleid, 
bijlage: folder studiebegeleidingsinitiatieven) 

• Bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen dat er een tolk 
is. (volgens de gemeentelijke regels). 

• Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging. 
• Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige sportclub. 
• Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige cultuurgroep. 
• Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige academie (muziek, woord, plastische 

kunsten, …) 
• Je kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programma’s te laten kijken en er samen met 

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

• Je kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen. 
• Elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek. 
• Geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en er uit voor te lezen of 

ze je kind zelf te laten lezen. 
• Binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met je kind, met 

andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders 
• Je kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige vriendjes. 
• Je kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten. 
• Je kind in te schrijven voor Nederlandstalige taalkampen. 

 

  

http://www.sintniklaas.be/leren/
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2. Aanmelden en inschrijven van leerlingen (zie ook hoofdstuk 21) 

Informatie over de praktische organisatie van de aanmelding en inschrijving van een leerling vind je 
terug op:  

• onze website: www.berkenboomheistraat.be 
• de website van het lop: www.lop.be  
• onze schoolbrochure 
• de folders van de Stad Sint-Niklaas 

Je kind is pas ingeschreven in onze school als de ouders schriftelijk akkoord gaan met het 
pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft het kind bij ons 
ingeschreven. De inschrijving van je kind kan enkel wettelijk worden stopgezet als:  

• je beslist van school te veranderen. 
• je kind definitief wordt uitgesloten na een tuchtmaatregel. 
• Je kind over een verslag beschikt dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs. 

Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug jullie schriftelijk akkoord vragen. Indien 
jullie niet akkoord gaan met de wijziging, dan wordt de inschrijving van jullie kind beëindigd op 31 
augustus van het lopende schooljaar.  

Bij de inschrijving van jullie kind, zullen we jullie bevragen over de organisatie van het ouderlijk gezag, 
de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling,… We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met 
de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het niet-akkoord van één van beide ouders, kunnen 
we het kind niet inschrijven. 

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 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 aangepast taaltraject. 

 

3. Ouderlijk gezag 
 
3.1 Zorg en aandacht voor het kind 

Onze school wil voor alle kinderen een veilige plek zijn. Onze teamleden zullen steeds 
klaarstaan met de nodige aandacht voor het welbevinden en de betrokkenheid van je kind. 
Ook voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, 
openheid, begrip en extra aandacht bieden. 
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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 die gemaakt worden 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 informatiedoorstroming:  

• afspraken i.v.m. agenda, brieven,... 
• afspraken i.v.m. rapporten 
• afspraken i.v.m. beslissingen over je kind die worden genomen 

Op aanvraag kunnen, rapporten en uitnodigingen voor het oudercontact dubbel worden 
meegegeven met de leerling. 

 

3.4 Co-schoolschap 

Je kind kan tijdens het schooljaar niet op twee plaatsen tegelijkertijd school lopen. Dit doen 
we om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit te garanderen. De school moet 
de inschrijving van een leerling weigeren als de ouders hun kind tijdens het schooljaar 
afwisselend in verschillende scholen in- en uitschrijven.   

 

4. Organisatie van de leerlingengroepen 

De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB, of je kind kan overgaan naar het 
volgende leerjaar. Deze beslissing wordt jullie schriftelijk meegedeeld en mondeling toegelicht. Vindt 
de school het nodig dat je kind een jaar overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je 
kind de beste oplossing is. De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er worden 
meegenomen naar het volgend schooljaar. De school neemt deze beslissing dus in het belang van je 
kind. 
De school kan ook een advies zitten blijven geven. Een advies kunnen de ouders volgen of naast zich 
neerleggen. 
 
Het is de school die beslist in welke klasgroep je kind terechtkomt. Klasgroepen kunnen heringedeeld 
worden op basis van een gewijzigde instroom. Bijvoorbeeld na een instapdatum in de kleuterschool 
of bij de start van een schooljaar.  
 
Berkenboom Heistraat Geel en Berkenboom Heistraat Groen worden als 1 school beschouwd. 
Klasgroepen kunnen heringedeeld worden op basis van pedagogisch-didactische noodzaak. De 
directie is verantwoordelijk voor de herverdeling van leerlingengroepen. Zij doet dat in overleg met 
de betrokken leerkrachten en de zorgploeg. 
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Wij zijn  er als school van overtuigd zijn dat een breed aanbod aan sociale contacten een positieve 
invloed heeft op de sociale ontwikkeling van je kind. Daarom worden alle klassen herverdeeld na:  

• Eerste kleuterklas 
• Derde kleuterklas 
• Tweede leerjaar 
• Vierde leerjaar 

Leerlingengroepen kunnen eveneens heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom (bv. 
in de kleuterschool na een instapdatum). 

 

5. Aan-en afwezigheden 

Leerlingen die voltijds leerplichtig zijn moeten steeds op school aanwezig zijn, behalve bij een 
gewettigde afwezigheid. Wie is er voltijds leerplichtig:  

• Alle leerlingen van de lagere school 
• 5-jarige leerlingen in de lagere school die vervroegd zijn ingestapt 
• 6-en 7-jarigen  in het kleuteronderwijs 
• 5-jarigen in het kleuteronderwijs moeten minstens 290 halve lesdagen naar school 

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 290 halve dagen aanwezigheid.  

Niet-leerplichtige kinderen in het kleuteronderwijs kunnen niet ongewettigd afwezig zijn, aangezien 
zij niet voltijds op school moeten zijn. Zij zijn niet onderworpen aan de leerplicht 

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 
9.00u. Ook als je eens door omstandigheden je kind niet op tijd kan afzetten, laat je dit zo snel mogelijk 
weten. 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: 

https://www.groeipakket.be/nl/wat-zit-er-in-het-groeipakket/participatietoeslagen#Kleutertoeslag
https://www.groeipakket.be/nl/aanwezigheden-kleuter-en-lager-onderwijs
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Wegens ziekte 

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

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

• Is je kind 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. 

 

Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden 

De afwezigheid van je kind kan in een aantal situaties gewettigd zijn. Voor deze afwezigheden 
is geen toestemming van de directeur nodig. Je verwittigt de school wel vooraf van deze 
afwezigheid. Je bezorgt de school ook een officieel document of een verklaring die de 
afwezigheid staaft. Voorbeelden hiervan zijn:  

• het bijwonen van de begrafenis van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een 
bloed- of aanverwant; 

• een oproeping of dagvaarding voor de rechtbank; 
• het vieren van een feestdag dat hoort bij je geloof (anglicaanse, islamitische, joodse, 

katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst). 
• … 

 

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, ook als je kind niet 
door school wordt opgevangen. 
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Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is. 

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

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

vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties (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;  
• 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 

Als je kind wegens een chronische ziekte, een langdurige ziekte of een ongeval tijdelijk niet naar 
school kan komen, dan heeft je kind onder bepaalde voorwaarden recht op:  

• Ofwel tijdelijk onderwijs aan huis. 
• Ofwel synchroon internetonderwijs . 
• Ofwel een combinatie van beiden.  

De ouders moeten hiervoor een schriftelijke aanvraag indienen bij de directeur en een medisch attest 
toevoegen waaruit blijkt dat het kind onmogelijk naar school kan gaan, maar wel onderwijs kan 
krijgen.  

Heeft je kind een niet-chronische ziekte, dan kan tijdelijk onderwijs aan huis pas worden 
georganiseerd na een afwezigheid van 21 opeenvolgende kalenderdagen. Als de ziekteperiode van je 
kind wordt verlengd of je kind hervalt binnen drie maanden heb je onmiddellijk recht op tijdelijk 
huisonderwijs.  Je hoeft ook niet opnieuw een aanvraag in te dienen.  
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Heeft je kind een chronische ziekte, dan heeft je kind recht op 4 lestijden tijdelijk onderwijs aan huis 
per opgebouwde schijf van 9 halve schooldagen afwezigheid. 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 je kind op onze 
school. Je hoeft dit dus maar één keer aan onze school te bezorgen.  

Je kind moet daarnaast op 10 km of minder van de school verblijven en minstens 5 jaar geworden zijn 
voor 1 januari van het lopende schooljaar. (meer dan 10 km mag, maar dan is de school niet verplicht.) 

Als je kind aan al  deze voorwaarden voldoet, zullen we je als ouder op de mogelijkheid van tijdelijk 
onderwijs aan huis wijzen. De directie gaat dan op zoek naar een leraar die 4 lestijden per week aan 
huis (of deels op school)  kan lesgeven. Tijdelijk onderwijs aan huis is gratis.  

De school kan in overleg met jou ook contact opnemen met de vzw Bednet. Dit biedt de mogelijkheid 
om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen. De school maakt dan 
samen met jou concrete afspraken over opvolging en evaluatie. 

Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directie. 

 

7. Eén-en meerdaagse schooluitstappen 

Extra-muros-activiteiten zijn activiteiten die plaatsvinden buiten de schoolmuren en georganiseerd 
worden voor één of meer leerlingengroepen. 

Je 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 je kind geven. 

Via dit schoolreglement informeren we jou als ouder over de uitstappen die dit schooljaar worden 
voorzien. 

Hieronder vind je een overzicht van de meerdaagse schooluitstappen: 

• Derde leerjaar: Vredesklassen (3 dagen) 

• Vierde leerjaar : Sportklassen (3 dagen) 

• Vijfde leerjaar: Creatuurdagen (2 dagen) 

• Zesde leerjaar: Bosklassen (5 dagen) 

Door het schoolreglement te ondertekenen gaan we ervan uit dat je op de hoogte bent van de 
schooluitstappen die worden georganiseerd. Als je niet wenst dat je kind meegaat op één van de extra-
murosactiviteiten die één dag of langer duren, dien je dat voorafgaand aan de betrokken activiteit 
schriftelijk te melden aan de school.  
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OF 

Bij een meerdaagse extra-muros-activiteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de 
ouders vereist. 

Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten moeten op de school aanwezig zijn. 

 

8. Getuigschrift basisonderwijs 

De klassenraad beslist welke leerlingen in aanmerking komen voor het getuigschrift basisonderwijs. 
Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan een regelmatige leerling die in voldoende mate 
de eindtermgerelateerde leerplandoelen heeft bereikt.  
Een leerling die geen getuigschrift basisonderwijs behaalt, ontvangt een schriftelijke motivering 
waarom het getuigschrift niet werd uitgereikt. Eveneens worden de bijzondere aandachtspunten 
voor de verdere schoolloopbaan vermeld. 

 
8.1 Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift 

De school zal gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind communiceren over zijn 
leervorderingen. Ouders kunnen inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. 
Indien na toelichting blijkt dat de ouders een kopie wensen, dan kan dat.  

Of een leerling het getuigschrift krijgt, hangt af van de beslissing van de klassenraad. De 
klassenraad gaat na of de leerling  de te bereiken leerplandoelen voldoende beheerst. Hun 
individueel ontwikkelingsproces zal hierbij zeker een rol spelen.  

Na 20 juni beslist de klassenraad op basis van onderstaande criteria of uw kind al dan niet het 
getuigschrift basisonderwijs kan krijgen. De beslissing wordt uiterlijk op 30 juni aan de ouders 
meegedeeld. De ouders worden geacht de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs 
uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben genomen. De klassenraad houdt onder andere 
rekening met onderstaande criteria: 

• De schoolrapporten van het lopende en voorafgaande schooljaar 
• De evaluaties van het lopende en voorafgaande schooljaar 
• De gegevens uit het LVS 
• Het verslag van de leerkracht die tijdens het laatste schooljaar het hoogste aantal 

lestijden heeft gegeven aan de leerling 

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

 
8.2 Beroepsprocedure 

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

Let op: 
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• wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen 
(zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend); 

• 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 een overleg aan bij de directeur. 

Dit gesprek is niet hetzelfde als het oudercontact. Je moet dit gesprek uitdrukkelijk schriftelijk 
aanvragen, bv. via e-mail, bij … . Je krijgt daarna 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 je 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 met een aangetekende brief aan je mee. Er zijn 

twee mogelijkheden: 
1. De directeur vindt dat je argumenten geen nieuwe bijeenkomst van de klassenraad 

rechtvaardigen; 
2. De directeur vindt dat je 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. Dat kan via 
aangetekende brief:  

Dhr. Johan De Ridder 
VZW Berkenboomscholen 
Kalkstraat 28 
9100 Sint-Niklaas 
 

Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

• Het beroep is gedateerd en ondertekend. 
• Het beroep is per aangetekende brief verstuurd. 
• Je hebt daarvoor een termijn van drie dagen, die begint te lopen de dag nadat de 

aangetekende brief van de school wordt ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, 
zowel voor de verzending als voor de ontvangst. 

 

Let op: als het beroep niet aan deze voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep 
als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen 
behandelen. 
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We verwachten ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom het niet uitreiken van het 
getuigschrift basisonderwijs betwist wordt. Belangrijke overtuigingsstukken kunnen hierbij 
worden toegevoegd. 
 

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 grondig zal onderzoeken.  
 

6 De beroepscommissie zal steeds jou en je 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.  
 

8 De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. Wanneer het toch 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. 

 

8.3 Advies-en zorgformulier 

Naast het getuigschrift of een attest krijgt elke zesdeklasser een schriftelijk gemotiveerd 
advies naar het eerste jaar secundair onderwijs toe. Voor de leerlingen die specifieke zorgen 
kregen tijdens de lagere school ( omwille van leerstoornissen, socio-emotionele 
problematieken, …) wordt een zorgformulier opgesteld. Dit wordt samen met de ouders 
doorgenomen. Ook de leerling zelf heeft een aandeel bij het invullen van het zorgformulier. 
Dit zorgformulier zorgt voor een vlotte doorstroming van de zorg in de secundaire school. 
Ouders zijn evenwel niet verplicht dit document te overhandigen. 
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9. Orde- en tuchtmaatregelen 

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 in bepaalde gevallen heel bewust ervoor kiezen 
om een tuchtmaatregel op te leggen.  

 
9.1 Begeleidende maatregelen 

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

• Een gesprek met ………;  

• Een time-out; 

• Naar een time-out zone gaan: Je kind kan op basis van gemaakte afspraken 
zelfstandig of op vraag van de leerkracht naar de time-out zone gaan. Zo kan je 
kind even tot rust komen of nadenken over wat er is gebeurd. Achteraf wordt dit 
kort met je kind besproken; 

• Een begeleidingsplan: Hierin leggen we samen met jou en je kind een aantal 
afspraken vast waarop je kind zich meer zal focussen. Je 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 je 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 klasgesprek  

• een bemiddelingsgesprek met klasleerkracht of directie 

• een herstelgericht groepsoverleg (HERGO): Dit is een gesprek tussen de 
betrokken leerlingen, in het bijzijn van bijvoorbeeld ouders of 
vertrouwensfiguren. Tijdens dit groepsoverleg zoekt iedereen samen naar 
een oplossing voor wat zich heeft voorgedaan. De directeur of zijn 
afgevaardigde kan een tuchtprocedure voor onbepaalde tijd uitstellen om dit 
groepsoverleg te laten plaatsvinden 
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9.3 Ordemaatregelen  

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

Mogelijke maatregelen zijn:  

• Een verwittiging in de agenda 
• Een strafwerk 
• Een tijdelijke verwijdering uit de les.  

Tegen ordemaatregelen is geen beroep mogelijk. 

Voor kinderen waar ordemaatregelen regelmatig voorkomen wordt in overleg met ouders en 
eventueel het CLB bijkomende afspraken gemaakt. Wanneer alle stappen die reeds genomen 
zijn (inclusief begeleidingsplan) niet het gewenste effect hebben op het gedrag van de leerling, 
kan er een tuchtmaatregel genomen worden. 

 

9.4 Tuchtmaatregelen 

De directeur (of zijn afgevaardigde) kan een tuchtmaatregel opleggen  als het gedrag van je 
kind:  

- de goede werking van de school ernstig verstoort 
- de veiligheid van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen belemmert. 
- De integriteit van zichzelf of anderen belemmert. 

Een tuchtmaatregel kan enkel toegepast worden op een leerplichtige 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 of zijn afgevaardigde bij het begin van de 
tuchtprocedure beslissen om je kind preventief te schorsen. Deze bezwarende maatregel 
dient om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is. 

De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan de 
ouders van de betrokken leerling. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee 
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de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in 
principe niet langer dan vijf opeenvolgende schooldagen.  

Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende schooldagen verlengd 
worden, indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan 
worden afgerond. De directeur motiveert deze beslissing.  

 

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 en reglementaire feestdagen 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 de leerling. Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de 
vierde dag na verzending van de brief.  

 
Ondertussen  krijgen de ouders en hun vertrouwenspersoon inzage in het 
tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad.  

 
3. Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk 

gemotiveerd en binnen een termijn van vijf dagen aangetekend aan de ouders  
bezorgd. In dit schrijven wordt eveneens vermeld hoe tegen de beslissing in beroep 
kan gegaan worden.  

Na een definitieve uitsluiting gaan de ouders samen met ons en het CLB op zoek naar een 
nieuwe school. Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te 
schrijven, gaat na één maand de definitieve uitsluiting effectief van kracht (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 er voor moeten zorgen 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  
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Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de 
tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig. Je kind 
mag echter niet deelnemen aan de activiteiten van zijn klasgroep.  
 
In geval van een definitieve uitsluiting heeft de uitgesloten leerling één maand de tijd om zich 
in een andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe 
op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn klasgroep.  
 
In alle gevallen kan de directeur beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de 
school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders. 

 
9.5 Beroepsprocedures tegen tuchtmaatregelen 

Beroepsprocedure na een definitieve uitsluiting  

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

1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders 
schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur.  

Johan De Ridder 
VZW BERKENBOOMSCHOLEN 

Kalkstraat 28 
9100 Sint-Niklaas 

 
Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 
• Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend. 
• Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en 

motivering waarom de definitieve uitsluiting betwist wordt. Hierbij kunnen 
overtuigingsstukken toegevoegd worden. 
 

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

3. De beroepscommissie zal steeds jou en je ouders uitnodigen voor een gesprek. Jullie 
kunnen je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de 
uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Het gesprek gebeurt ten 
laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen. De 
schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op. 
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4. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. De beroepscommissie zal 
de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd 
afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten. 
 

5. De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn 
van vijf dagen met een aangetekende brief aan de ouders meedelen. De beslissing is 
bindend voor alle partijen. Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting 
niet op. 

10. Bijdrageregeling 

Scherpe maximumfactuur 

Sinds 1 september 2008 geldt de regeling van de scherpe maximumfactuur. De bijdrage vind je in 
onderstaande tabel. Dit vaste bedrag omvat uitstappen, toneel, zwemmen, … De kosten boven het 
maximumbedrag worden door de school betaald. De maximumfactuur voor schooljaar 2021-2022 
bedraagt € 45 voor de kleuterschool en € 90 voor de lagere school. 

Naast dit vaste bedrag is er de vrije keuze voor middagverblijf, soep, abonnementen, 
nieuwjaarsbrieven, …  

Minder scherpe maximumfactuur 

Sinds 1 september 2008 worden de kosten voor meerdaagse uitstappen gebundeld onder de minder 
scherpe maximumfactuur. Voor de kleuterschool wordt die niet voorzien. Men gaat er van uit dat er 
geen meerdaagse schooluitstappen in de kleuterschool worden georganiseerd. 

In de lagere school bedraagt de minder scherpe maximumfactuur € 440. Dit bedrag geldt voor de 
schoolloopbaan van het 1ste tot en met het 6de leerjaar. Dit wil zeggen dat de som van de kosten van 
alle meerdaagse uitstappen in de lagere school (plattelandsklas, bosklas,…) de € 440 niet mag 
overschrijden. Bij schoolverandering wordt de minder scherpe maximumfactuur niet mee 
overgedragen naar de nieuwe school. 

VERPLICHTE KOSTEN 
Scherpe maximumfactuur 

Kleuters: 45 euro / schooljaar                                                    Lagere school: 90 euro / schooljaar 
VERPLICHTE KOSTEN Werkelijke kosten Bijdrage ouders 
Schoolzwemmen 

Tweede leerjaar 
K3, HK3, L1, L3, L4 
Vijfde en zesde leerjaar (fiets) 

 

 
Gratis 
€ 3 per zwembeurt 
€ 1,5 per zwembeurt 

 
Scherpe maximumfactuur 
Scherpe maximumfactuur 
Scherpe maximumfactuur 

School-en leeruitstappen Varieert naargelang het 
leerjaar en de uitstap 

Scherpe maximumfactuur 

Schoolreis Varieert naargelang type 
schoolreis 

Scherpe maximumfactuur 

Sportdagen tijdens de schooluren € 10 à 20  Scherpe maximumfactuur 
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VRIJBLIJVENDE KOSTEN 
VRIJBLIJVENDE KOSTEN  Bijdrage ouders 
Tijdschriften  

 -DopidoDokadi, Doremi  
- Zonnekind L1, Zonnekind L2, 

Zonnestraal L34, Zonneland L56  
- Vlaamse Film  
- Leesleeuw kleuters  
- Leesleeuw (10 boekjes) (L1 tot L4)  
- Kits  
- Klap  
- Leesfan  
- Maan-Vis-Roos (10 boekjes per jaar) 

  
€ 13/12/11 per trimester  
€ 16 (eerste trim.), € 13 
(tweede trim.), € 13 (derde 
trim.),  € 30 per jaar  
€ 33 per jaar  
€ 31 per jaar  
€ 18 per jaar  
€ 17 per jaar  
€ 17.50 per jaar  
€ 28 per jaar 

Turnkledij 
- T-shirt met schoollogo  
- badmuts  

  
€ 7,50 
€ 1,50 

Middagverblijf 
 toezicht 
soep 

  
€ 1 per middag 
€ 0.60 per middag 

Begeleide Studie (tot 16.45u) op maandag, 
dinsdag en donderdag  

 € 1.50 per dag ( € 0.75 per 
begonnen half uur) 

Woensdagnamiddagactiviteiten   € 1,25 per activiteit 
Voor – en naschoolse bewaking (Heistraat)   wordt gefactureerd door 

de stedelijke opvangdienst 
‘De Sprinkhaan’ 

 voor alle klassen  
Culturele uitstappen, sprekers, uitstappen 
met gidsen, workshops 

Varieert naargelang type 
activiteit 

Scherpe maximumfactuur 

Minder scherpe maximumfactuur 
Lagere school: max. 440 euro / schoolloopbaan 

Vredesklassen 
         Derde leerjaar 

± € 100 € 100 (via de mutualiteit 
kan je een premie 
aanvragen) 

Sportklassen 
         Vierde leerjaar 

± € 70 € 70 (via de mutualiteit kan 
je een premie aanvragen 

Crea-tweedaagse 
         Vijfde leerjaar 

± € 50 € 50 

Openluchtklassen 
          Zesde leerjaar 

± € 220 € 220 (via de mutualiteit 
kan je een premie 
aanvragen) 
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Voor – en naschoolse bewaking (Passtraat)  € 1.00 per begonnen half 
uur 

** Al deze prijzen zijn richtinggevend 

 

 

10.1 Wijze van betaling 

Op onze scholen centraliseren we de betalingen via een tweemaandelijkse bestelbon. Op basis 
van dat document maakt het secretariaat een factuur aan. Dat gebeurt begin september voor 
de periode september - oktober en telkens om de 7 schoolweken. We proberen het gewicht 
van de schoolrekening evenwichtig te verdelen over alle schoolmaanden, rekening houdend 
met de maximumfactuur. Daarom rekenen we 4,5 euro /maand per kleuter en 9 euro/ maand 
per lager schoolkind aan. Het zwemmen, de uitstappen, de toneelvoorstellingen, 
sportuitstappen tijdens de uren, de culturele workshops, uitstappen met gidsen, schoolreizen, 
sprekers, …zijn in dit bedrag volledig inbegrepen. 

Er wordt bij voorkeur betaald via overschrijving. 

Wanneer je kind gedurende de vorige betaalperiode meer dan 5 schooldagen afwezig waren, 
kan je  dit aanduiden op de bestelbon. Dit wordt dan gecontroleerd door de klasleerkracht en 
dit bedrag wordt op de volgende rekening in mindering gebracht.  

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 resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze 
met elkaar gemaakt hebben. 

 

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

Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact 
opnemen met directeur Heidi Claes of directeur Sofie Dias. Het is de bedoeling dat er 
afspraken gemaakt worden over een aangepaste betalingswijze. We verzekeren een discrete 
behandeling van je vraag. 

 

10.3 Aanmaning van onbetaalde schoolrekeningen 

Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft, omdat de 
gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook 
dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, 
kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dat 
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moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde 
bedrag.  

 
11. Geldelijke en niet niet-geldelijke ondersteuning 

 
Personen en bedrijven die de school sponsoren worden vermeld in de schoolkrant en tijdens 
het jaarlijkse schoolfeest.  
 
Er is een toelating van de directie vereist voor het: 

• Aanbrengen van affiches of berichten in de school 
• Verspreiden van aankondigingen of drukwerk 
• Inzamelen van geld of het houden van verkoopacties. 
 

 
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 VZW Berkenboomscholen, Kalkstraat 28, 9100 Sint-Niklaas. 

De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke 
aansprakelijkheid van de organisatie en de vrijwilliger, met uitzondering van de contractuele 
aansprakelijkheid.  

Tevens werd er een bijkomende verzekering afgesloten om eventuele lichamelijke schade te 
dekken (tijdens de activiteit of op weg van en naar de activiteit): combipolis Ethias 45 128 211. 

Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien.  

Een vrijwilliger gaat discreet om met de geheimen die hem/haar worden toevertrouwd. 

13. Welzijnsbeleid 

 
13.1 Preventie 

We proberen zo goed als mogelijk ongevallen te vermijden. Daarom verwachten we van alle 
ouders dat ze hiervoor de school hierin bijstaan. Zo is het belangrijk dat je als ouder weet wat 
uw kind meeneemt naar school. Lucifers, aanstekers, messen, scherpe voorwerpen… kortom 
alles wat aanleiding kan geven tot een ongewenst ongeval is verboden materiaal. 

Jaarlijks wordt er aan de kinderen geleerd hoe ze bij brand de school moeten verlaten. Om dit 
ook effectief te ervaren worden er per schooljaar meerdere brandoefeningen gehouden.  

Onze school beschikt over meerdere EHBO-locaties.  
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Van de kinderen verlangen we dat ze alle veiligheidsvoorschriften opvolgen. Wanneer ze iets 
opmerken dat onveilig zou kunnen zijn, melden ze dit onmiddellijk aan de leerkrachten. 

 

13.2 Verkeersveiligheid 
 
Verwachtingen naar de ouders toe: 
• Wanneer je kind alleen naar huis mag gaan, wordt de klasleerkracht hier altijd 

schriftelijk van op de hoogte gebracht. 
• Als ouder zorg je ervoor dat de fiets van je kind  reglementair in orde is. Het is 

aangeraden dat de kinderen een fluo-hesje en een fietshelm dragen. 
• Gebruik de Kus-en Rijzone om jullie kinderen af te zetten en op te halen.  
• Parkeer nooit voor lange tijd op de parking voor de kerk (privé-terrein) 
• Als ouder rijd je niet met de auto op de schooldreef. 
• Volg aanwijzingen van de gemachtigde opzichters en van de gemeenschapswacht. 
• Houd je als ouder steeds aan de verkeersregels. Parkeren of stilstaan op voetpaden is 

verboden. 
 
Verwachtingen naar de kinderen toe:  
• Leerlingen moeten zich altijd aan de verkeersregels houden. 
• Leerlingen die alleen naar huis stappen of fietsen moeten steeds de kortste of veiligste 

weg naar huis nemen.  
• De fietsen worden op school op de afgesproken plaats achtergelaten. 
• Op het schoolterrein wordt er niet gefietst. 

 

13.3 Medicatie en medische behandelingen 
 
Wanneer je kind ziek wordt op school,  zal de school niet op eigen initiatief medicatie 
toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden. 
Aan hen wordt gevraagd om  hun kind op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal in 
dringende gevallen de school een arts om hulp vragen.  
 
Medicatie wordt in principe thuis gegeven. Wanneer je wenst dat de school er op toeziet dat 
jouw kind tijdens de schooluren/uitstappen bepaalde medicijnen inneemt op 
doktersvoorschrift, dien je vooraf een aanvraagformulier in te vullen. Dit formulier vind je op 
onze website. 
Hou er rekening mee dat het deel aangeduid met ‘In te vullen door de arts’ ook effectief door 
een arts wordt ingevuld. Zonder handtekening en stempel van de arts wordt dit formulier niet 
als geldig beschouwd.  
Om welke medicatie gaat het:  

• via orale weg (via de mond) 
• via percutane weg(via de huid) 
• oogdruppels 
• oordruppels 
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Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, mogen niet worden 
uitgevoerd door ongekwalificeerd schoolpersoneel. Samen met de ouders zoeken we dan naar 
een samenwerking met verpleegkundigen, zoals de diensten van het Wit-Gele Kruis.  

 
13.4 Stappenplan bij ongeval en ziekte 
 
Eerste hulp:  
Elke leraar en de directie heeft de verantwoordelijkheid om de eerste hulp toe te dienen. 
Samen met de gediplomeerde eerstehulpverlener  wordt er nagegaan welke volgende stappen 
er moeten worden genomen. 
 
Dokter: 
Indien de verwonding of ziekte meer zorgen vereist, worden de ouders gecontacteerd. We 
vragen steeds eerst aan de ouders om het verwonde of zieke kind op te halen en ermee naar 
een arts te gaan.  
Als we niemand kunnen bereiken, nemen we zelf contact met de dichtstbijzijnde arts. Wanneer 
de ouders zelf de verplaatsing naar de dokter of het ziekenhuis kunnen organiseren, laten we 
dit aan hen over. Anders wordt de dienst 112 gebeld. 
 
 
Ziekenhuis:  
Spoedopname AZ Nicolaas, Moerlandstraat te Sint-Niklaas. 
 
 
Wat bij besmettelijke ziektes? 
De ouders hebben meldingsplicht bij elke besmettelijke ziekte waarvoor maatregelen kunnen 
nodig zijn in  de school. De huis- of de kinderarts die een ziekte vaststelt, zal je zeggen of je de 
schooldirectie moet verwittigen. De schooldirectie is dan wettelijk verplicht de CLB-arts te 
contacteren. De CLB-arts neemt maatregelen voor zover dit nodig is voor de leerling, de klas 
of de school. 
Voor ‘luizen‘ wordt in onze school een actieplan opgesteld. 
 
 
Verzekeringspapieren:  
De school is verzekerd (enkel voor lichamelijke schade) voor ongevallen die gebeuren: 
•  tijdens de lessen, de speeltijden en de voor- en naschoolse opvang. 
•  tijdens de buitenschoolse activiteiten die in schoolverband worden georganiseerd.  
• op weg van en naar de school. Dit is op voorwaarde dat  het binnen het normale tijdsbestek 

valt   en het op de kortste en/of veiligste heen- en terugweg is. 
• tijdens een verplaatsingsopdracht van de school. 

Elk ongeval dient zo snel mogelijk (binnen de 48 uur) aan de directie worden  gemeld. Beschrijf 
kort wat, wanneer en hoe het ongeval is gebeurd en welke schade hierbij werd veroorzaakt en 
wie er eventueel nog bij betrokken was. De directie geeft het ongeval elektronisch door via de 
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website van Ethias. De ouders krijgen dan een dossiernummer toegewezen. Zij houden zelf 
alle documenten (doktersattest,… ) en bewijzen bij tot ze zelf kunnen afsluiten met de 
verzekeringsmaatschappij. 

Bij een ongeval tijdens de schooluren bezorgen wij onmiddellijk een dossiernummer vanuit 
Ethias. Zorg steeds dat je een doktersattest hebt. 

 

13.5 Rookverbod 

Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen op school (zowel binnen als buiten). 

 

13.6 Huisdieren 
 
Huisdieren worden op onze school niet toegelaten. Enkel voor didactische doeleinden kunnen 
uitzonderingen gemaakt worden. Dit gebeurt steeds in samenspraak met de directie of 
klasleerkracht. 

 
13.7 Voeding 

Het meebrengen en eten van snoepgoed (ook kauwgum) is op onze school niet toegelaten. 

Wij dragen gezonde voedingsgewoonten hoog in het vaandel. Een gevarieerd lunchpakket is 
gezond en motiveert de kinderen om gezonde voeding lekker te vinden. Hier is één enkel 
snoepje wel op zijn plaats als nagerechtje. 

Tijdens de speeltijden is het aangeraden om de leerlingen te voorzien van een tussendoortje. 
Dagelijks fruit is gezond en bevat de nodige vitaminen.  Maar ook het eten van een koek is 
toegelaten. Elke klasleerkracht maakt in het begin van het schooljaar afspraken hieromtrent.  

Een kind dat jarig is, kan altijd rekenen op een feestelijk moment. Snoep of geschenkjes zijn 
niet toegelaten. Zij worden terug meegegeven naar huis met de jarige. Een stukje fruit of een 
mooi versierde cake om met de hele klasgroep op te eten is veel leuker.  

 

13.8 Milieu 

Iedereen is zich bewust dat het milieu heel veel aandacht verdient. Daarom is onze school ook 
een MOS-school geworden. MOS staat voor Milieuzorg Op School. We ondertekenden een 
milieubeleidsverklaring waardoor we ons - als school - engageren om het milieubeleid  in ons 
schoolproject op te nemen. MOS is ook een zaak van participatie. Directie, leraren, ouders en 
kinderen denken samen en werken samen haalbare voorstellen uit waarmee we ons steentje 
kunnen bijdragen voor een beter en gezonder (leef)milieu. Enkele afspraken:  

• Ook op school is het sorteren en voorkomen van afval geen vrijblijvende aangelegenheid. 
Papier en karton, GFT, PMD en batterijen worden gescheiden. Afval hoort niet thuis op de 
grond en wordt dan ook steeds in de juiste container gesorteerd. 
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• We vragen brooddozen en koekendozen mee te geven. Elk kind krijgt een koekendoosje 
van de school, hierin kan je een koek opbergen zonder papiertje. Papier wordt terug 
meegegeven naar huis. 

• Tijdens de speeltijden zijn drankbrikken, blikjes of flesjes verboden. De school voorziet 
voldoende drankmogelijkheden oa door drankfonteintjes en bekers in de klas. 

• We doen onze uiterste best om een energiezuinige school te zijn. We zorgen er dan ook 
steeds voor dat deuren van verwarmde ruimtes dicht zijn. Om onnodig 
elektriciteitsverbruik te voorkomen, doven we de lichten en schakelen we apparaten uit 
als we de klas verlaten. We gaan zuinig om met drinkwater. Het is bijvoorbeeld onnodig de 
kraan lange tijd te laten openstaan bij het handen wassen. 
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14. Gedragsregels  
 

De school heeft naast haar onderwijsopdracht ook een opvoedingstaak. Die taak kan de school pas 
goed vervullen als zij daarin volledig wordt gesteund door de ouders. 
Gebrek aan het nodige vertrouwen verstoort de relatie ouders – school. Het kind mag daarvan het 
slachtoffer niet worden. 
 

 
14.1 Contacten met anderen 

De leerlingen gedragen zich beleefd, vriendelijk en respectvol tegenover elkaar, de 
leerkrachten, de directie en bezoekers van de school.  Inbreuken hiertegen worden opgevolgd 
door de klasleerkracht en de directie. 

 
14.2 Taalgebruik 

Op school spreken we elkaar aan in het  Standaardnederlands. (algemeen Nederlands bestaat 
niet meer) 

 

14.3 De refter 
 

Alle kinderen van de school eten in de klas onder toezicht van hun eigen klasleerkracht.  
Tijdens de maaltijd eten de kinderen rustig en houden zich stipt aan de afspraken van de 
klasleerkracht. 
De kinderen van de peuterklas en de eerste kleuterklas blijven tot 13.00 in de klas. Dit gebeurt 
onder toezicht van een kinderverzorgster en een toezichter. 
 

 
14.4 Gedrag op de weg naar het klaslokaal 

 

De leerlingen van de lagere school gaan zelfstandig langs een afgesproken route naar hun 
klaslokaal. 
Zij volgen de gemaakte afspraken van hun klasleerkracht. 
Bij het verlaten van de klas vormen de leerlingen een rij en gaan ze rustig met de 
klasleerkracht naar de speelplaats. 

 

14.5 Bewegingsopvoeding 

 
De les bewegingsopvoeding is voor iedereen een verplichte les. Het kan al eens gebeuren dat 
je kind door omstandigheden niet kan meeturnen. Dan bezorg je de turnleerkracht:  
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• Ofwel een doktersattest voorzien van de periode dat het kind niet mag turnen. 
• Ofwel een geschreven verklaring van de ouders voorzien van datum en handtekening. (Let 

op: maximaal 2 opeenvolgende lessen)  

 
In het begin van het schooljaar maakt onze turnleerkacht samen met de leerlingen de nodige 
afspraken. Zij volgens tevens de veiligheidsinstructies die in de turnles worden meegegeven 
strikt op. 

Vanaf het eerste leerjaar is het dragen van turnkledij tijdens de turnlessen verplicht. Ze 
bestaat uit:  

• Turnpantoffels of sportschoenen met een non-markingzool (dit is een zool die geen 
strepen achterlaat op de turnvloer) 

• Een zwarte of donkerblauwe turnbroek.  (boven kniehoogte) 
• Een turn-T-shirt met het schoollogo 

De kleuters beperken zich tijdens de turnles tot het dragen van turnpantoffels. 

De turn-T-shirt kan in het begin van het jaar besteld worden via de bestelbon die de leerlingen 
meekrijgen. Wanneer er tijdens het schooljaar een nieuwe turn-T-shirt moet besteld worden, 
kan je dit altijd doen op het secretariaat. 

Elke leerling van de lagere school krijgt een turnzak die voorzien is van het schoollogo. Als 
ouder zorg je ervoor dat zowel de turnzak, turnpantoffels als turnkledij steeds voorzien zijn 
van naam of kenteken. Op deze manier gaat de turnkledij veel minder snel verloren. 

Onze leerlingen gaan zwemmen in het stedelijk zwembad ‘Sinbad’. Ze houden zich daar aan 
de afspraken  die door de stad Sint-Niklaas zijn opgemaakt. Welke zwemkledij is toegelaten:  

• Zwemshorts zonder zakken, met pijpen tot boven de knie. 
• Badpak of bikini 
• Bij voorkeur badkledij in rekbare stof! 
• Elke leerling draagt een badmuts. De kleur is afhankelijk van het zwemniveau. 

Wanneer de leerling zijn zwemkledij niet voldoet aan de eisen van het zwembad, kan de 
toegang tot het zwembad geweigerd worden. 

Niet iedereen is even vaardig in het water. Zo kan het zijn dat  een leerling in het vijfde of het 
zesde leerjaar de eindtermen niet tijdig zal behalen. Om dit tegen te gaan kan een leerling uit 
zijn klasgroep gehaald worden om wekelijks te gaan zwemmen met een andere klasgroep.  
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14.6 Kleding 

We vragen met aandrang om de kledij van de kinderen eenvoudig maar verzorgd te houden. 
Bedenk dat de kinderen met deze kledij een hele dag op school vertoeven. Probeer ook zoveel 
mogelijk rekening te houden met de weeromstandigheden. 

Wat mag niet in onze school:  

• Crocs, slippers en binnenhuisschoeisel (omwille van veiligheidsredenen) 
• Strandkledij: strandtopjes, blote buiken, te korte kledij,… 
• Zichtbare piercings  
• Hoofddoek  

Hoofddeksels zijn toegelaten op de speelplaats maar van zodra de leerlingen de 
schoolgebouwen betreden, worden deze afgezet om nadien aan de kapstok te hangen. 

 

14.7 Klasafspraken 

Elke leerkracht maakt in het begin van het jaar afspraken met zijn leerlingen. Zowel jullie als 
ouders als jullie kind engageren zich om de regels altijd na te leven. Verder gelden alle 
afspraken in het schoolreglement ook in de klas. 

 

14.8 Uitstappen 

Ook tijdens schooluitstappen houden de leerlingen zich aan de schoolafspraken. Ze volgens 
de instructies van de begeleiders steeds strikt op. We vinden het zeer belangrijk dat de 
leerlingen zich zeer empathisch, respectvol en beleefd opstellen.  

 

14.9 Vieringen 

Ieder kind, ongeacht geloofsovertuiging, is verplicht deel te nemen aan alle vieringen, 
bezinningsmomenten  op onze school. Deze momenten zijn een deel van ons Christelijk 
opvoedingsproject.  

Ben je niet-of anders gelovig dan doe je mee aan alle activiteiten die deel uitmaken van het 
Christelijk opvoedingsproject, uit respect voor onze uiting van geloof. 

  Bij meerdaagse uitstappen is er een persoonlijk overleg naar afspraken per leeftijd.  
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14.10 Persoonlijke bezittingen 

Om zo weinig mogelijk aandacht af te leiden van wat er op school essentieel is, worden 
bepaalde persoonlijke bezittingen niet toegelaten:  

• Wapens en voorwerpen die als wapen kunnen gebruikt worden 
• Lucifers, aanstekers 
• Alle materiaal dat aanleiding kan geven tot een ongewenst ongeval 
• Boeken en schriften die niet verenigbaar zijn met het christelijk opvoedingsproject 
• gevaarlijk of kwetsbaar speelgoed 
• Elektronisch speelgoed.  

 
Vermijd ook zo veel mogelijk het dragen van juweeltjes.  

Gsm’s worden enkel meegebracht indien dit noodzakelijk is om de ouders na schooltijd te 
bereiken. Tijdens schooltijd worden Gsm’s in bewaring gegeven aan de klasleerkracht of 
blijven in de boekentas. De directie sanctioneert indien de afspraken niet worden nageleefd en 
verwittigt de ouders.  

Waardevolle voorwerpen worden liefst thuisgelaten. De school kan niet verantwoordelijk 
worden gesteld voor verdwijning of beschadiging van persoonlijk materiaal. 

Beschadigde brillen, kledij en schoolmateriaal worden niet vergoed. De schoolverzekering kan 
hiervoor niet worden aangesproken. Dergelijke schade kan wel gedekt worden door de 
familiale verzekering van de leerling in kwestie. De directie hier kan eventueel optreden als 
bemiddelende partij. 

 

14.11 Eerbied voor materiaal 
 

Bij de start van het schooljaar krijgt ieder kind persoonlijk de nodige boeken, schriften en 
ander materiaal. Zij mogen dit gratis gebruiken, zowel op school als thuis. Zowel van de ouders 
als van de leerlingen wordt verwacht om zorgzaam om te gaan met al het schoolmateriaal.  
Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of veelvuldig verloren gaat, 
dan kunnen de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal aangerekend worden aan 
de ouders. Voor opzettelijke beschadigingen van gebouwen, meubels en materiaal wordt aan 
de ouders een schadevergoeding gevraagd, gelijk aan de kosten van de herstelling.  
Schade toegebracht aan materiaal en/of kledij van derden moet worden vergoed. Dat wordt 
onderling geregeld door de ouders. De schooldirectie kan daarbij een bemiddelende rol 
spelen. 
 

 
14.12   Gevonden voorwerpen 

Het gebeurt wel eens dat je kind eens iets verliest of vergeet. Gevonden voorwerpen worden 
verzameld en geregeld tentoongesteld. Om die voorwerpen gemakkelijker aan de eigenaar 
terug te kunnen bezorgen, is het aangeraden om alles te voorzien van merkteken of naam.  
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De dozen met verloren voorwerpen zijn altijd terug te vinden op de stenen speelplaats. De 
school is niet verantwoordelijk voor mogelijk verlies of beschadiging van persoonlijk 
materiaal. 

 
14.13   Pesten op school 

We zijn ons er van bewust dat een kind zich pas ten volle kan ontwikkelen wanneer de school 
een veilige plek is voor ieder kind. Daarom vinden we het belangrijk dat in onze school pesten 
geen plaats krijgt.  Als school hechten we een heel groot belang aan het verschil tussen ruzie 
maken, plagen en pesten. 

We zijn overtuigd dat plagen, en ruziemaken op onze school moet kunnen. Hoe vreemd dit ook 
klinkt. Ruzie makend leren kinderen immers hoe ze kunnen reageren op agressie, hoe ze 
kunnen onderhandelen, hoe ze kunnen omgaan met hun gevoelens. Ruzie maken helpt om 
sociale vaardigheden te ontwikkelen. Ze worden sterker als ze een conflict zelf kunnen 
oplossen. Het is belangrijk dat er een zone bestaat waarin plagen en ruzie maken een plaats 
krijgen.  

Pesten gaat veel verder en raakt veel dieper. Het is bewust iemand kwetsen, iets stuk maken 
of iemand een slecht gevoel bezorgen. En dat telkens opnieuw. Het is duidelijk dat dit niet kan 
in onze school! 

We zullen als school steeds reageren op pestgedrag. Zowel de pester als de gepeste zullen 
tijdelijk van heel dicht gevolgd worden. Elke situatie zal individueel bekeken en besproken 
worden met de directie en klasleerkracht. Wanneer het nodig is zullen ook de ouders en het 
CLB uitgenodigd worden om naar een mogelijke oplossing te zoeken. 

 

14.14  Toegang tot de lokalen en de gangen 

De gangen en lokalen zijn voor de leerlingen enkel toegankelijk in aanwezigheid van de 
klasleerkracht of een verantwoordelijke. Alleen met uitdrukkelijke toelating van een 
leerkracht of de directie kan een uitzondering gemaakt worden. In de gangen en op de trappen 
wordt niet gelopen. Dit  alles geldt eveneens voor leerlingen die na de lessen naar school 
terugkeren omdat ze iets vergeten zijn.  
Leerlingen die regelmatig iets vergeten zullen eerst een verwittiging krijgen. Wanneer er 
echter geen beterschap komt, kan de toegang tot het klaslokaal na de uren geweigerd worden. 
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15. Leerregels 

 
15.1 Oudercontacten 

 
Op het einde van de zomervakantie kunnen jullie tijdens  het bij-wie-zit-ik-moment samen met 
jullie kinderen kennismaken met het nieuwe klaslokaal en met de juf of meester. Er zal op dat 
moment eveneens al een deel van de boeken worden meegegeven. 
 
Twee keer per jaar organiseert onze school individuele oudercontacten. Deze vinden plaats in 
de eerste trimester en op het einde van het schooljaar. Op deze overlegmomenten wordt tijd 
genomen om het functioneren van jullie kind in de klas te bespreken.  
 
Naast deze formeel geplande infovergaderingen en rapportbesprekingen wordt er contact 
genomen met de ouders van zodra er zorgvragen dienen opgelost te worden. Indien nodig is 
een formeel tussentijds oudercontact altijd mogelijk. De school of de ouders nemen hiervoor 
contact op met elkaar. 

Na afspraak zijn de klasleerkrachten, zorgleerkrachten, turnleerkrachten en de directie altijd 
bereid tot een gesprek. De schooldirecteur kan altijd aanwezig zijn bij een onderhoud tussen 
leerkracht en ouder(s).  

Tijdens de klasuren gaan de ouders nooit rechtstreeks naar de klaslokalen zonder 
voorafgaande toestemming van de schooldirecteur. 

 

15.2 Agenda en heen-en weerschriftje 

Bij de kleinste kleuters wordt een heen-en-weerschriftje gebruikt om de communicatie tussen 
de school en de ouders te vergroten. In de lagere school is de schoolagenda een belangrijk 
communicatiemiddel.  

Vanaf het eerste leerjaar leren de kinderen hun taken stelselmatig zelf plannen en uitvoeren. 
De schoolagenda is ook daarvoor een belangrijk hulpmiddel. 

1x/week wordt de schoolagenda, door één van de ouders of een persoon die het ouderlijk gezag 
vertegenwoordigt, ondertekend. 
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15.3 Huistaken en lessen 

Aan de hand van het huiswerk en de lessen die je kind meebrengt naar huis, kan je ook goed 
volgen wat er op school gebeurt. Zorg thuis voor een regelmatige opvolging van die lessen en 
huistaken.  

In de verschillende parallelklassen wordt een gelijklopend aanbod voorzien op het vlak van 
taken en lessen. We streven  er naar de kinderen niet te overladen met huistaken en lessen. 
(zie ook in de infobrochure)  

Huiswerk, taken en lessen gaan steeds over gekende leerstof. Kinderen leren dit in de loop 
van de lagere school steeds zelfstandiger plannen en uitvoeren.  

In de agenda lees je tegen wanneer het huiswerk moet klaar zijn. Als het er niet expliciet 
bijstaat wordt er verwacht dat het de volgende schooldag klaar is. Bij 3 keer niet in orde met 
huistaken/lessen wordt er telefonisch contact opgenomen en gaan we samen in 
overleg/begeleiding. 

 

15.4 Toetsen en rapporten 

Regelmatig worden vooraf aangekondigde toetsen afgenomen over de leerstof die in de les 
werd aangeleerd. 

Gespreid over het ganse jaar krijgen de leerlingen 4 rapporten mee naar huis. Op dat rapport 
wordt de evolutie van het kind binnen de verschillende leergebieden of binnen de domeinen 
van een leergebied weergegeven. Die evaluatie, uitgedrukt in cijfers of door middel van 
schriftelijke opmerkingen, geeft een globaal beeld van zowel de kennis van de leerstof, de 
beheersing van bepaalde vaardigheden als van de leerhouding van je kind (concentratie, 
nauwkeurigheid, orde,...).  

De leerlingen zijn altijd verplicht de opgegeven lessen te leren. De school organiseert 
schriftelijke en mondelinge toetsen. Spieken en/of laten spieken wordt gesanctioneerd en de 
ouders worden op de hoogte gebracht. Op het einde van het schooljaar is er een 
syntheserapport. Dat syntheserapport wordt besproken tijdens een oudercontact. 

 

15.5 Communicatie ouders-school 

Brieven aan ouders worden in een papieren versie meegegeven met de oudste kinderen van 
het gezin.  

In afspraak met de ouders wordt het schoolreglement alleen via elektronische weg verdeeld.  

Uiteraard blijven oudercontacten met de klasleerkracht, de zorgleerkrachten en directie een 
belangrijke bron van communicatie. Je kan ten allen tijde een afspraak maken voor een 
gesprek met één van de teamleden van Berkenboom Heistraat Geel en Groen. 

Tot slot kunnen jullie de website en de Facebookpagina van Berkenboom Heistraat steeds 
raadplegen voor de laatste informatie.  
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16. Revalidatie/logopedie 

 
De leerlingen mogen afwezig zijn om therapie of revalidatie te volgen tijdens de lesuren (150 min. 
verplaatsing inbegrepen) wanneer het gaat om: 

• Revalidatie na ziekte of ongeval 
• Behandeling van een stoornis die is vastgelegd via een officiële diagnose 

 

16.1 Revalidatie 

Ouders moeten toestemming vragen aan de directie om hun kind revalidatie te laten volgen 
tijdens de lesuren. 

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

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

• Een medisch attest waarop de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de 
revalidatie staat vermeld. 

• Een advies van het CLB (na overleg met klassenraad en ouders) dat motiveert waarom 
de revalidatie tijdens de lesuren moet plaatsvinden. 

De directie van de school neemt, op basis van de verzamelde documenten, de uiteindelijke 
beslissing of de revalidatie tijdens de lesuren mag plaatsvinden. Deze beslissing wordt aan de 
ouders medegedeeld. 

 

16.2 Therapie 

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

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

• Een officiële diagnose van de behandelende arts of therapeut (vb. dyslexie, dyscalculie,…) 
• Een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de therapie tijdens de lesuren moet 

plaatsvinden 
• Een advies van het CLB (na overleg met klassenraad en ouders) dat motiveert waarom de 

revalidatie tijdens de lesuren moet plaatsvinden. 
• Een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de hulpverlener over de manier 

waarop een therapie het onderwijs voor de leerling zal aanvullen. Eveneens wordt er 
vooraf afgesproken hoe de informatie tussen de verschillende partijen wordt uitgewisseld. 

De directie van de school neemt, op basis van de verzamelde documenten, de uiteindelijke 
beslissing of de revalidatie tijdens de lesuren mag plaatsvinden. Deze beslissing wordt aan de 
ouders medegedeeld. 
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17. Privacy 

 
17.1 Verwerken van persoonsgegevens 

Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We verzamelen 
doorheen de schoolloopbaan van je kind heel wat persoonsgegevens om de 
leerlingadministratie en de leerlingbegeleiding vlot te laten verlopen. Bij sommige aspecten 
van de leerlingbegeleiding hebben we je uitdrukkelijke toestemming nodig. De gegevens van 
je kind worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen in ‘informat’.  

We zien er op toe dat niet iedereen zomaar toegang heeft tot die gegevens. De toegang is 
beperkt tot de personen die betrokken zijn bij de begeleiding van je kind, zoals de klassenraad, 
het CLB en het zorgteam. Ook de softwareleveranciers mogen geen gebruik van persoonlijke 
gegevens voor commerciële doeleinden. 

Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over 
de gezondheidstoestand van je kind verwerken, maar dat gebeurt enkel met je schriftelijke 
toestemming. Je kan je toestemming altijd intrekken. 

 

17.2 Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering 

Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school. 
De gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan en de 
overdracht gebeurt enkel in het belang van de  leerling . Gegevens die betrekking hebben op 
schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen overdraagbaar. 

Als ouder kan je deze gegevens  (op je verzoek)  inzien. Je kan je tegen de overdracht van deze 
gegevens verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt. Je brengt de 
directeur binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de 
hoogte.  

We zijn decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag of een verslag aan de 
nieuwe school door te geven. 

 
17.3 Publiceren van foto’s 

We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website, in het 
Twijgje, op Gimme, Instagram en op onze Facebookpagina. 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. 
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Bij het begin van de schoolloopbaan van je kind vragen we jou om toestemming voor het maken 
en publiceren van deze beeld- of geluidsopnames. Jouw toestemming blijft in principe voor de 
hele schoolloopbaan van je kind gelden. Enkel indien we de beeld – of geluidsopnames voor 
een ander doel gebruiken dan we eerder aan jou hebben gevraagd, vragen we opnieuw jouw 
toestemming. Ook al heb je toestemming gegeven, je kan altijd jouw toestemming nog 
intrekken. Je kan hiervoor contact opnemen met de directie of de ICT-coördinator.  
 
We wijzen erop dat deze privacyregels ook voor je kind gelden. Volgens de privacyregelgeving 
mag je beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of 
andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke 
toestemming hebt van alle betrokkenen. Op school mogen enkel personeelsleden of personen 
die daarvoor een opdracht hebben gekregen, bv. de schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames 
maken. 

 
17.4 Recht op inzage en toelichting 

 
Als ouder kan je ook zelf de gegevens opvragen die we over je kind bijhouden.  Naast inzage in 
en uitleg bij de leerlingengegevens, kan een digitale kopie aangevraagd worden door 
schriftelijk contact op te nemen met de directie. De school zal  dan binnen de 7 dagen de 
gevraagde documenten aan de ouders bezorgen.   
 
 

18. Participatie 
 

18.1 Schoolraad 
 
De schoolraad is een verplicht overlegorgaan op school. Vertegenwoordigers van de ouders, 
leraren, lokale gemeenschap bespreken er welbepaalde thema's met de directie en het 
schoolbestuur.  
 
De schoolraad wordt samengesteld voor een periode van 4 jaar. In haar huishoudelijk 
reglement wordt beschreven hoe de raad wordt samengesteld en hoe nieuwe leden kunnen 
toetreden in de lopende mandaatperiode. 
 

Contactpersoon ouders: Sarah Van Haelewijck / sarahvh@yahoo.com 
 
Contactpersoon leraren: Liezel De Pauw / Jens De Wilde / Astrid Cole                                                                                                                                                                                                                                                     
 
Contactpersoon lokale gemeenschap:   Els de Bruyne / els_debruyne@hotmail.com  
 
 

mailto:sarahvh@yahoo.com
mailto:els_debruyne@hotmail.com
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In onze school wordt de schoolraad samengesteld uit vertegenwoordigers aangeduid door de 
onderliggende ouderraad en personeelsvergadering. De leden van de lokale gemeenschap 
worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen. 
 
 
 

18.2 Ouderraad 
 
De ouderraad is een groep van enthousiaste ouders die zich vrijwillig inzetten voor de school.  
De school is verplicht een ouderraad op te richten als ten minste tien procent van de ouders 
dit vraagt. 

De ouderraad kan op vraag van de schoolraad advies uitbrengen maar ook op eigen initiatief 
het schoolbestuur adviseren over alle thema's waarover de schoolraad bevoegdheid heeft. 
De ouderraad houdt alle ouders op de hoogte van zijn standpunten en activiteiten. 
 
Voorzitters:   

Els De Bruyne: els_debruyne@hotmail.com  
  Naoual Doudouh: naoul.doudouh@hotmail.com  
 

 

mailto:els_debruyne@hotmail.com
mailto:naoul.doudouh@hotmail.com

