
 

 

 

 

Welkom op onze 

basisschool! 

1.1  

1.2  

Beste ouder 

Bedankt voor je vertrouwen in onze school. Wij zijn blij je als partner te verwelkomen. Onze school 

wil een plek zijn waar je kind ongestoord kan opgroeien, leren en ervaren. Samen staan we in voor 

een zo optimale en volledige ontwikkeling van je kind. We hopen op een positieve, respectvolle en 

duurzame samenwerking! 

 

 

Beste leerling 

Welkom op onze school! Laten we samen stappen zetten om te leren, te groeien, om jouw 

persoonlijkheid en talenten verder te ontplooien, om te leren zorg dragen voor jezelf en elkaar, om 

een plaatsje te bouwen in onze samenleving, … Laten we de wereld samen ontdekken! 

 

de directeur en het schoolteam 

 



 

 

 

ONS SCHOOLREGLEMENT 

 

Door je kind in te schrijven in onze school ga je akkoord met ons schoolreglement. 

Het schoolreglement bevat de rechten en plichten van elke leerling op school. Het schoolreglement 

omschrijft wat je van ons mag verwachten, maar ook wat wij van jou en je kind verwachten. 

Soms is het nodig om ons schoolreglement aan te passen. We bespreken het schoolreglement dan op 

de schoolraad. Als er wijzigingen zijn aan ons schoolreglement of pedagogisch project, dan vragen 

we jou om opnieuw je akkoord te geven. 

 



 

 

 

Terug naar overzicht 

Algemene informatie over onze school 

Hoe organiseren wij onze 
school? 

 
Vaste instapdagen voor de 

kleinsten 
 Nieuwe inschrijving nodig? 

     

Onderwijsloopbaan 

 

Schooluitstappen 

 

Verboden te roken 

 

Verkoop, reclame en 
sponsoring 

Wat mag je van ons verwachten? 

Hoe begeleiden we je kind?  Leerlingenevaluatie  Getuigschrift basisonderwijs 

     

Met wie werken we samen?  
Onderwijs aan huis en 

synchroon internetonderwijs 
 

Revalidatie/logopedie 
tijdens de lestijden 

     

Stappenplan bij ziekte of 
ongeval 

 
Medicatiegebruik en andere 

medische handelingen 
 Privacy 

Wat verwachten we van jou als ouder? 

Engagementsverklaring 
tussen jou en onze school 

 Ouderlijk gezag  Schoolkosten 

   

Participatie  Gebruik van (sociale) media 

Wat verwachten we van je kind? 

Leerplicht en afwezigheden  Participatie leerlingenraad  Wat mag en wat niet? 

     

Herstel- en 
sanctioneringsbeleid 

 Betwistingen  Klachten 

  

Onze visie en pedagogisch project  
Engagementsverklaring van het katholiek 

onderwijs 
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Onze visie en pedagogisch project 

Bijlage 1 

Terug naar overzicht 

Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs 

Ons pedagogisch project kadert in het bredere project van de katholieke dialoogschool. Op onze 

school is iedereen welkom, wie je ook bent en wat je achtergrond ook is. Samen leven in dialoog 

met elkaar vinden we belangrijk. Vanuit het voorbeeld van Jezus nodigen we je uit op zoek te gaan 

naar wat leren en leven voor jou kunnen betekenen. 

Kiezen voor een katholieke dialoogschool vraagt betrokkenheid van iedereen. Van ons mag je 

verwachten dat we je zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken. Onze school is voor 

je kind een leer- en leefwereld die bijdraagt aan de opvoeding die je je kind zelf wilt geven. 

Kiezen voor een katholieke dialoogschool betekent vertrouwen stellen in de manier waarop wij als 

school vandaag het project van de katholieke dialoogschool vormgeven. Als katholieke dialoogschool 

verwachten we dat je een echte partner van ons bent in de vorming van je kind. Dat houdt ook in 

dat je kind deelneemt aan de lassen rooms-katholieke godsdienst. 

 

De volledige tekst van de engagementsverklaring vind je op de website van Katholiek onderwijs 

Vlaanderen.  

Terug naar overzicht 

  

https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/katholieke-dialoogschool/engagementsverklaring
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2 Algemene informatie over de school 

2.1 Hoe organiseren wij onze school? 

    

Koba vzw NoordkAnt  
Virgo Maria-instituut 

Gesubsidieerde vrije kleuterschool 
Terlindenhofstraat 220 
2170    Merksem 
 03/645.56.29 
 ks@virgomaria.be 

Gesubsidieerde vrije lagere school 
Terlindenhofstraat 206 
2170    Merksem 
 03/645.97.96  
 ls@virgomaria.be 

Ondernemingsnummer: 0448 528 295 

 www.virgomaria.be 
 

De lagere school van het Virgo Maria-instituut, Terlindenhofstraat 206, Merksem,  werkt nauw samen 

met de kleuterschool van het Virgo Maria-instituut, Terlindenhofstraat 220, Merksem. Ondanks dat elke 

school onder de bevoegdheid valt van een eigen directeur die verantwoordelijk is over het pedagogisch 

beleid van kleuter- of lagere school, wordt intens samengewerkt zodat GVKS en GVLS van het Virgo 

Maria-Instituut samen één volwaardige basisschool vormen, waar jongens en meisjes van 2,5 tot 12 

jaar school kunnen lopen. 

 

De school bereidt de leerlingen voor op pedagogisch verantwoorde wijze, volgens de leerplannen van 

het Vlaamse Verbond van het Katholiek Basisonderwijs,  en sluit aan bij elke vorm van het secundair 

onderwijs.  

 
Schoolbestuur:   

Koba vzw NoordkAnt 
Nooitrust 4         
2390 Malle 

Het schoolbestuur bestaat uit een voorzitter, een afgevaardigd-beheerder, een secretaris en 

penningmeester en een aantal gewone leden. 

De afgevaardigd - beheerder is dhr. Louis Vervoort. De gevolmachtigde van het schoolbestuur voor 

onze school is dhr. Geert De Sitter. 

Het schoolbestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid over de schoolwerking, over het 

schoolbeheer en over het algemene opvoedingsproject 

In onze brochure ‘praktische informatie over onze school’ vind je info over onze school, zoals:  

• onze schooluren,  

• de middagopvang,  

• de voor- en naschoolse opvang,  

• wie het schoolbestuur is.  

Wil je meer weten over ons team of bekijk je graag enkele sfeerbeelden, neem dan zekere eens een 

kijkje op onze website. 
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Bijlage 2: Infoboekje Kleuterschool 

Bijlage 3: Infobrochure Lagere school 

Terug naar overzicht 

2.2 Vaste instapdagen voor de kleinsten 

Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op onze school starten op één van de volgende instapdagen: 

• 1ste schooldag na elke schoolvakantie: na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie; 

• 1ste schooldag van februari; 

• 1ste schooldag na Hemelvaartsdag. 

Op de website van de Vlaamse overheid kun je de eerstvolgende instapdatum van je kind berekenen. 

Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum? Dan mag je kind al vanaf die dag naar school. 

Is je kind al 3 jaar? Dan gelden de instapdata niet. Je kind kan dan elke schooldag starten in de 

kleuterklas. 

Terug naar overzicht 

2.3 Nieuwe inschrijving nodig? 

Door het schriftelijk goedkeuren van ons pedagogisch project en dit schoolreglement, is je kind 

ingeschreven in onze school. Eenmaal ingeschreven, blijft je kind normaal bij ons ingeschreven. 

Het schoolbestuur beschouwt de kleuterschool en de lagere school, gelegen op dezelfde campus, als 

een geheel. Tussen die scholen lopen de inschrijvingen door.  

Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool, dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de 

overgang naar het lager onderwijs. 

Voor een leerling met een verslag die een IAC volgt en waarvan de nood aan aanpassingen tijdens de 

schoolloopbaan wijzigt, kan het noodzakelijk zijn om opnieuw de redelijkheid van aanpassingen af 

te wegen. En dit op basis van een gewijzigd verslag van het CLB. Of indien uit het overleg blijkt dat 

de aanpassingen om het IAC te volgen onredelijk zijn. Dan kan de inschrijving ontbonden worden 

met het oog op volgend schooljaar. 

Terug naar overzicht 

2.4 Onderwijsloopbaan 

2.4.1 Taalscreening niveau Nederlands 

Onze school moet voor elke leerling bij het begin van de leerplicht een taalscreening uitvoeren. Die 

taalscreening onderzoekt hoe goed je kind Nederlands kan. Indien op basis van de resultaten blijkt 

dat je kind het Nederlands niet genoeg beheerst, dan volgt je kind een taalintegratietraject dat 

aansluit bij zijn specifieke noden. De taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers. Zij 

krijgen sowieso een aangepast taalintegratietraject. 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter
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2.4.2 Naar het lager onderwijs 

Meestal stapt je kind over van de kleuterklas naar de lagere school als het 6 jaar is (of wordt voor 

1 januari van het lopende schooljaar). Het is belangrijk dat je kind in het voorafgaande schooljaar 

290 halve dagen effectief aanwezig was in het kleuteronderwijs. Was je kind geen 290 halve dagen 

effectief aanwezig in het kleuteronderwijs? Dan gelden er strengere toelatingsvoorwaarden tot het 

lager onderwijs. 

Misschien wil je je kind vroeger naar het lager onderwijs laten gaan. De overstap hangt dan af van 

de beslissing van de klassenraad van het kleuteronderwijs en eventueel ook van die van het lager 

onderwijs. Daarnaast moet ook het CLB een advies geven over de vervroegde instap. 

Is je kind al 6 jaar en voldoet het aan de toelatingsvoorwaarden, maar is het volgens jou nog niet 

klaar voor de lagere school? Je kind kan dan nog maximaal één jaar kleuteronderwijs volgen. Zowel 

de klassenraad van het kleuteronderwijs als het CLB geven je een advies. 

2.4.3 Zittenblijven in het kleuteronderwijs of in het lager onderwijs 

Op basis van ons pedagogisch project creëren we een leeromgeving waarin je kind een doorlopend 

leerproces kan volgen. We stemmen de lessen zoveel mogelijk af aan de voortgang in ontwikkeling 

van je kind. 

De klassenraad beslist, in overleg met het CLB, of je kind wel of niet kan overgaan naar een volgend 

jaar. De beslissing om niet over te gaan, nemen we omdat we ervan overtuigd zijn dat dit voor je 

kind de beste oplossing is. We doen dat in het belang van de ontwikkeling van je kind. We motiveren 

die beslissing schriftelijk en lichten ze mondeling toe. We geven ook aan welke bijzondere 

aandachtspunten er voor het volgende schooljaar voor je kind zijn. 

2.4.4 Indeling in leerlingengroepen 

Wij beslissen in welke leerlingengroep je kind, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school 

verandert, terechtkomt. Ook bij de overgang naar een ander jaar (met meerdere klassen) beslissen 

wij autonoom in welke groep je kind zal zitten. Soms delen we de leerlingengroepen opnieuw in als 

er nieuwe leerlingen bij komen (bv. in de kleuterschool na een instapdatum). 

2.4.5 Langer in het lager onderwijs 

Nadat je kind het getuigschrift basisonderwijs heeft behaald, kan het geen lager onderwijs meer 

volgen, tenzij de klassenraad het toelaat. 

Wordt je kind 14 jaar voor 1 januari van het lopende schooljaar? Dan kan het nog één schooljaar 

lager onderwijs volgen. Daarvoor is wel een gunstig advies van de klassenraad en een advies van het 

CLB nodig. 

Je kind kan geen lager onderwijs meer volgen als het 15 jaar wordt voor 1 januari van het lopende 

schooljaar. 

2.4.6 Uitschrijving 

De inschrijving van je kind stopt als: 

• je zelf beslist dat je kind onze school verlaat; 

• je kind door een tuchtmaatregel definitief van onze school wordt gestuurd; 
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• een verslag van het CLB aangeeft dat het zelfs na redelijke aanpassingen voor je kind niet 

mogelijk is om het gemeenschappelijk programma te blijven volgen. De inschrijving van je kind 

kan dan na overleg met jou en het CLB ontbonden worden en stopt in dat geval op het einde van 

het lopende schooljaar, tenzij we een individueel aangepast programma haalbaar zien; 

• je niet akkoord gaat met een nieuwe versie van het schoolreglement. De inschrijving van je kind 

stopt dan op het einde van het lopende schooljaar. 

Terug naar overzicht 

2.5 Schooluitstappen 

Elk schooljaar maken we met onze leerlingen enkele leerrijke uitstappen. Dit schooljaar organiseren 

we de volgende schooluitstappen:  

Via de kleuterkrant/maandkalender wordt U hiervan op de hoogte gebracht. 

We streven er als school ook naar om alle kinderen te laten deelnemen aan schooluitstappen die één 

schooldag of langer duren (meerdaags). Die activiteiten maken deel uit van ons onderwijsaanbod. 

Door het schoolreglement te ondertekenen, gaan we ervan uit dat je op de hoogte bent van de 

schooluitstappen die we organiseren. Als je niet wenst dat je kind meegaat op één van de 

schooluitstappen die één dag of langer duren, dan moet je dat vooraf schriftelijk melden. Leerlingen 

die niet deelnemen aan de schooluitstap moeten op school aanwezig zijn. 

Zwemmen en bewegingsopvoeding 
Tweemaal in de week krijgen de kleuters les in bewegingsopvoeding. De oudste kleuters ( OK) dragen 

daarbij turnpantoffels. 

Vanaf de 3de kleuterklas krijgen de kleuters watergewenning tijdens de maandelijkse zwembeurt. Zij 

voorzien zich van het nodige gerief. 

Alle leerlingen van de lagere school nemen verplicht deel aan de tweewekelijkse zwembeurt. De 

leerlingen voorzien zich van het nodige gerief en betalen de bijdragen voor het zwembad. Die afrekening 

gebeurt via de maandelijkse schoolrekening. Enkel om een gegronde reden, die schriftelijk (op een 

apart briefje) wordt meegedeeld, mag men uit de zwemles blijven. Bij een tweede opeenvolgende 

afwezigheid van de zwembeurt is een doktersattest vereist. 

Tweemaal in de week krijgen de leerlingen les in bewegingsopvoeding. Ze dragen daarbij het 

voorgeschreven turnuniform. Alle leerlingen nemen aan deze activiteiten deel. Wie niet kan deelnemen, 

moet de gymleerkracht schriftelijk verwittigen. Hier geldt dat bij een derde opeenvolgende afwezigheid 

van een gymles, een doktersgetuigschrift deze afwezigheid moet staven. Dit attest wordt aan de 

gymleerkracht overhandigd. 

Terug naar overzicht 

2.6 Verboden te roken 

Op school geldt steeds een rookverbod. Het verbod geldt voor het volledige schooldomein, dus ook 

de open plaatsen en aan de schoolpoort. Het rookverbod geldt voor iedereen die de school 

betreedt: ouders, personeel, bezoekers, … 

Ook verdampers zoals de elektronische sigaret, heatstick en de shisha-pen vallen onder het 

rookverbod, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten. 
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Het rookverbod geldt ook tijdens activiteiten die wij als school organiseren, zoals schoolfeesten en 

uitstappen. 

Je kind heeft recht op een gezonde omgeving 

Terug naar overzicht 

2.7 Verkoop, reclame en sponsoring 

Wij mogen geen handelsactiviteiten uitoefenen, zoals de permanente verkoop van groentepakketten 

aan ouders, alleen om onszelf of bepaalde derden te verrijken. Het is wel toegestaan om beperkte 

winst te maken om onze werking te bekostigen. Die handelsactiviteiten moeten passen in de 

normale dienstverlening aan onze leerlingen of in de afwerking van het programma. 

We maken geen reclame bij verplichte activiteiten (bv. lichamelijke opvoeding in de gymzaal) of 

leermiddelen (bv. in een werkboek of agenda). Bij een facultatieve activiteit, zoals een meerdaagse 

schooluitstap, mogen we enkel de naam vermelden van de persoon of organisatie die ons hielp die 

gratis of tegen een lagere prijs aan te bieden. 

De reclame of sponsoring: 

• moeten verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taken en doelstellingen van 

onze school; 

• mogen geen schade berokkenen aan de geestelijke en/of lichamelijke toestand van onze 

leerlingen; 

• moeten in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen; 

• mogen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van 

onze school niet in het gedrang brengen. 

Op basis van die principes maken we de volgende concrete afspraken: 

Terug naar overzicht 

  

https://www.kinderrechtencoalitie.be/wp-content/uploads/2020/11/Poster-Kinderrechten-Kinderrechtencoalitie.pdf
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3 Wat mag je van ons verwachten? 

3.1 Hoe begeleiden we je kind? 

3.1.1 Leerlingenbegeleiding 

Wij hebben de opdracht om voor elke leerling in kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding te voorzien. 

Dat doen wij door: 

ALGEMENE ZORGVISIE VAN ONZE SCHOOL   

In onze school is het belangrijk dat elk kind zich goed voelt en graag naar school komt. 

Om tegemoet te komen aan de noden en mogelijkheden van ALLE kinderen trachten we een 

zorgbeleid op maat aan te bieden én uit te breiden.,  

Als zorgteam gaan we steeds opnieuw op zoek naar antwoorden op specifieke hulpvragen. 

Voortdurend zal er afstemming gezocht worden tussen het pedagogisch-didactische aanbod en de 

behoeften van leerlingen, ouders en leerkrachten.  

 Om tegemoet te komen aan de noden en de mogelijkheden van de kinderen zijn differentiëren, 

compenseren, stimuleren en dispenseren belangrijke maatregelen in deze leerroute.  

 Kwaliteitsvol onderwijs veronderstelt het uittekenen van een speel- en leerroute.  

Belangrijk hierbij is dat de ontwikkelingen en leerevoluties goed worden opgevolgd. Het vergt 

planmatig overleg, coördinatie, gelijk gerichtheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid om in 

teamverband de leerlingenzorg uit te bouwen.  

 De uitbouw van ons zorgbeleid op school veronderstelt het uitvoeren van zorgtaken op drie niveaus:  

A. De coördinatie van zorginitiatieven op het niveau van de school  

B.  Het ondersteunen van het handelen van de leerkrachten  

C.  Het begeleiden van de leerlingen  

Dit steeds in een open communicatie met de ouders. 

 

 

Je kind heeft het recht om ongestoord te ontwikkelen en te groeien 

3.1.2 Huiswerk 

Indien uw kind in de onmogelijkheid was de aangegeven huistaak te maken of de les te leren, noteert u 

dit in de schoolagenda van uw kind zodat de leerkracht weet dat u hiervan op de hoogte bent. 

Wij hanteren een huiswerkbeleid met duidelijke afspraken. Dit beleid wordt door de leerkrachten op de 

infoavond aan u toegelicht. 

https://www.kinderrechtencoalitie.be/wp-content/uploads/2020/11/Poster-Kinderrechten-Kinderrechtencoalitie.pdf
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Je kind heeft recht op genoeg rust en vrije tijd 

3.1.3 Agenda van je kind 

De agenda wordt vanaf het eerste leerjaar van de lagere school dagelijks aangevuld door de leerlingen 

en wordt - volgens afspraken van de klastitularis gemaakt op de eerste ouderavond (begin september) 

- dagelijks aan de ouders ter handtekening voorgelegd.  

Er wordt een weekplanning opgemaakt met de leerlingen. In de derde graad wordt de agenda wekelijks 

gehandtekend en in de eerste en tweede graad dagelijks. 

 

 

Terug naar overzicht 

3.2 Leerlingenevaluatie 

3.2.1 Breed evalueren 

Brede evaluatie gaat uit van de groei van leerlingen en volgt die groei op. Daarbij wordt de totale 

persoon voor ogen gehouden. We willen je kind vertrouwen geven om te leren en zich verder te 

ontwikkelen. Via brede evaluatie krijgt je kind inzicht in zijn eigen leerproces. 

 

3.2.2 Rapporteren 

De leerlingen ontvangen hun rapport samen met de toetsen. De rapporteringsdata worden aan de 

ouders kenbaar gemaakt, via de maandkalenders. 

De leerlingen leggen het rapport aan hun ouders ter handtekening voor.  

Zij brengen hun toetsen de volgende dag mee terug naar school. Het rapport brengen de leerlingen 

terug mee naar school na het weekend/vakantie. 

Tijdens de oudercontacten (2x per schooljaar) krijgen de ouders het rapport mee. Indien het rapport niet 

werd afgehaald, haalt één van beide ouders het rapport af bij de directie. 

 

Terug naar overzicht 

3.3 Getuigschrift basisonderwijs 

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 je kind doorheen zijn 

onderwijsloopbaan maakte, en de zelfsturing die je kind toont, zeker een rol spelen.  

https://www.kinderrechtencoalitie.be/wp-content/uploads/2020/11/Poster-Kinderrechten-Kinderrechtencoalitie.pdf
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Na 20 juni beslist de klassenraad of een leerling een getuigschrift basisonderwijs ontvangt. Wanneer 

we het getuigschrift uitreiken, kun je vinden  Algemene regel is dat de beslissing omtrent het 

getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 30 juni door de school aan de ouders wordt 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. 

Volgt je kind een individueel aangepast curriculum? Dan kan je kind een getuigschrift basisonderwijs 

behalen. De klassenraad zal autonoom kunnen oordelen over het uitreiken van het getuigschrift 

basisonderwijs. 

Behaalt je kind geen getuigschrift basisonderwijs? Dan ontvang je een schriftelijke motivering 

waarom het getuigschrift niet werd uitgereikt. We geven daarbij ook bijzondere aandachtspunten 

voor de verdere onderwijsloopbaan van je kind. Je krijgt een verklaring waarin het aantal en de 

soort gevolgde schooljaren lager onderwijs van je kind staat. 

Ouders die niet akkoord gaan met het niet toekennen van een getuigschrift basisonderwijs aan hun 

kind, hebben toegang tot een Beroepsprocedure niet-uitreiken getuigschrift basisonderwijs. 

Terug naar overzicht 

3.4 Met wie werken we samen? 

3.4.1 Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) 

De school werkt samen met het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB): 

VCLB De Wissel-Antwerpen 

Campus Noord Merksem 

Gagelveldenstraat 54 

2170  Merksem 

 03/640.38.90 

 www.vclbdewisselantwerpen.be 

 info@vclbdewisselantwerpen.be 

 

  

http://www.vclbdewisselantwerpen.be/
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Het CLB heeft als opdracht om leerlingen te begeleiden op school en in de maatschappij. 

Die begeleiding situeert zich op vier domeinen: 

• het leren en studeren; 

• de onderwijsloopbaan; 

• de preventieve gezondheidszorg; 

• het psychisch en sociaal functioneren. 

Via www.clbchat.be kun 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 www.clbchat.be. 

Samen met het CLB hebben we afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding 

vastgelegd. Dit zijn de concrete afspraken over de dienstverlening tussen de school en CLB: 

We zijn er voor leerlingen, ouders en school. Gratis. We werken op verschillende vlakken samen met 

de school, maar we behoren er niet toe. Je kind kan dus gerust los van de school bij ons terecht. Je kan 

terecht bij het CLB dat samenwerkt met de school waar je kind ingeschreven is. 

 

Waarvoor kan je bij ons terecht?    Een deel van wat wij doen is verplicht. 

Je kan naar het CLB... 

... als je kind ergens mee zit of zich niet goed in 

zijn 

    vel voelt;  

... als je kind moeite heeft met leren; 

... voor hulp bij studie- en beroepskeuze; 

... als je vragen hebt over de gezondheid van je 

    kind, lichaam... ; 

... als je kind vragen heeft over seks, vriendschap  

    en verliefdheid; 

... met vragen over inentingen 

Je kind moet naar het CLB... 

... op medisch onderzoek; 

... als het te vaak afwezig is op school (leerplicht) 

... voor een overstap naar het buitengewoon   

    onderwijs 

... om vroeger of net later aan de lagere school te  

    beginnen 

... bij een niet zo voor de hand liggende instap in  

    het eerste leerjaar A of B van het secundair   

    onderwijs 

 

1.1.1.1 Op onderzoek: het medisch consult 

Als ouder ben je verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische 

afwezigheden van je kind. 

 

1ste  kleuterklas 3 jaar Het systematisch contact is ruimer dan het medisch onderzoek. Naast het wegen en meten, het 
onderzoeken van het gehoor en zicht … gaat er afhankelijk van de leeftijd van de leerling ook 
aandacht naar de gezinssituatie, leefgewoonten en welbevinden. De CLB-medewerker bevraagt 
leerlingen en ouders en kan hierover in gesprek gaan. 

1ste  lagere school 6 jaar 
3de  lagere school 9 jaar 
6de  lagere school 11 jaar 
3de  secundair 14 jaar 

http://www.clbchat.be/
http://www.clbchat.be/
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  Een CLB moet zich zo organiseren dat de ouders aanwezig kunnen zijn bij het systematisch contact 
van de 3-jarigen of kinderen in de eerste kleuterklas. 
Voor de 6-, 9- en 11-jarigen moet een CLB zich zo goed mogelijk proberen te organiseren dat ouders 
kunnen aanwezig zijn. 
Bij de 14-jarigen wordt deelname door de ouders aan het contact niet gestimuleerd. Op deze leeftijd 
zijn leerlingen eerder geneigd om niet al hun leefgewoontes te delen met hun ouders. 
Een leerling kan altijd aangeven niet te willen praten over bepaalde zaken in aanwezigheid van zijn 
ouders. De CLB-medewerker zal dit respecteren. 

  

1.1.1.2 Inentingen 

Inentingen 

  

Welke inentingen kan je krijgen? 

 

Het CLB biedt gratis inentingen 

aan. Daarbij volgen we het 

vaccinatieprogramma dat door 

de overheid is aanbevolen. Om 

ingeënt te worden moeten de 

ouders toestemming geven.  

1ste  lagere school 6 jaar Polio (Kinderverlamming), Difterie 

(Kroep), Tetanus (Klem), Kinkhoest 

4de  lagere school 10 jaar Mazelen, Bof (Dikoor), Rubella (Rode 

hond) 

6de lagere school 12 jaar Baarmoederhalskanker 3x (meisjes) 

3de  secundair 14 jaar Difterie, Tetanus, Kinkhoest 

1.1.1.3 CLB-dossier 

Kom je bij ons voor begeleiding, dan maken we een dossier. Daarin noteren we alles wat met jou en de 

begeleiding te maken heeft. We houden ons uiteraard aan regels: 

• In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.  

• We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid.  

• We houden ons aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’.  
De CLB schoolteamverantwoordelijke kan aanwezig zijn tijdens een multidisciplinair overleg, een 

klassenraad of een cel leerlingenbegeleiding. Relevante informatie, die belangrijk is voor de 

leerlingbegeleiding door het CLB, kan opgenomen worden in het CLB-dossier. 

 

1.3.3.3.1   Relatie tussen CLB en school 

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

Die samenwerkingsafspraken zijn met de ouders besproken in de schoolraad.  

Het CLB werkt vraaggestuurd vertrekkende van vastgestelde noden, vragen van de leerling, de ouders 

of de school. Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een 

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

de leerling hiermee instemmen. Een minderjarige leerling kan zelf instemmen als hij voor zichzelf kan 

inschatten wat goed voor hem is (= bekwame leerling). Vanaf de leeftijd van 12 jaar vermoedt de 

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

de CLB-begeleiding.  

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

onregelmatigheden in het beleid van de school signaleren en de school op de hoogte brengen van 

bepaalde behoeften van leerlingen. Daarnaast biedt het CLB versterking aan de school bij problemen 

van individuele leerlingen of een groep leerlingen. Hiertegen kan je je als ouder niet verzetten.  
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Het CLB deelt relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is en de school deelt 

relevante informatie over de leerlingen in begeleiding. Leerlingen of de ouders van een nietbekwame 

leerling dienen hun toestemming te geven bij het doorgeven van informatie verzameld door het CLB. 

De school en het CLB houden allebei bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie rekening 

met de geldende regels inzake het ambts- en beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer.  

1.3.3.2 Relatie tussen CLB, de leerlingen en hun ouders 

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

discreet. Het CLB, de school en de ouders dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de 

begeleiding van een leerling.   

Leerlingen en ouders kunnen zich niet verzetten tegen:  

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

het CLB, meldt het CLB dit aan de door de Vlaamse regering aangeduide instantie; De uitvoering van 

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

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

contact door een bepaalde medewerker van het CLB. Binnen een termijn van negentig dagen dient de 

persoon die verzet aantekent, het verplichte systematische contact te laten uitvoeren door een andere 

medewerker van hetzelfde CLB, een medewerker van een ander CLB of een andere medewerker buiten 

het CLB die beschikt over het nodige bekwaamheidsbewijs. In dat laatste geval betaal je als ouder wel 

zelf de kosten. De leerling of zijn ouders bezorgen binnen vijftien dagen na de datum van het 

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

begeleidt.  

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

voor de eerste keer wordt ingeschreven in de school. Ouders krijgen informatie over derechten en 

plichten van ouders, leerlingen, de school en het CLB.  
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Als een leerling van school verandert, behoudt het CLB zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten 

aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een school die door een ander CLB wordt 

bediend.  

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

bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot het einde van de periode van niet-

inschrijving.  

 

1.3.3.3 Het multidisciplinair dossier  

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

keer is ingeschreven in een school. Het multidisciplinair dossier van de leerling bevat alle voorhanden 

zijnde gegevens die over de leerling op het CLB aanwezig zijn. Welke gegevens dit zijn, waarom en op 

welke rechtsgrond het CLB deze bewaart, wat er met die gegevens gebeurt, en welke rechten je hebt 

ivm deze gegevens, vind je bij het CLB. Er bestaat maar één CLB-dossier en dit dossier is in principe 

een ondeelbaar geheel. Daarom wordt het bij verandering van school in één zending overgemaakt. Elk 

CLB is eraan gehouden de ouders of de leerling te informeren over het doorgeven van het dossier.  
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Als een leerling van school verandert en onder toezicht van een ander CLB komt te staan, is het CLB 

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

de bekwame leerling kunnen hier verzet tegen aantekenen. Er wordt een wachttijd van 10 werkdagen 

gerespecteerd na het informeren van de ouders of de leerling. De ouders of de leerling kunnen afzien 

van die wachttijd. Er kan binnen die 10 werkdagen verzet aangetekend worden tegen het overmaken 

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

overdracht van volgende gegevens: identificatiegegevens, gegevens in het kader van de verplichte 

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

contacten.  

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

samen met een kopie van het verzet. Het bewaart de gegevens waartegen verzet werd aangetekend 

tot 10 jaar na het laatste contact. Alle informatie over hoe het CLB omgaat met de persoonsgegevens 

in het multidisciplinair dossier vind je bij het CLB. Als je daarover vragen hebt, kan je contact opnemen 

met het CLB.  

1.1.1.4 Het dossier inkijken?  

Vanaf 12 jaar mag je kind een gedeelte van dit dossier inkijken. Ouders en voogd mogen het dossier 

dan enkel inkijken met de toestemming van de leerling. Is je kind jonger dan 12 jaar, dan mag je als 

ouder of voogd (een deel van) het dossier inkijken. Inkijken gebeurt wel altijd samen met een gesprek 

om uitleg te geven. Voor gezondheidsgegevens beslist de arts. 

Je kan een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Die kopie is erg vertrouwelijk en mag 

niet voor iets anders dienen dan voor jeugdhulp.  

Je kan vragen om sommige gegevens niet in je dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige 

reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de 

resultaten van de medische onderzoeken.  

 

En later? 

We houden het dossier van je kind minstens 10 jaar bij , te tellen vanaf de laatste CLB-tussenkomst.  

Daarna wordt het vernietigd. 

 

Een klacht? 

Heb je een klacht, dan luisteren we daar graag naar. Elk CLB heeft een vaste werkwijze om klachten 

te behandelen. Dat garandeert dat elke klacht de nodige aandacht krijgt en met zorg behandeld wordt. 

De procedure kan je vragen aan je CLB-medewerker of de directeur van je CLB en vind je terug op 

onze website. 

 

Het CLB werkt vraaggestuurd. Het vertrekt vanuit vastgestelde noden, vragen van de leerling, de 

ouders of de school. Je kunt rechtstreeks contact opnemen met het CLB om hulp te vragen. Het CLB 

werkt gratis en discreet. 
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Als wij aan het CLB vragen om een leerling te begeleiden, dan doet het CLB een begeleidingsvoorstel 

naar je kind. Het CLB zet de begeleiding enkel voort als jullie daarmee instemmen. Een minderjarige 

leerling kan zelf instemmen als hij voor zichzelf kan inschatten wat goed voor hem is (= bekwame 

leerling). Vanaf de leeftijd van 12 jaar vermoedt de regelgever dat een kind zelfstandig kan beslissen 

om in te stemmen met de CLB-begeleiding. 

Wij als school hebben recht op begeleiding door het CLB. Het CLB begeleidt ons door: 

• bepaalde problemen of onregelmatigheden in het beleid van de school te signaleren; 

• ons op de hoogte te brengen van bepaalde behoeften van leerlingen; 

• ons versterking aan te bieden bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen. 

Wij wisselen op contactmomenten enkel die gegevens uit die nodig zijn voor de begeleiding op 

school. Je geeft toestemming bij het doorgeven van informatie verzameld door het CLB. Het CLB 

legt voor elke leerling die het begeleidt één dossier aan. De CLB-medewerker houdt daarbij 

rekening met zijn beroepsgeheim en de bescherming van de privacy. Voor meer informatie over de 

inhoud van het CLB-dossier en over de procedure om toegang of een kopie te bekomen, kun je 

contact opnemen met het CLB waarmee wij samenwerken. 

Het CLB maakt voor elke leerling een multidisciplinair dossier (= CLB-dossier) aan van zodra een 

leerling een eerste keer is ingeschreven in een school. Als je kind van een school komt die 

samenwerkt met een ander CLB, zal het CLB-dossier 10 werkdagen na de inschrijving bezorgd 

worden. Jij hoeft daar zelf niets voor te doen. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar 

wordt het dossier pas na 1 september overgedragen. 

Als je niet wil dat het dossier van je kind wordt overgedragen, moet je dat binnen een termijn van 

10 werkdagen na de inschrijving schriftelijk laten weten aan je vorige CLB. Je kan het adres van dat 

CLB bekomen bij de hoofdzetel van de CLB. 

Je kunt je echter niet verzetten tegen het overdragen van identificatiegegevens en gegevens in het 

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

kader van de systematische contacten. Ook tegen de overdracht van een gemotiveerd verslag of 

verslag kun je je niet verzetten. In principe worden gemotiveerde verslagen en verslagen 

bijgehouden in IRIS-CLB online. 

Je kunt je ook niet verzetten tegen: 

• de begeleiding van spijbelgedrag; 

• collectieve medische onderzoeken of preventieve gezondheidsmaatregelen voor besmettelijke 

ziekten; 

• de hoger vermelde signaalfunctie en de ondersteuning van het CLB aan de leraren op school bij 

problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen. 

Als je bij een verplicht medisch onderzoek bezwaar hebt tegen een bepaalde medewerker van het 

CLB, kun je een aangetekende brief sturen naar de directeur van het CLB. Je moet dan wel binnen 

een termijn van 90 dagen dat medisch onderzoek laten uitvoeren door een andere CLB-medewerker 

of door een andere arts. In dat laatste geval moet je wel zelf de kosten betalen. Je bezorgt binnen 

15 dagen na de datum van het onderzoek daarvan een verslag aan de bevoegde CLB-arts van het 

CLB dat onze school begeleidt. 
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3.4.2 Ondersteuningsnetwerk 

Heeft je kind een gemotiveerd verslag of een verslag gekregen van het CLB na het doorlopen van 

een handelingsgericht traject, dan kunnen wij ondersteuning aanvragen bij het 

ondersteuningsnetwerk. Een ondersteuningsnetwerk is een samenwerking tussen scholen uit het 

gewoon onderwijs met scholen uit het buitengewoon onderwijs, samen met het CLB en de 

pedagogische begeleidingsdiensten. Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk: 

Vokan( Voorkempen Antwerpen Noord) 

De ondersteuning is leerling-, leraar- en schoolteamgericht. Ondersteuners pakken samen met het 

lerarenteam de ondersteuningsnoden aan. Je kunt niet rechtstreeks ondersteuning aanvragen bij 

een ondersteuningsnetwerk. Dat verloopt steeds via de school. 

Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over ondersteuning van je kind kun 

je terecht bij de zorgcoördinator van de school. 

Terug naar overzicht 

3.5 Onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs 

Als je kind wegens chronische of langdurige ziekte of ongeval tijdelijk niet naar school kan komen, 

dan heeft je kind onder bepaalde voorwaarden recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon 

internetonderwijs of een combinatie van beiden. 

Voor tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) moet je  een aanvraag indienen bij de directeur en een 

medisch attest toevoegen. 

3.5.1 Bij langdurige ziekte of ongeval (niet-chronische ziekte) 

• TOAH kan bij een niet-chronische ziekte pas worden georganiseerd na een afwezigheid van 21 

opeenvolgende kalenderdagen (vakantieperiodes meegerekend). 

• Je dient een aanvraag in bij de directeur. De aanvraag is vergezeld van een medisch attest 

waaruit blijkt dat je kind de school niet of minder dan halftijds kan bezoeken en dat je kind 

onderwijs mag krijgen. 

• Je kind heeft recht op 4 lestijden TOAH per week. We beslissen in overleg met jou over het 

tijdstip en de eventuele spreiding van die lestijden. 

• Je kind blijft recht hebben op TOAH als het na een ononderbroken afwezigheid van 21 

kalenderdagen door ziekte of ongeval wekelijks minder dan 5 halve schooldagen aanwezig kan 

zijn op school. TOAH en onderwijs op school kan dan gecombineerd worden. 

• Als de ziekteperiode wordt verlengd of als je kind binnen de 3 maanden hervalt, kan TOAH 

verlengd worden. De wachttijd van 21 opeenvolgende kalenderdagen hoeft niet meer doorlopen 

te worden. Je hoeft dan ook niet opnieuw een aanvraag in te dienen. Om de nieuwe afwezigheid 

te wettigen, is er wel een nieuw medisch attest nodig. 

3.5.2 Bij chronische ziekte 

• Een chronische ziekte is een ziekte waarbij een continue of repetitieve behandeling van 

minstens 6 maanden noodzakelijk is (bijvoorbeeld nierpatiëntjes, astmapatiëntjes, …). 

• Je dient een aanvraag in bij de directeur. De aanvraag is vergezeld van een medisch attest van 

een arts-specialist dat het chronische ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat je kind 

onderwijs mag krijgen. 
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• Je kind heeft recht op 4 lestijden TOAH na elke opgebouwde afwezigheid van 9 halve 

schooldagen. Die uren kunnen gedeeltelijk op school georganiseerd worden. We moeten daar 

dan samen akkoord mee gaan. TOAH vindt dan plaats buiten de normale schooluren, maar kan 

niet tijdens de middagpauze worden georganiseerd. 

• De aanvraag en de medische vaststelling van de chronische ziekte blijft geldig voor de hele 

loopbaan van je kind op onze school. Je hoeft dat dus maar één keer aan onze school te 

bezorgen. 

Je kind moet op 10 kilometer of minder van de school verblijven. Als je kind op een grotere afstand 

van de school verblijft, dan zijn we niet verplicht om TOAH te organiseren. 

Als je kind aan bovenstaande voorwaarden voldoet, informeren we jou over de mogelijkheid van 

TOAH. Zodra de voorwaarden voor het verstrekken van TOAH vervuld zijn, kunnen we ermee van 

start gaan. We gaan dan op zoek naar een leraar om 4 lestijden per week onderwijs aan huis te 

geven. We maken afspraken met de TOAH-leraar om de lessen af te stemmen op de leerlingengroep 

van je kind. TOAH is gratis voor jou. 

Wij kunnen in overleg met jou ook contact opnemen met de vzw Bednet (www.bednet.be). Dat 

biedt de mogelijkheid om gratis van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de 

lessen. We maken dan samen met jou concrete afspraken over opvolging en evaluatie. Synchroon 

internetonderwijs kan gecombineerd worden met tijdelijk onderwijs aan huis. 

Met vragen daarover kun je steeds terecht bij de zorgcoördinator. 

Terug naar overzicht 

3.6 Revalidatie/logopedie tijdens de lestijden 

Er zijn twee situaties waardoor een kind afwezig kan zijn door revalidatie tijdens de lestijden: 

• revalidatie na ziekte of ongeval (normaal max. 150 minuten per week, verplaatsingen 

inbegrepen); 

• revalidatie voor kinderen met een specifieke onderwijsgerelateerde behoefte waarvoor een 

handelingsgericht advies is gegeven (normaal max. 150 minuten per week, verplaatsingen 

inbegrepen). 

Je moet toestemming vragen aan de directeur om je kind revalidatie tijdens de lestijden te laten 

volgen. 

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie na ziekte of ongeval toe te staan, moeten wij 

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, het aantal keer 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. 

http://www.bednet.be/
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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, moeten wij 

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 dat 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 neemt, op basis van de verzamelde documenten, de uiteindelijke beslissing of de 

revalidatie tijdens de lestijden kan plaatsvinden of niet. Wij delen die beslissing aan jou mee. 

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

van de therapie en de verplaatsingen niet ten laste van de schoolverzekering. De begeleiding van de 

leerling tijdens de verplaatsingen vallen niet ten laste van de school. 

Terug naar overzicht 

3.7 Stappenplan bij ziekte of ongeval 

 

Als je kind ziek wordt of zich onwel voelt op school, zullen we jou of een andere opgegeven 

contactpersoon verwittigen en vragen we, indien nodig, om je kind op te halen. 

• Eerste hulp 

o Wie? 

o Hoe? 

• Ziekenhuis 

• Dokter 

• Verzekeringspapieren 

o Contactpersoon 

o Procedure 

Voor eerste hulp vind je meer informatie in onze tekst “Standpunt inzake medicatie en eerste 

hulp op school”. 

Terug naar overzicht 

https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/04054480-12f6-4b9c-b036-66b52473f9f0/attachments/MLER_050_Standpunt%20inzake%20medicatie%20en%20eerste%20hulp%20op%20school.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/04054480-12f6-4b9c-b036-66b52473f9f0/attachments/MLER_050_Standpunt%20inzake%20medicatie%20en%20eerste%20hulp%20op%20school.pdf
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3.8 Medicatiegebruik en andere medische handelingen 

3.8.1 Gebruik van medicatie op school 

 

• Je kind moet medicatie nemen tijdens de schooluren 

Het kan gebeuren dat je kind tijdens de schooluren medicatie moet nemen. Je kan ons dan vragen 

om erop toe te zien dat dit stipt gebeurt. Dat gebeurt via een formulier dat jij en de behandelende 

arts van je kind vooraf invullen en ondertekenen. Wij zullen instaan voor de bewaring van de 

voorgeschreven medicatie en erop toezien dat je kind de medicatie stipt neemt. In uitzonderlijke 

gevallen kun je aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan je kind. Die vraag moet 

bevestigd worden door een schriftelijk attest van de arts dat de juiste dosering en toedieningswijze 

bevat. Het attest vind je in bijlage. 

Bijlage 4: Attest medicatie 

 

3.8.2 Andere medische handelingen 

Je kunt ons vragen om andere medische handelingen te stellen. We gaan dan na of we de gevraagde 

handelingen, binnen ons kwaliteitskader, kunnen stellen. We bespreken dat samen met je 

behandelende arts of verpleegkundige. We werken daarvoor individuele afspraken uit. 

 

Terug naar overzicht 

3.9 Privacy 

3.9.1 Hoe en welke informatie houden we over je kind bij? 

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

doorheen de schoolloopbaan van je kind heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving. We vragen 

alleen gegevens van je kind op als dat nodig is voor de leerlingenadministratie en –begeleiding. De 

gegevens die nodig zijn voor de begeleiding van je kind verzamelen we voor ons beleid op 

leerlingenbegeleiding. 

Voor alle verwerkingen van die zogenaamde persoonsgegevens is het schoolbestuur 

verantwoordelijk. 

De gegevens van je kind verwerken we daarbij met Informat/Bingel. 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 je kind worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien er op toe dat niet 

iedereen zomaar toegang heeft tot die gegevens. De toegang is beperkt tot de personen die 

betrokken zijn bij de begeleiding van je kind (zoals de klassenraad, het CLB en het 

ondersteuningsnetwerk). 
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Om goed 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 kunt je toestemming altijd intrekken. 

Wij bewaren de gegevens van je kind maximaal 1 jaar nadat je kind de school verlaten heeft. Voor 

sommige gegevens is er een wettelijke bewaartermijn vastgesteld die langer kan zijn. 

 

3.9.2 Welke info geven we door bij verandering van school? 

Wanneer je kind van school verandert, zullen wij een aantal gegevens over de onderwijsloopbaan 

van je kind doorgeven aan de nieuwe school. Het gaat om de essentiële gegevens die de 

studieresultaten en studievoortgang van je kind bevorderen, monitoren, evalueren en attesteren. 

We doen die overdracht enkel in het belang van je kind. 

Als ouder kun je die gegevens – op jouw verzoek - inzien. Je kunt je tegen de overdracht van de 

gegevens verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt. Als je niet wil dat 

we bepaalde gegevens doorgeven, moet je ons dat schriftelijk binnen de 10 kalenderdagen na de 

inschrijving van je kind in de andere school laten weten. We zijn verplicht om aan de nieuwe school 

te melden als je kind een gemotiveerd verslag of een verslag heeft. De nieuwe school kan dit 

gemotiveerd verslag of verslag raadplegen via IRIS-CLB online. In geval van een verslag geven we 

daarvan ook een kopie aan de nieuwe school. 

Gegevens die gaan over de schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen 

overdraagbaar. 

3.9.3 Maken en publiceren van beeld- of geluidsopnames 

We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen Bv. op onze website, op klasbord, 

op Gimme en  social media …  

Met die opnames willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke manier 

informeren over onze activiteiten. De personen die de opnames maken, doen dat steeds met 

respect voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de opnames niet aanstootgevend zijn.  

Bij het begin van de schoolloopbaan van je kind vragen we jou om toestemming voor het maken en 

publiceren van die beeld- of geluidsopnames. Jouw toestemming die we via dit document vragen, 

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 je toestemming. 

Bijlage 5: toestemming foto’s 

We wijzen erop dat die privacyregels ook voor jou en 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. 
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3.9.4 Inzage in, toelichting bij en kopie van bepaalde informatie 

Je kunt als ouder ook zelf gegevens opvragen die we over je kind bewaren. Je kunt inzage krijgen in 

en uitleg bij die gegevens. We kunnen geen gegevens doorgeven over anderen, zoals 

medeleerlingen. 

 

Je kind heeft recht op privacy 

Terug naar overzicht 

  

https://www.kinderrechtencoalitie.be/wp-content/uploads/2020/11/Poster-Kinderrechten-Kinderrechtencoalitie.pdf
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4 Wat verwachten we van jou als ouder? 

4.1 Engagementsverklaring tussen jou en onze school 

Als ouder heb je hoge verwachtingen voor de opleiding en opvoeding van je kind. Onze school zet 

zich elke dag in om dat engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel je volle steun. 

Met deze engagementverklaring maken we wederzijdse afspraken. Zo weten we goed wat we van 

elkaar mogen verwachten. De afspraken gelden voor de hele periode dat je kind bij ons is 

ingeschreven. 

oudercontacten  

Als ouder ben je eerste opvoedingsverantwoordelijke van je kind. Wij zijn partner in de opvoeding 

van je kind. Het is goed dat je zicht hebt op de werking van onze school. 

Daarvoor plannen we bij het begin van elk schooljaar een infomoment in de klas van je kind. Je kan 

er kennis maken met de leraar van je kind en met de manier van werken. 

We organiseren regelmatig individuele oudercontacten. Via de kleuterkrant/maandkalender laten 

we je weten op welke data die plaatsvinden.. Wie niet op het oudercontact aanwezig kan zijn, kan 

een gesprek aanvragen op een ander moment. 

Als je je zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak, dan kun je op elk moment zelf 

een gesprek aanvragen met klasleerkracht en/of zorgcoördinator. 

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

opvoeding van je kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact. Wij engageren ons 

om met je in gesprek te gaan over je zorgen en vragen over de evolutie van je kind. 

 

Aanwezig zijn op school en op tijd komen   

We vinden de aanwezigheid van je kind op school heel belangrijk. We verwachten dat je kind 

regelmatig en op tijd naar school komt. De aanwezigheid van je kind op school draagt bij tot een 

succesvolle schoolloopbaan van je kind. 

We verwittigen jou als de afwezigheid van je kind niet gewettigd is. Indien nodig nemen we 

begeleidende maatregelen. De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het 

verkrijgen en behouden van de kleuter- en/of schooltoeslag (www.groeipakket.be), voor de 

toelating tot het lager onderwijs en voor het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs. 

We moeten de afwezigheden van je kind doorgeven aan de overheid. 

We vragen om je kind op tijd naar school te brengen en dat zowel in het kleuteronderwijs als in het 

lager onderwijs.  

De school begint om 8u30 en eindigt om 15u15. Kinderen die te laat toekomen, melden zich aan bij 

het secretariaat. We verwachten dat je ons voor 8u30 uur verwittigt bij afwezigheid van je kind. 

(zie: afs 

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 dat aan de overheid. 

http://www.groeipakket.be/
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Je kunt 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. Dat houdt onder meer in dat we gericht de 

evolutie van je kind volgen. Dat doen we door te werken met een leerlingendossier. Sommige 

kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere 

kinderen hebben voortdurend nood aan individuele zorg. 

Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, meld je dat aan de directeur. We gaan dan samen 

met jou na welke aanpassingen nodig en haalbaar zijn. We kunnen ook zelf aanpassingen voorstellen 

op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Ook dan gaan we steeds eerst in 

overleg met jou. Welke maatregelen aan de orde zijn, hangt af van wat je kind nodig heeft en wat 

wij als school kunnen organiseren. We zijn verplicht om redelijke aanpassingen te voorzien als je 

kind daar nood aan heeft. Je kunt dit als ouder niet weigeren. We gaan wel met jou in overleg 

bekijken hoe we dit organiseren. Daarbij zullen we aangeven wat je van ons kunt verwachten en 

wat wij van jou verwachten. Weliswaar verwachten we dat je ingaat op onze vraag tot overleg en 

dat je de afspraken die we samen maken ook opvolgt en naleeft. 

Onderwijstaal Nederlands 

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

schoolloopbaan met dezelfde taalvaardigheid Nederlands. 

Onze school voert een talenbeleid. Wij engageren ons ertoe kinderen te ondersteunen bij het leren 

van en het leren in het Nederlands. Van jou verwachten we dat je positief staat tegenover de 

onderwijstaal en tegenover de initiatieven die we als school nemen om de taalontwikkeling van 

onze leerlingen te ondersteunen (bv. taalintegratietraject voor kinderen die de onderwijstaal 

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

het Nederlands. Vraag ons gerust naar informatie over plaatselijke initiatieven die je engagement 

daarbij kunnen helpen ondersteunen. 

Terug naar overzicht 

4.2 Ouderlijk gezag 

4.2.1 Neutrale en open houding tegenover beide ouders 

We bieden al onze leerlingen een luisterend oor. Aan kinderen van wie de ouders scheiden, wil de 

school extra zorg en aandacht geven. 

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Wij willen ook in geen geval partij trekken 

voor één van beide ouders. Wij hopen dat ouders de echtscheidingszaak buiten de school houden. 

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. 
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4.2.2 Afspraken rond informatiedoorstroom 

We maken afspraken met ouders die niet meer samenleven, over de wijze van communicatie en 

informatiedoorstroming. 

Oudercontacten worden met beide ouders op hetzelfde moment georganiseerd. Dit om op hetzelfde 

moment dezelfde info door te geven. 

Brieven vind je steeds terug op de website. 

4.2.3 Co-schoolschap is niet mogelijk 

Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, kan je kind 

tijdens het schooljaar niet op twee plaatsen schoollopen. Wij moeten de inschrijving van een 

leerling weigeren als ouders hun kind tijdens het schooljaar afwisselend in verschillende scholen in- 

en uitschrijven. 

Terug naar overzicht 

4.3 Schoolkosten 

4.3.1 Overzicht kosten - bijdragelijst 

In de bijdragelijst vind je een overzicht van de schoolkosten. Op die lijst staan zowel verplichte als 

niet-verplichte uitgaven. 

Verplichte activiteiten zijn uitgaven die je moet maken. Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor 

zaken die je niet moet aankopen: maak je er gebruik van, dan moet je er wel voor betalen. 

In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere kosten enkel richtprijzen. 

Dat laatste betekent dat het bedrag dat je moet betalen in de buurt van de richtprijs zal liggen: het 

kan iets meer zijn, maar ook iets minder. 

Bijlage 6: bijdragelijst 

4.3.2 Wijze van betaling 

 

Je krijgt elke maand een rekening via mail. We verwachten dat die rekening op tijd en volledig 

wordt betaald. Dat betekent binnen de 14 dagen na afgifte. We verwachten dat de rekening betaald 

wordt via overschrijving. 

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. 

4.3.3 Bij wie kun je terecht als je betalingsmoeilijkheden hebt? 

Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kun je contact opnemen 

met ann.verhoeven@virgomaria.be (directeur KS) of alena.vancamp@virgomaria.be (directeur LS). 

mailto:ann.verhoeven@virgomaria.be
mailto:alena.vancamp@virgomaria.be
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We maken dan afspraken over een aangepaste betalingswijze. We verzekeren een discrete 

behandeling van je vraag. 

Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er 

financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zetten we 

verdere stappen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dat 

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. 

4.3.4 Recupereren van kosten? 

Wanneer je laattijdig hebt afgezegd voor een schoolactiviteit of als je 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. De kosten van het busvervoer zullen 

niet terugbetaald worden. 

Terug naar overzicht 

4.4 Participatie 

4.4.1 Schoolraad 

De schoolraad is een formeel participatieorgaan. Ze bestaat uit vertegenwoordigers van: 

• ouders; 

• personeel; 

• de lokale gemeenschap. 

De schoolraad telt een gelijk aantal vertegenwoordigers per geleding. 

De schoolraad overlegt met het schoolbestuur. Ze kan het schoolbestuur ook schriftelijk adviseren. 

De schoolraad houdt je op de hoogte van haar standpunten en activiteiten en zal je in sommige 

gevallen ook consulteren. 

De schoolraad wordt om de 4 jaar opnieuw samengesteld. 

De leden van de ouder- en personeelsgeleding worden door middel van rechtstreekse verkiezingen 

aangeduid. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee 

voornoemde geledingen. 

 

4.4.2 Ouderraad 

Ouders kunnen vertegenwoordigd worden in de ouderraad. Scholen moeten een ouderraad oprichten 

wanneer ten minste 10 procent van de ouders (minstens 3 ouders) erom vraagt. 

De ouderraad kan op vraag van de schoolraad schriftelijk advies uitbrengen, maar ook uit eigen 

beweging het schoolbestuur adviseren. De ouderraad houdt je op de hoogte van haar standpunten 

en activiteiten. 

De ouderraad wordt om de 4 jaar opnieuw samengesteld. 
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De ouderraad bepaalt via haar huishoudelijk reglement hoe de samenstelling voor de volgende 

periode van 4 jaar zal gebeuren. De ouderraad zal je op de hoogte brengen en een oproep doen om 

je kandidaat te stellen. 

Terug naar overzicht 

4.5 Gebruik van (sociale) media 

Wij respecteren de privacy van onze leerlingen, ouders en personeelsleden op (sociale) media. 

Neem je deel aan (sociale) media van de school, dan verwachten we dat je ieders privacy 

respecteert. Ook verwachten we dat je je houdt aan de gedragsregels die wij samen met de 

participatieorganen op school hebben opgesteld. 

Terug naar overzicht 
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5 Wat verwachten we van je kind? 

5.1 Leerplicht en afwezigheden 

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 effectief kleuteronderwijs 

volgde. 

We verwachten dan ook dat je de afwezigheid van je kind onmiddellijk aan ons meldt, liefst voor 

8u30 . Ook als je eens door omstandigheden je kind niet op tijd kunt brengen, laat je dat zo snel 

mogelijk weten. Je meldt je dan aan bij secretariaat.. Komt je kind meerdere keren te laat of is je 

kind al vaak afwezig geweest, dan kunnen we samen nagaan hoe we de participatie van je kind 

kunnen verhogen. 

5.1.1 Je kind is nog niet leerplichtig in het kleuteronderwijs 

Leerlingen jonger dan 5 jaar kunnen niet onwettig afwezig zijn. Ze zijn niet onderworpen aan de 

leerplicht. 

5.1.2 Je kind is 5 jaar en leerplichtig in het kleuteronderwijs 

Voor 5-jarige leerlingen in het kleuteronderwijs geldt een leerplicht van minstens 290 halve dagen 

aanwezigheid. Wij kunnen beslissen of een afwezigheid van een 5-jarige kleuter aanvaardbaar is of 

niet. Als de afwezigheid aanvaardbaar is, dan telt die mee voor het bereiken van de 290 halve 

dagen aanwezigheid in het kader van de leerplicht. Dat geldt niet voor de toelatingsvoorwaarden 

tot het lager onderwijs! 

5.1.3 Je kind is voltijds leerplichtig in het basisonderwijs 

Voor leerlingen in het lager onderwijs (ook 5-jarige leerlingen die vervroegd zijn ingestapt) en voor 

6- en 7-jarige leerlingen in het kleuteronderwijs is de leerplicht voltijds. Zij zijn altijd aanwezig, 

behalve bij gewettigde afwezigheid. 

Gewettigde afwezigheden 

Voor leerlingen in het lager onderwijs en voor 6- en 7-jarigen in het kleuteronderwijs gelden 

volgende gewettigde afwezigheden: 

• Wegens ziekte 

o Is je kind 4 opeenvolgende kalenderdagen ziek, zelfs als één of meer van die dagen geen 

schooldagen zijn (bv. weekend), dan is een medisch attest nodig. 

o Is je kind (minder dan) 3 opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan volstaat een briefje 

(handtekening + datum) dat je ons bezorgt. Zo’n briefje kun je maar 4 keer per schooljaar 

gebruiken. Een medisch attest is nodig als je al 4 keer een briefje hebt gebruikt. 

o Is je kind chronisch ziek, neem dan contact op met ons en het CLB. 
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o Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten 

de schooluren plaatsvinden. 

Verwittig ons zo vlug mogelijk en bezorg het medisch attest of het briefje aan Klik of tik om tekst in 

te voeren. Wij nemen contact op met het CLB bij twijfel over een medisch attest. 

• Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden 

In volgende situaties kan je kind gewettigd afwezig zijn. Voor die afwezigheden is geen 

toestemming van de directie nodig. Je verwittigt de school wel vooraf. Je bezorgt ook een officieel 

document of een verklaring die de afwezigheid staaft. 

o je kind woont de begrafenis of het huwelijk bij van een persoon die onder hetzelfde dak 

woont of van een bloed- of aanverwant. Het gaat hier enkel over de dag van de begrafenis 

zelf. Wanneer het bijwonen van de begrafenis een afwezigheid van meer dan één dag 

vraagt, bv. omdat het een begrafenis in het buitenland is, dan is voor die bijkomende dagen 

altijd een toestemming van de directie nodig. 

o je kind woont een familieraad bij; 

o je kind moet verschijnen voor de rechtbank (bv. om gehoord te worden); 

o bij een maatregel die kadert in de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming; 

o de school is door overmacht niet bereikbaar of toegankelijk; 

o je kind viert een feestdag die hoort bij zijn geloof: 

▪ Islamitische feesten: 

het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag).  

▪ Joodse feesten: 

het joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag),het Loofhuttenfeest (2 

dagen), het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het feest van 

Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen), het Wekenfeest (2 dagen); 

▪ Orthodoxe feesten: 

Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin het orthodox Paasfeest 

niet samenvalt met het katholieke Paasfeest. 

! De katholieke feestdagen zijn al vervat in de wettelijk vastgelegde schoolvakanties en 

vrije dagen. De protestants-evangelische en anglicaanse godsdienst hebben geen feestdagen 

die daarvan afwijken.  

o je kind neemt actief deel aan sportieve manifestaties voor een individuele selectie of 

lidmaatschap van een vereniging als topsportbelofte. De afwezigheid kan maximaal 10 al dan 

niet gespreide halve schooldagen per schooljaar bedragen. Het gaat niet over het bijwonen 

van een training, maar wel het kunnen deelnemen aan wedstrijden/tornooien of stages 

waarvoor je kind (als lid van een unisportfederatie) geselecteerd is. De unisportfederatie 

moet een document afleveren waaruit blijkt dat je kind effectief geselecteerd is als 

topsportbelofte. Dat document is geldig voor één schooljaar en moet eventueel elk 

schooljaar opnieuw verlengd worden. 

• 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 ons wordt opgevangen. 

• Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directie nodig is 
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Soms kan je kind om een andere reden afwezig zijn. Je bespreekt dat op voorhand met de directie. 

Voor die afwezigheden is een toestemming van de directie nodig. Soms zijn er ook extra 

voorwaarden nodig. Het gaat om een afwezigheid wegens: 

• persoonlijke redenen; 

• het rouwen 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); 

• school-externe interventies; 

• trainingen voor topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek (voor maximaal 

6 lestijden per week, verplaatsingen inbegrepen); 

• Revalidatie/logopedie tijdens de lestijden; 

• het vergezellen van ouders tijdens hun verplaatsingen als binnenschippers, kermis- en 

circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners (de zogenaamde 'trekperiodes'). 

Opgelet: Wij kunnen geen toestemming geven om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit 

vakantie terug te keren. Volgens de leerplicht moet je kind naar school gaan van 1 september tot en 

met 30 juni. 

5.1.4 Problematische afwezigheden 

Alle afwezigheden die niet van rechtswege of door de school zijn gewettigd, zijn te beschouwen als 

problematische afwezigheden. Wij zullen je onmiddellijk contacteren bij elke problematische 

afwezigheid van je kind. 

Vanaf 5 halve dagen problematische afwezigheden contacteren wij het CLB. Samen werken wij rond 

de begeleiding van je kind. We nodigen je in dat geval uit voor een gesprek. 

Terug naar overzicht 

5.2 Participatie leerlingenraad 

Kinderen kunnen vertegenwoordigd worden in de leerlingenraad. Een leerlingenraad is verplicht als 

10 procent van de leerlingen uit de leeftijdsgroep 11 tot 13 jaar (minstens 3 leerlingen) erom 

vraagt. 

In onze school wordt de leerlingeraad samengesteld via verkiezingen. Elke leerling kan zich 

kandidaat stellen en mag stemmen. 

 

De stem van je kind telt 

Terug naar overzicht 

https://www.kinderrechtencoalitie.be/wp-content/uploads/2020/11/Poster-Kinderrechten-Kinderrechtencoalitie.pdf
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5.3 Wat mag en wat niet? 

5.3.1 Kleding 

Bijlage 7: Uniform 

5.3.2 Persoonlijke bezittingen 

Afspraken op de speelplaats en in het gebouw in verband met o.a.: 

Wij verwachten van alle leerlingen, zowel jongens als meisjes, dat zij netjes naar school 

komen. Een verzorgde haartooi (geen hanenkam, geen ingeschoren figuren en symbolen) hoort 

daar ook bij. Juwelen laten we thuis.  

Alle kledingstukken worden duidelijk voorzien van de naam van uw kind. Jassen en vestjes 

voorzien van een lus a.u.b.  

 

De leerlingen brengen nooit een gsm, andere multi-media apparatuur mee naar school. Een gsm 

kan in uitzonderlijke gevallen met toestemming van de directeur voor leerlingen van het 5de en 

6de leerjaar. 

U laat dit weten aan de klasleerkracht of stuurt een mail naar ls@virgomaria.be 

Gsm-gebruik door de leerlingen is niet toegelaten op het schooldomein. 

 

Verder zijn volgende zaken eveneens verboden op het schooldomein: wapens en voorwerpen 

die als wapens kunnen gebruikt worden, frisdranken en energy dranken, alle waardevolle 

spullen… 

 

Wij verwachten van alle leerlingen dat zij zorgdragen voor het uniform en dat de voorschriften 

nauwkeurig opgevolgd worden.  

 

5.3.3 Gezondheid en milieu op school 

Water in de drinkbus. Dit mag steeds bijgevuld worden in de klas. 

De leerlingen eten in de eigen klas. Melk of water wordt aangeboden door de school. 
GEEN koffiekoeken, cornflakes, chocolade, chocoladekoeken, chips, snoep en kauwgom in de 
brooddoos! 
 
Virgo Maria = groene school. Respect voor planten en dieren. Afval in de juiste vuilbak, rest, 
gft, papier en karton en pmd  
 

5.3.4 Eerbied voor materiaal 

Je kind mag alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken zowel op school als 

thuis. Jij en je kind engageren zich om zorgzaam om te gaan met het schoolmateriaal. 

Stellen wij vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of meermaals verloren gaat, dan 

kunnen wij de gemaakte kosten voor de aankoop van nieuw materiaal aanrekenen. 

Terug naar overzicht 

mailto:ls@virgomaria.be
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5.4 Herstel- en sanctioneringsbeleid 

Kinderen maken nu en dan fouten. Dat is eigen aan het groeiproces van elk kind. Kinderen kunnen 

leren uit de fouten die ze maken. Onze school wil hierop inzetten door dialoog en herstel alle 

kansen te geven. In overleg met de betrokkenen gaan we op zoek naar een gepaste maatregel of 

een mogelijke oplossing. Op die manier kunnen kinderen mee de verantwoordelijkheid nemen om 

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

school tuchtmaatregelen niet uit. Het betekent wel dat we heel bewust ervoor kiezen om in 

bepaalde gevallen een tuchtmaatregel op te leggen. 

 

5.4.1 Gedragsregels en afspraken rond pesten 

Wij zijn een KIVA school. 

Pesten wordt op onze school niet getolereerd. Wanneer pestgedrag wordt vastgesteld, reageren we 

zo: 

Bijlage 8 : Wat is KIVA 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

Je kind heeft recht op een veilige omgeving 

5.4.2 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 daarmee je 

kind helpen tot gewenst gedrag te komen. 

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. 

5.4.3 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. Tijdens een ordemaatregel blijft 

je kind op school aanwezig. 

Mogelijke ordemaatregelen zijn: 

• een verwittiging in de agenda 

• een strafwerk 

• meldingsblad van problematisch gedrag  

• na 3 meldingsbladen een tijdelijke verwijdering uit de les, gevolgd door aanmelding bij de 
directie. 

 

https://www.kinderrechtencoalitie.be/wp-content/uploads/2020/11/Poster-Kinderrechten-Kinderrechtencoalitie.pdf
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Deze ordemaatregelen kunnen genomen worden door elk personeelslid van de school, in samenspraak 

met de directie. 

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk. 

5.4.4 Tuchtmaatregelen 

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

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

integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen belemmert, dan kan de 

directie een tuchtmaatregel nemen. Een tuchtmaatregel kan enkel toegepast worden op een 

leerling in het lager onderwijs. 

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 

• een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal 15 opeenvolgende 

schooldagen; 

• een definitieve uitsluiting. 

Preventieve schorsing als bewarende maatregel 

In uitzonderlijke situaties kan de directie in het kader van een tuchtprocedure beslissen om je kind 

preventief te schorsen. Die 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 jou meegedeeld. De 

directie bevestigt die beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De 

preventieve schorsing kan onmiddellijk ingaan en duurt in principe niet langer dan 5 opeenvolgende 

schooldagen. Uitzonderlijk kan die periode eenmalig met 5 opeenvolgende schooldagen verlengd 

worden, als door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden 

afgerond. De directie motiveert die beslissing. 

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 of definitieve uitsluiting wordt de volgende 

procedure gevolgd: 

1 De directie wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. Bij een 

definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van het CLB 

die een adviserende stem heeft. 

2 Jij en je kind worden per aangetekende brief uitgenodigd voor een gesprek met de directie. Je 

kunt worden bijgestaan door een vertrouwenspersoon. Een personeelslid van de school of van 

het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon. Het gesprek zelf 

vindt ten vroegste plaats op de 4de dag na verzending van de brief. 

3 Voorafgaand aan het gesprek hebben jij, je kind en eventueel jullie vertrouwenspersoon het 

recht om het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad, in te kijken. 

4 Na het gesprek brengt de directie jou binnen een termijn van 5 dagen met een aangetekende 

brief op de hoogte van zijn beslissing. In die brief staat een motivering van de beslissing en de 
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ingangsdatum van de tuchtmaatregel. Bij een definitieve uitsluiting vermeldt de beslissing de 

beroepsmogelijkheden. 

Bij een definitieve uitsluiting zoeken we samen met het CLB naar een nieuwe school. Als je geen 

inspanningen doet om je kind in een andere school in te schrijven, krijgt de definitieve uitsluiting 

effectief uitwerking na 1 maand (vakantiedagen niet meegerekend). Jij moet er dan op toezien dat 

je kind aan de leerplicht voldoet. Wij kunnen de inschrijving van je kind weigeren als je kind het 

huidige, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten op onze 

school. 

Opvang op school bij preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve) uitsluiting. 

Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de tuchtprocedure 

tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt het geen deel aan 

de lessen of activiteiten van zijn leerlingengroep. De directie kan beslissen dat de opvang van je 

kind niet haalbaar is voor onze school. Die beslissing motiveren we dan schriftelijk aan jou. 

Bij een definitieve uitsluiting heb je 1 maand de tijd om je kind in een andere school in te 

schrijven. In afwachting van de inschrijving is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt 

het geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directie kan beslissen dat de opvang 

van je kind niet haalbaar is voor onze school. Die beslissing motiveren we dan schriftelijk aan jou. 

Terug naar overzicht 

5.5 Betwistingen 

5.5.1 Beroepsprocedure 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). 

Je kunt 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: 

Kies enkel voor de eerste tekstsuggestie of kies voor ze allebei 

Aan de voorzitter van KOBA NoordkAnt 
                                        Nooitrust 4 
                                         2390 Malle  
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 geeft het beroep daarna door aan het schoolbestuur. 

De aangetekende brief moet ten laatste verstuurd worden op de 5de dag nadat de beslissing van de 

definitieve uitsluiting van je kind werd ontvangen. Er is dus een termijn van 5 dagen. De 

aangetekende brief met het bericht van de definitieve uitsluiting wordt geacht de 3de dag na 

verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de 

ontvangst. Tekstsuggestie Dat geldt ook als je ervoor kiest om het beroep persoonlijk af te geven 

op school. 
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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 

behandelen. 

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

• het beroep is gedateerd en ondertekend; 

• Het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgegeven (met bewijs 

van ontvangst). 

Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als 

onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen 

behandelen. 

We verwachten ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom de definitieve uitsluiting 

betwist wordt. Daarbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

2 Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het schoolbestuur een beroepscommissie 

samenstellen. In de beroepscommissie zitten zowel personen die aan de school of het 

schoolbestuur verbonden zijn als personen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke 

commissie die je klacht grondig onderzoekt. De persoon die de definitieve uitsluiting heeft 

uitgesproken, maakt nooit deel uit van de beroepscommissie, maar wordt wel gehoord. 

3 De beroepscommissie nodigt jou en je kind uit voor een gesprek. Je kunt je daarbij laten 

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

beroepscommissie zijn. De 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 kun je het tuchtdossier opnieuw inkijken. 

Het gesprek gebeurt ten laatste 10 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 10 dagen op. Dat betekent 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 haar zitting naar een consensus. Wanneer het toch tot een 

stemming komt, heeft de groep van personen die aan de school of het schoolbestuur verbonden 

zijn even veel stemmen als de groep van personen 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. 

5 De beroepscommissie zal ofwel het beroep als onontvankelijk afwijzen, ofwel de definitieve 

uitsluiting bevestigen of vernietigen. De voorzitter van de beroepscommissie deelt de 

gemotiveerde beslissing binnen een termijn van 5 dagen met een aangetekende brief mee. 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. 
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5.5.2 Beroepsprocedure niet-uitreiken getuigschrift basisonderwijs 

Indien je niet akkoord gaat met het niet-toekennen van het getuigschrift basisonderwijs, kun je 

beroep instellen. De beroepsprocedure lichten we hieronder toe. 

Let op: 

• 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 directie, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde. 

1 Je vraagt binnen 3 dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het 

getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directie. Dat gesprek is niet hetzelfde als 

het oudercontact. Je moet dat gesprek schriftelijk aanvragen Klik of tik om tekst in te voeren. 

Je krijgt een uitnodiging die de afspraak bevestigt. Let op: als het gesprek na het verstrijken 

van de termijn wordt aangevraagd, kunnen we niet meer op die vraag ingaan. 

2 Dat verplicht overleg met de directie vindt plaats ten laatste de 6de dag na de dag waarop je de 

beslissing hebt ontvangen dat het getuigschrift niet wordt uitgereikt aan je kind. Tijdens dat 

gesprek krijg je de kans om je bezwaren te uiten. De directie verduidelijkt via het dossier van 

je kind op basis van welke gegevens de klassenraad zijn beslissing heeft genomen. We maken 

een verslag van dat overleg. 

3 De directie deelt het resultaat van dat overleg met een aangetekende brief aan je mee. Er zijn 

twee mogelijkheden: 

- De directie vindt dat je argumenten geen nieuwe bijeenkomst van de klassenraad 

rechtvaardigen; 

- De directie vindt dat je argumenten het overwegen waard zijn. In dat geval roept ze de 

klassenraad zo snel mogelijk samen 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 directie of de beslissing van de nieuwe 

klassenraad, dan kun je beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Dat kan via 

aangetekende brief: 

Aan de voorzitter van KOBA NoordkAnt 
                        Nooitrust 4 
                        2390 Malle  
 
Of 
 

Wanneer de school open is, kun 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. Wij 

geven het beroep daarna door aan het schoolbestuur. 

5 Je hebt daarvoor een termijn van 3 dagen, de derde dag na verzending telt als startdatum. De 

aangetekende brief met één van de twee mogelijke beslissingen (zie punt 3) wordt geacht de 

3de 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. 
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Let op: als het beroep te laat verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep als 

onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen 

behandelen. 

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

• het beroep is gedateerd en ondertekend; 

Het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgegeven (met bewijs van 

ontvangst). 

6 Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het schoolbestuur een beroepscommissie 

samenstellen. In de beroepscommissie zitten zowel personen die aan de school of het 

schoolbestuur verbonden zijn, als personen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke 

commissie die je klacht grondig zal onderzoeken. 

7 De beroepscommissie zal jou en je kind uitnodigen voor een gesprek. Je kunt je daarbij laten 

bijstaan door een vertrouwenspersoon. De periode waarin de beroepscommissie kan 

samenkomen, vind je in Klik of tik om tekst in te voeren.. Het is enkel mogelijk om een gesprek 

te verzetten bij gewettigde reden of overmacht. In de brief met de uitnodiging staat 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 personen die aan de school of het schoolbestuur verbonden 

zijn even veel stemmen als de groep van personen 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. 

9 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. 

Terug naar overzicht 

5.6 Klachten 

5.6.1 Klachtencommissie 

Wanneer je ontevreden bent met beslissingen, handelingen of gedragingen van ons schoolbestuur of 

zijn personeelsleden, of met het ontbreken van bepaalde beslissingen of handelingen, dan kun je 

contact opnemen met de directeur. 

Samen met jou zoeken we dan naar een 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 die informele behandeling niet tot een oplossing leidt, dan kun je je klacht in een volgende fase 

voorleggen aan de Klachtencommissie. Die commissie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

behandelt klachten van leerlingen en ouders over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten 
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van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van/door hun schoolbestuur. Voor het indienen 

van een klacht moet je 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 

Je kunt je klacht ook indienen per e-mail (klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen) of via het 

contactformulier op de website van de Klachtencommissie 

(pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/klachtenregeling). 

De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is. Dat wil zeggen als 

ze aan de volgende voorwaarden voldoet: 

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

plaatsgevonden. We rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft. 

• De klacht mag niet anoniem zijn. 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. 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 vind je in het huishoudelijk reglement. 

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

bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De uitkomst van de klachtenregeling heeft dan 

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 de nodige discretie en sereniteit. 

5.6.2 Commissie inzake leerlingenrechten 

Bij een niet-gerealiseerde of ontbonden inschrijving van een kind kun je klacht indienen bij de 

Commissie inzake Leerlingenrechten (www.agodi.be/commissie-inzake-leerlingenrechten).  

mailto:klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/klachtenregeling
https://www.agodi.be/commissie-inzake-leerlingenrechten
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5.6.3 Commissie inzake zorgvuldig bestuur 

Klachten die gaan over de principes van zorgvuldig bestuur kunnen worden ingediend bij de 

Commissie inzake Zorgvuldig bestuur (www.agodi.be/commissie-zorgvuldig-bestuur). Zorgvuldig 

bestuur betekent dat scholen zich in de dagelijkse werking aan een aantal principes moeten houden 

(onder andere kosteloosheid, eerlijke concurrentie, verbod op politieke activiteiten, 

handelsactiviteiten, reclame en sponsoring). 

 

  

https://www.agodi.be/commissie-zorgvuldig-bestuur
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BIJLAGE 1: Onze visie en pedagogisch project 

Samen 

In onze school bieden we op een professionele manier een positief leer –en leefklimaat aan door een 

goede samenwerking. 

We streven naar open en vlotte communicatie  

met elkaar, onderling tijdens vergaderingen en overlegmomenten. 

met de kinderen tijdens kringmomenten, leerlingenraad, individuele leerlingencontacten. 

met ouders tijdens oudercontacten en ouderraadvergaderingen. 

met CLB op regelmatig overleg.   

met externe partijen na aanvraag.  

met andere scholen, de parochie, de buren,……………. 

met iedereen tijdens buitenschoolse activiteiten en feesten. 

Ik en jij, wij maken samen school. 
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Zin in leven 

Onze school wil een ontmoetingsplaats zijn waar klein en groot zich goed voelen. 

Met in de eerste plaats kinderen die graag naar school komen. 

We zetten in op welbevinden, betrokkenheid en een gezonde leerambitie van onze kinderen waarin 

kennis en vaardigheden zorgen voor een totale ontplooiing: het hoofd, het hart en de handen. 

Ons uitgebreid zorgbeleid zorgt voor ondersteuning van elk kind. 

Brede basiszorg op de klasvloer opdat elk kind zich goed voelt. 

Een leerkracht als gids die de kinderen helpt. 

Samen willen we een plek creëren waar de ontwikkelingskansen van elk kind centraal staan. 

Elk kind krijgt bij ons de kans om op zijn eigen niveau te ontwikkelen.  

We houden rekening met de individuele ontwikkeling van onze kinderen. 

 

Sportieve 

Ons team hecht veel belang aan sportiviteit zowel tijdens als na de schooluren. 

Alle kinderen krijgen minstens 2u bewegingsopvoeding (zwemmen & turnen) aangeboden (vanaf 6 

jaar, in turnuniform). 

Vanaf de laatste kleuterklas gaan we zwemmen.  

De turnlessen gaan door in de turn- en polyvalente zalen en we investeren steeds in goede 

materialen.  In samenwerking met MOEV organiseren we regelmatig gratis, vrijblijvende naschoolse 

sportactiviteiten. 

We dragen fair play hoog in het vaandel en durven hierbij hopen op de medewerking van alle  

ouders. 

Tijdens de vrije momenten hebben de leerlingen veel mogelijkheden om te bewegen op een leuke 

en zinvolle manier. 

We spelen in op de actualiteit zoals bv. het WK, Olympische Spelen, The Daily Mile, …  

Bij beweging stimuleren we veel drinken en gezonde tussendoortjes. In de lagere school staan er op 

de speelplaats drinkfonteinen.  

Onze instappertjes maken al vóór de eerste schooldag kennis met Bodymap. 
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Kwaliteitsvolle 

Kwaliteitsvol onderwijs aanbieden waarin de harmonische ontwikkeling van elk kind voorop staat. 

In een veilige omgeving de talenten ”hoofd, hart en handen” ontdekken en ontwikkelen. 

Dit doen we door een wisselwerking tussen persoons- en cultuurgebonden thema’s aan te bieden. 

We bieden onze kinderen veel ervaringskansen aan door:  

                   elkaar te ontmoeten. 

                   begeleid te exploreren en beleven.   

                   zelfstandig of geleid te spelen en te leren. 

We zetten in op een gezonde leerambitie van onze kinderen.  We willen dat kinderen zin krijgen om 

te leren. 

Onze kinderen kunnen op een optimale manier ontwikkelen. 

Als team denken we goed na, welke weg en welke middelen we hiervoor nodig hebben. 

De lat wordt hoog gelegd voor iedereen. Daarnaast wordt er rekening gehouden met de individuele 

ontwikkelstappen, interesses en kwaliteiten. 

Elk kind heeft zijn eigen talenten, die we volledig willen helpen ontdekken en verder ontplooien. 

 

Ruime (blik) 

Is ruim kijken naar elk kind. 

Het kind dat zijn talenten en creativiteit kan ontdekken en mag gebruiken. 

Ruimte om zichzelf te zijn en zichzelf te ontplooien tot jongvolwassene. 

In de kleuterschool werken we met menggroepen. Het eerste leerjaar werkt met peter- en 

meterschap in samenwerking met het vijfde leerjaar. 

Ieder op zijn eigen tempo, de jongsten leren zo van de oudsten en de oudsten dragen mee zorg voor 

de jongsten. 

Door dit “leren van elkaar” gaat er meer aandacht naar sociale vaardigheden. 

De kinderen leren zelfstandiger werken en leren keuzes maken waardoor hun ondernemingszin 

gestimuleerd wordt. 

Onze school tracht de basis te leggen en de vaardigheden aan te leren waardoor het kind een 

houvast heeft om in onze maatschappij een volwaardige plaats in te nemen. 

Met ons uniform proberen we een gelijkheid te creëren. Daarnaast is het uniek-zijn van elk kind 

belangrijk. 
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Groene 

In onze groene omgeving kunnen onze kinderen genieten. Ze leren respectvol omgaan met de natuur 

en milieubewust handelen. 

Natuurbeleving neemt een belangrijke plaats in binnen ons onderwijs. 

In een aangename sfeer kunnen de kinderen op ontdekking gaan. 

Ze leren zelfredzaam te zijn en probleemoplossend te denken. 

Een moestuin, speelbos, speeltuin en speelberg zijn hiervoor de ideale groene ruimtes op ons 

domein. 

Deze groene ruimte biedt veel speel-, exploreer- en leerkansen. 

 

Katholieke 

Onze school verwelkomt iedereen gastvrij vanuit een christelijke inspiratie. 

Zij doet dit met respect voor andere geloofsovertuigingen. 

Zij zorgt voor samenhorigheid en respect voor ieders geloof. 

De kinderen krijgen de kans om andere culturen te leren kennen en worden aangemoedigd solidair 

te zijn met anderen. 

Vanuit de katholieke achtergrond besteden wij aandacht aan het respectvol omgaan met zichzelf, 

anderen, de natuur en onze multiculturele samenleving. 

Onze school wil een deel zijn van de grote kerkgemeenschap; dit gebeurt tijdens eenvoudige 

vieringen rond de kerkelijke feestdagen waarin we tijd maken voor gebed en bezinning. 

Elk schooljaar organiseren we acties voor goede doelen tijdens de advent en de vasten. Dit doen we 

o.a. voor ons schooltje “Virgo Maria” in Oeganda,…………... 

Andersgelovigen nemen ook deel aan de vieringen en tonen respect. 
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Leeromgeving : 

• Groene omgeving, nieuwe gebouwen, ons Wonderbos, steeds goed onderhouden met 

regelmatige vernieuwingen. 

 

• Op onze school wordt geïnvesteerd in nieuwe leerboeken, leerplannen, leermaterialen en 

vernieuwde klaslokalen.  

 

• Door nascholingen blijven de leerkrachten ‘up to date’ met wat er verandert in het 

schoollandschap. 

 

• We hechten veel belang aan creativiteit, spelend leren, experimenteren en sociale 

vaardigheden. We kiezen voor gevarieerde en actieve werkvormen zoals differentiatie en leren 

van elkaar. 

 

• We willen zo veel mogelijk vertrekken vanuit de werkelijkheid. Als de werkelijkheid te veraf, te 

groot, te klein of te lang geleden is, zullen we gebruik maken van allerlei media om de 

werkelijkheid in onze school binnen te brengen.  

 

Een hart voor elk kind 

Op onze school is iedereen welkom. 

We hechten veel belang aan het welbevinden van elk uniek kind. 

We dagen kinderen uit zich te ontplooien op hun eigen tempo. 

Onze school zorgt voor onderwijs op maat voor elk kind. 

Een goed uitgebouwd zorgbeleid en een sterk zorgteam staan klaar om ondersteunend te werken 

met de kinderen, de ouders, de klasleerkrachten en het team. 

Wat het beste is voor elk kind probeert ons zorgteam in goede banen te leiden in samenspraak met 

de klasleerkracht. 

Indien nodig werken we samen met externe partijen zoals CLB, kinesisten, logopedisten, VOKAN, 

huis van het kind, ………. 
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Bijlage 2: Infoboekje kleuterschool 
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1. WELKOM 

Beste ouders, 

Hartelijk welkom in onze school! 

Met deze infobrochure loodsen wij jullie doorheen de afspraken en 

regels binnen onze school. Wij durven hopen dat jullie dit boekje 

aandachtig doornemen. Samen met de kleuterkrant en het 

schoolreglement vormt dit document een leidraad voor een goed 

georganiseerd schooljaar.  

In naam van allen die betrokken zijn bij het schoolleven - zowel 

leerkrachten, directie als administratief- en onderhoudspersoneel, 

vrijwillige medewerkers, vertegenwoordigers van de ouderraad, de leden 

van de schoolraad, ...  - hopen wij dat jullie kind een leuk schooljaar mag 

beleven in onze school. 

Directie en leerkrachtenteam 
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2. WIE IS WIE? 

De GVKS (gesubsidieerde vrije kleuterschool) en de GVLS 

(gesubsidieerde vrije lagere school) vormen samen één basisschool die 

onder de noemer “ Virgo Maria – Instituut ” naar buiten treedt. 

Beide directies vormen samen één directieteam dat het algemeen beleid 

bepaalt. De leerkrachten van de kleuter- en de lagere school werken 

samen aan de realisatie van het eigen opvoedingsproject. Op deze 

manier zijn wij een eigentijdse volwaardige basisschool waar meisjes en 

jongens van 2,5 jaar tot 12 jaar school kunnen lopen. 

Kleuterschool:   

  Terlindenhofstraat 220 

  2170 Merksem 

    03/645 56 29 

    ks@virgomaria.be 

  Directie : Ann Verhoeven 

 

Lagere school: 

  Terlindenhofstraat 206  

  2170 Merksem 

   03/645 97 96 

   03/644 88 15 

   ls@virgomaria.be 

  Directie : Alena Van Camp 

 

mailto:ks@virgomaria.be
mailto:ls@virgomaria.be
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Leerkrachtenteam Kleuterschool: 

Koetjesklas  Marjan Ibens 

Konijntjesklas   Kim Mariën / Zoë Bruylants 

Eendjesklas  Christel De Groof/Saskia Van Eekelen 

Olifantenklas  Rosemie Knaepkens 

Uiltjesklas   Karolien Holsters       

Nijltjesklas   Tinne Fleurbay / Yentl Adriaansen        

Eekhoorntjesklas  Liesbeth Tierens                                                    

Koalaklas   Ilse Degeyter / Lien Van Den Broeck                         

Pinguïnklas  Martine Mols / Patricia Van Passel                            

Hondjesklas  Carina Van Aerde                                             

Schaapjesklas  Daniëlla Proost / Magali Coninickx                  

Beertjesklas  Sarah Janssens                                                         

Aapjesklas (turnen)     Kim Donckers                                                     

Zorgcoördinatie  Tinny De Clerck/Jana Smet                                                

Kinderverzorgster Karin Wesenbeek en Karima Abdessalami         

Vlinder-leerkracht Magali Coninckx /  Saskia Van Eekelen /  

Lien Van Den Broeck / Yentl Adriaansen 

ICT coördinatie            Yentl Adriaansen/Sander Callebert 
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Zorgcoördinator 

De zorgjuf neemt samen met de directie en de vlinder-leerkrachten het 

zorgbeleid van de school ter harte. Voor specifieke vragen rond de 

begeleiding van uw kind kan u bij hen terecht.  

De zorgjuf zorgt voor de organisatie van alle zorginitiatieven. De klasjuf 

blijft de verantwoordelijke van de kinderen. Het is de bedoeling dat 

ouders met problemen of vragen steeds eerst naar haar gaan. De zorgjuf 

is een extra aanspreekpunt voor de ouders en legt indien nodig 

bijkomende contacten met externen (CLB, logopedie, BO scholen, 

welzijnssector…). Eveneens zorgt ze voor een goede doorstroming van 

alle gegevens zodat alle betrokken partijen op de hoogte blijven. De 

zorgjuf kan ook kinderen met specifieke noden begeleiden zodat ze ieder 

op hun eigen niveau en op hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Ze 

zorgt ervoor, samen met de klastitularissen, dat alle kinderen zich goed 

voelen in onze school. 

Kinderverzorgster  

De kinderverzorgster geeft vooral bij de jongste kleuters ondersteuning 

aan de klasjuf. Ze helpt de juf met pedagogische en verzorgende taken. 

Eveneens helpt ze de juf in het dagelijkse klasgebeuren om zo de 

kleuters mee te begeleiden naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid. 

Logopedie 

Alle kleuters van de derde kleuterklas (oranje kleuters) worden 

vrijblijvend door de logopediste getest tijdens de eerste schoolweek na 

uw toestemming. Als er bepaalde spraakstoornissen behandeld moeten 

worden, wordt u daarvan op de hoogte gebracht. Het advies is 

vrijblijvend. 

Indien u de test niet wenst dan kan u dit melden.  

Ook de kleuters van de andere kleuterklassen kunnen op vraag van de 

ouders steeds vrijblijvend getest worden. Deze ouders nemen hiervoor 

eerst contact op met de klasjuf.  
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ICT –coördinator 

Kleuters worden vertrouwd gemaakt met de computer. De ICT- 

coördinator heeft hierbij een begeleidende rol om uw kind op weg te 

helpen. We bieden kwaliteitsvol, competentiegericht en gedoceerd ICT- 

gebruik aan zodat kinderen op een verantwoorde manier leren omgaan 

met een computer. Zo komen ze tot zelfstandig werken en krijgen 

educatieve software op maat. 

 

3. EEN DAG OP SCHOOL 

Voormiddag: van 8u30 tot 12u10       

Namiddag: van 13u35 tot 15u15 

Op woensdag is het een halve dag school. 

Laat uw kinderen wennen aan deze vaste schooluren vanaf de eerste 

schooldag! 

Zorg ervoor dat je kind tijdig aanwezig is. Laatkomers storen het zinvolle 

en sfeervolle onthaal in de klas. 

Afspraken vanaf 8.15u 

Alle kleuters worden afgezet aan het poortje, nemen afscheid en gaan zo 

snel mogelijk naar de klas.( behalve de eerste schooldag) 

Ouders gaan dadelijk door. Zo bemoeilijkt u het fiets en wandelverkeer 

op de straat niet. 
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's Middags 

Alle kleuters worden opgehaald bij de klasjes of buitendeuren. 

Ouders die hun kinderen 's middags terug naar school brengen zetten de 

kleuters weer af aan de poort aan de Nieuwdreef. 

Kinderen die thuis eten, worden terug in de school toegelaten om 13u35 

Afhalen van kleuters 

Vanaf het moment dat de poort bij de Terlindenhofstraat / Nieuwdreef  

opengaat mag U uw kleuter ophalen bij de leerkracht aan de klas/hal. 

Wie nog wacht op een broer of zus van de lagere school, doet dit best 

niet aan de schoolpoort/ schooldomein. 

Tijdens de schooluren zijn de automatische poorten gesloten. U belt dan 

aan bij het kleine blauwe poortje in de Terlindenhofstraat 206 om de 

school te betreden. Ook aan het poortje van de Nieuwdreef kan u 

aanbellen of telefoneren naar de gsm (vermeld op het plaatje). 
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4. AFSPRAKEN EN REGELS (alfabetisch gerangschikt) 

4.1  ADRESWIJZIGING 

Gelieve een gewijzigd adres, een nieuw telefoon- of gsm-nummer zo 

snel mogelijk te melden aan de klasjuf of secretariaat. Zo blijft ons 

adressen- en telefoonbestand ook up to date en bent u steeds 

bereikbaar. 

4.2  AFWEZIGHEDEN 

Kleuters zijn nog niet schoolplichtig, maar toch is het waardevol voor de 

opvoeding en de ontwikkeling van elk kind dat hij /zij regelmatig 

aanwezig is.  

Ook tijdig op school zijn is noodzakelijk. 

Voor niet-leerplichtige kleuters moet de afwezigheid niet gewettigd 

worden door een medisch attest.  Toch is het wenselijk dat ouders de 

school informeren over afwezigheden. 

Afwezigheden kan je steeds telefonisch melden aan het secretariaat                     

tussen 8u en 8u30     03/645.56.29 of via mail:  ks@virgomaria.be 

Leerplichtige kinderen, kleuters van het geboortejaar 2016, moeten elke 

afwezigheid van meer dan drie opeenvolgende schooldagen staven met 

een medisch attest. Opgelet: ouders mogen slechts vier halve dagen per 

schooljaar zelf een ziektebriefje schrijven van maximum drie 

opeenvolgende dagen. Indien je kind op vrijdag en op maandag afwezig 

is, is een doktersbriefje verplicht.  Afwezigheidbriefjes wegens familiale 

omstandigheden zijn niet wettig en worden niet aanvaard. (zie ook: 

schoolreglement).  Afwezigheden - ook voor één dag - moeten steeds 

voor het begin van de schooldag aan de leerkracht, de directie of het 

secretariaat gemeld worden. Na elke afwezigheid brengen de leerlingen 

een briefje mee.  Afwezigheden om vroeger op vakantie te vertrekken 

kunnen nooit toegestaan worden.  
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Onze kleuters geboren in 2017 moeten elke afwezigheid wettigen 

via mail, telefoon of een briefje. Zij moeten 290 halve dagen 

aanwezig zijn op school. 

4.3  BENODIGDHEDEN 

Groene zak 

Boekentas met brooddoos en drinkbus 

4.4 BIJDRAGEREGELING 

Tijdschriften KS (richtprijzen) 

 Dopido (peuters en 1K)    37 euro 

 Dokadi (2K)      37 euro 

 Doremi (3K)      37 euro 

         Leesbeestje                                                     25 euro 

 Leesknuffel (7 prentenboeken + cd)  40 euro 

 Boektoppers       18/30 euro 

 Seizoenboeken/vakantieboeken   6 tot 15 euro 

Fluohoes of fluohesje met logo van de school          5  euro 

Groene zak               5  euro 

De maximumfactuur legt de bijdragen per kleuterklas vast op 50 euro (speeltuin, cultuuruitstappen, 

kleutermenu,....) 

Middagverblijf      1,40 euro 

Voorbewaking      1 euro 

Nabewaking( ook op woensdag) 1 euro per begonnen half 

uur 

(bij overschrijding zullen de werkelijk  gemaakte kosten aangerekend   

worden)                                                                    
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4.5 CLB 

Een CLB is een centrum voor leerlingbegeleiding met als opdracht bij te 

dragen tot het welbevinden van de leerling doorheen zijn/haar 

schoolloopbaan.  Leerlingen, ouders , leerkrachten en schooldirecties 

kunnen op deze dienst beroep doen voor informatie, hulp en begeleiding. 

De ondersteuning van het CLB kan gebeuren via persoonlijk onthaal, 

informatie en advies, overleg, aanvullend onderzoek, kortlopende 

begeleiding, gerichte doorverwijzing en bemiddeling waar nodig. 

Voor  het medisch schooltoezicht zullen zij de 1ste kleuterklas oproepen 

voor een algemeen medisch onderzoek. Ook de vaccinaties worden na 

schriftelijke toestemming van de ouders door hen uitgevoerd. 

Indien er zich thuis een besmettelijke ziekte voordoet; bv geelzucht, 

hersenvliesontsteking, roodvonk enz.... vragen wij u om de school te 

verwittigen! 

Voor informatie of een afspraak neemt U best contact op met de 

schoolverantwoordelijke:  

Voor medische problemen kan U terecht bij Dr. Dieter Cloet, onze 

schoolarts.  

(Contactadres – zie rubriek ‘nuttige adressen’ achteraan deze brochure) 

 

4.6 CONTACTMOMENTEN 

 

Voor een goede start bij het begin van het nieuwe schooljaar 

organiseren we een wenmomentje voor alle nieuwe kleuters aan het 

einde van de vakantie. De leerkrachten maken graag goede afspraken 

met de kinderen bij het begin van het schooljaar.  

Er zal een korte intake gebeuren tussen de ouders en de klasjuf. 

In de 3de kleuterklas wordt de taalvaardigheid opgevolgd. Voor de 

rekenvaardigheden worden vijfjarigen gescreend bij de start en op het 
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einde van het schooljaar. In de loop van het schooljaar kunnen eventueel 

bijkomende testen uitgevoerd worden. 

 

De observatiegegevens van de klasjuf vormen samen met de resultaten 

van de testen de basis van het overleg tussen CLB en school.  Zo wordt 

nagegaan of de kleuter de overstap naar het 1ste leerjaar probleemloos 

kan maken.  Dit alles wordt met de ouders besproken op een individueel 

oudercontact in de loop van het tweede trimester. Eveneens wordt 

rekening gehouden met de gegevens aangebracht door de ouders.  In 

functie van het welbevinden en een positieve evolutie van de 

ontwikkeling van uw kleuter, geven wij advies i.v.m. de overstap naar het 

1ste leerjaar.  Bij deze keuze worden ouders door het schoolteam 

begeleid.  De ouders die het wensen kunnen steeds contact opnemen 

met de klasjuf. Gelieve wel eerst een afspraak te maken, indien u een 

grondig gesprek wenst.  Eventueel kan bij dit gesprek de directie en/of 

zorgjuf aanwezig zijn.  Indien de juf het wenselijk vindt, kan zij ook een 

persoonlijk oudercontact aanvragen aan de ouders.   

Stoor nooit een leerkracht die met haar activiteitenprogramma 

gestart is! 

 

Voor alle ouders voorzien we een individueel oudercontact in de loop 

van het eerste trimester, Het welbevinden en de betrokkenheid van uw 

kleuter wordt dan besproken. Tijdens het oudercontact op het einde van 

het tweede trimester of begin derde trimester kan u de vooruitgang van 

uw kind bespreken.  Door het ondertekenen van de 

engagementsverklaring (zie schoolreglement) belooft u zeker aanwezig 

te zijn op oudercontacten. 
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In functie van ons zorgbeleid is het mogelijk dat er voor bepaalde 

kleuters op het einde van het schooljaar nog een oudercontact wordt 

gepland.  We vinden het belangrijk dat de kleuters met specifieke noden 

worden opgevolgd en wensen dan de laatste evolutie nog te bespreken. 

We voorzien een bijkomend overlegmoment met de ouders op het 

moment dat het nodig blijkt. 

Een korte mededeling kan steeds aan de kleuterjuf overgebracht worden 

via een briefje in de boekentas of bij het afhalen van uw kleuter op het 

einde van de klasdag om 15.15u. Alle leerkrachten staan dan ter 

beschikking.  

4.7 ETEN EN DRINKEN 

Uw kleuter mag een flesje plat water meebrengen om te drinken tijdens 

de voor- en/of namiddag.  

De kleuters die in de nabewaking blijven mogen ook zelf plat water 

meebrengen. 

Wij vragen u om het 10-uurtje( in de namiddag eten we niets) in een 

doosje te steken. Fruit geschild of een stukje groenten zoals bv stukje 

komkommer, wortel, ... en droge koeken zonder chocolade, zonder 

papiertje. Gelieve het doosje en de drinkbus goed te voorzien van naam 

en klas. 

Op woensdag eten we verplicht fruit of groenten. 
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4.8 GODSDIENST 

Onze school is een vrij katholiek instituut. Omdat verbondenheid 
belangrijk is nemen we alle kinderen mee in dit verhaal. 

De waarden van het leven komen hier optimaal aan bod met respect 
voor ieders eigenheid en geloofsovertuiging. 

 

4.9 GROENE SCHOOL.... REINE SCHOOL 

Onze school ligt in een uniek kader. Het in stand houden van de 
groenzone is een zorg voor ons allen.  Mogen wij u vragen respect te 
hebben voor de beplantingen? Werp geen afval op de grond!  Ook in 
onze school wordt het afval selectief verzameld. Werp daarom afval 
steeds in de juiste vuilnisbak! 

Dieren worden op het schoolterrein niet toegelaten. 

Ouders betreden het moestuintje niet.  Enkel mits onderling overleg met 

de juf of directie. 

4.10  HYGIENE 

Luizen zijn een veel voorkomend probleem in scholen en plaatsen waar 

veel kinderen samen komen. Geef luizen geen kans om zich te 

vermenigvuldigen. Luizen geven vaak jeuk, wees alert als uw kleuter 

zich veelvuldig krabt op het hoofd. Indien u als ouder luizen of neten 

opmerkt bij uw kleuter, gelieve de school dan te verwittigen. Op onze 

school voeren wij een campagne tegen luizen: het kriebelproject.  De 

mensen van het kriebelteam ondertekenen een engagementsverklaring 

die de privacy van onze kinderen waarborgt.  De haren van uw kind 

worden regelmatig gecontroleerd.  Leerlingen die besmet zijn, krijgen 

een brief mee voor de ouders. Onwil of onkunde van het gezin of 

onvoldoende resultaat wordt steeds gemeld aan de verpleegkundige van 

het CLB die dan verdere stappen onderneemt.  
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4.10.2  ZINDELIJKHEID 

We verwachten dat uw kleuter zindelijk is voor hij/zij naar de school 

komt. Een ongelukje kan voorkomen. De zindelijkheidstraining is een 

taak van de ouders, maar de school kan wel ondersteuning geven.  De  

jongste kleuters steken in de groene turnzak : reserve onder- en 

bovenbroek, kousen, T-shirt, onderhemd, gastendoekje en plastieken 

zak.  Deze turnzak blijft in de school. Indien er zich een ongelukje 

voordoet, krijgt u uw zakje mee naar huis en brengt u dit de volgende 

dag met nieuwe reservekledij terug mee. 

4.11 INSCHRIJVINGEN 

Kleuters inschrijven kan op het moment dat ze 2 jaar en 6 maanden oud 

zijn en met een officieel document van identiteit. Ouders engageren zich 

ertoe om op de instapdag effectief aanwezig te zijn met hun kind. 

5.6.3.1.2 instapdag                                                       Kinderen ten laatste 

geboren         

1 september 2022 Voor 1 maart 2020 

8 november 2022  Voor 8 mei 2020 

10 januari 2023 Voor 10 juli 2020 

1 februari 2023 Voor 1 augustus 2020 

7 maart 2023 Voor 7 september 2020 

19 april 2023 Voor 19 oktober 2020 

30 mei 2023 Voor 30 november 2020 
 

Alle kleuters geboren na 30 november 2020 
 tem 31 december 2020 mogen ten vroegste ingeschreven worden op 
1 september 2023. 
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De inschrijving is pas definitief na schriftelijke instemming van de inhoud 

en de bepalingen van het schoolreglement met opvoedingsproject en de 

infobrochure.  Elk schooljaar moeten ouders hun inschrijving 

herbevestigen vóór 5 juni. De school geeft hiervoor op een bepaald 

moment een formulier mee dat de ouders invullen en terugbezorgen. 

Wie niet herbevestigt, ziet af van zijn recht op inschrijving. Zo krijgt de 

school zicht op de invulling van haar capaciteit en kan ze vaststellen 

waar nog plaatsen open zijn voor nieuwe inschrijvingen.  

 

4.12 INTEGRATIE 

Het is ons verlangen dat de kleuters zich ‘goed’ voelen in onze school. 

Daarom hechten wij ook veel belang aan de integratieactiviteiten tussen 

de verschillende leeftijdsgroepen. Doordat wij dit schooljaar met 

beperkte leefgroepen starten, komt dit thema in de verschillende klasjes 

al ruim aan bod. 

Tussen de andere leeftijdsgroepen voorzien wij ook op regelmatige basis 

leuke activiteiten samen. Zo gaat het eerste leerjaar maandelijks op 

bezoek bij de oudste kleuters en omgekeerd tijdens de 

Roefelmiddag/hoekenwerk.  De lln van het eerste leerjaar spelen buiten 

met de oudste kleuters tijdens de middagspeeltijd. De jongsten zullen 

soms eens aansluiten bij de middelste leeftijd tijdens het open deurtje.   

De kleuters leren op die manier op speelse wijze de leerkrachten van de 

andere leeftijdsgroep kennen, ook de oudste kleuters komen op speelse 

wijze regelmatig in contact met de leerlingen en leerkrachten van het 

eerste leerjaar. 

 
Voor 3K= geboren  2017 
Voor 2K= geboren  2018 
Voor 1K= geboren  2019 
Voor 1P= geboren  2020 
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De jongsten zullen soms eens aansluiten bij een andere leeftijdsklas 

tijdens het open deurtje.   

Als onze 5-jarige kleuters gaan zwemmen, zullen alle 4-jarigen samen 

de voormiddag doorbrengen met een op maat gemaakt aanbod tijdens 

de vriendjesdag. 
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4.13  KLEDIJ 

Graag zien we verzorgde kledij, aangepast aan het weer.   

Teenslippers en crocs horen niet thuis op school.   Voor hun eigen 

veiligheid en dat van de andere kinderen dragen wij geen juwelen, geen 

hangers en meervoudige oorversieringen.   

 

4.14  MEDICATIE 

In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om 

medicatie toe te dienen aan een kind. Deze vraag moet bevestigd 

worden door een schriftelijk attest van een dokter dat de juiste dosering 

en toedieningwijze bevat.  Steek nooit medicatie in een boekentas. De 

school zal nooit op eigen initiatief medicijnen toedienen en kan niet 

verantwoordelijk worden gesteld. 

 

4.15  MIDDAGVERBLIJF 

Kinderen kunnen op school blijven ineten.  Eten doen de kleuters in de 

klas en worden erna begeleid door middagmoeders. Wie op school blijft 

eten, kan bij de boterhammen melk of water drinken. Koffiekoeken, 

cornflakes, yoghurt, sinaasappels, chocolade, chocoladekoeken, chips, 

snoep en kauwgom horen niet in het lunchpakket thuis! 

De boterhammen moeten in een brooddoos voorzien van naam.  

Afval wordt terug mee naar huis gegeven in de brooddoos. 

Ineten kost per middagbeurt  € 1,40 . In dit bedrag is zowel de 

vergoeding voor het  toezicht, als de drank bij het eten inbegrepen.  

(opgelet: op de schoolrekening wordt dit bedrag wel opgesplitst in drank en toezicht) 

Ouders krijgen een attest ‘belastingvermindering kinderopvang’ krijgen 

voor betaalde opvangprestaties voor alle kinderen jonger dan 14 jaar. 
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De allerjongsten nemen tijdens de middagpauze middagrust. Enkel voor 

de middagrust mag uw peuter een fopspeen en/of een troeteltje 

meebrengen, een luier, voorzien van naam is dan ook toegestaan. De 

jongste peuters krijgen voorrang bij het middagslaapje, dit verandert bij 

elke instapdata. 

 

 

 

 

 

 

 

4.16 MEDEDELINGEN - WEBSITE 

Regelmatig houden we u op de hoogte van het 

schoolleven. U ontvangt elke maand de kleuterkrant, 

waarop de belangrijkste activiteiten staan vermeld en 

de agenda van de maand. 

Alle documenten verschijnen ook steeds op onze 

website www.virgomaria.be. Verloren brieven kan u 

daar steeds terugvinden.  

Drukwerken van externe organisaties, van ouders, van verenigingen en 

culturele instellingen, … worden in de school alleen verspreid na 

toestemming van de directie. 

De meeste brieven worden via mail verspreid, geef daarom zo snel 

mogelijk je mailadres  aan de klasleerkracht. 

 

http://www.virgomaria.be/
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4.17 NAMEN 

Kledij, jassen, brooddozen, doosjes voor het 10uurtje, drinkbussen, 

boekentassen (geen trolleys), turnpantoffels, zwemgerief, ........ alles 

wordt getekend met de naam van de kinderen.  Vergeet ook geen naam 

te zetten op de luier, de fopspeen of troetel van uw peuter.  Zo kunnen 

wij  gemakkelijk een 'verloren voorwerp' terugbezorgen. Verloren 

voorwerpen worden verzameld in een kast in de inkomhal. 

Gelieve ook in het boekentasje van uw kleuter de volledige naam en het 

thuisadres met telefoonnummer te vermelden. Het is erg belangrijk dat u 

het klaslabel aan de boekentas laat hangen. 

 

 

 

 

 

 

4.18 OUDERRAAD 

In onze school is een ouderraad actief.  Afgevaardigden van de 

ouderraad zetelen ook in de schoolraad.  De ouderraad steunt de school 

in haar werking.  

Diverse steunactiviteiten worden ingericht, waarvan de financiële 

opbrengst integraal terugvloeit naar de kinderen.  Dankzij de 

inspanningen van de ouderraad brengt Sinterklaas een heleboel 

speelgoed in de klasjes; Ook de Paasklokken vergeten we 

niet.                                                                                                                          

Als u wil meewerken aan de activiteiten van de ouderraad, kan u steeds 

contact opnemen met de voorzitter of kan u terecht bij één van de 

bestuursleden. Zij zullen u graag te woord staan! virgomaria.or@gmail.com 

 

mailto:virgomaria.or@gmail.com
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4.19 PARKEREN 

Ouders parkeren de wagen steeds op de stedelijke parking op 
de hoek Terlindenhofstraat-Speelpleinstraat of aan de sporthal 
Rode Loop. 

Gelieve in de schoolomgeving uw rijgedrag aan te passen. 

                                  

4.20 REKENINGEN 

Vergoeding voor het middagverblijf, voor- en nabewaking worden 
betaald via de schoolrekening. Die ontvangt u elke maand. Op die 
rekening staan ook de leeruitstappen .  

De bijdragelijst (kostenraming per schooljaar) vindt u als bijlage in het 
schoolreglement. 

U krijgt 15 werkdagen de tijd om de schoolrekening te betalen via uw 
bankinstelling. Gelieve het juiste rekeningnummer en gestructureerde 
mededeling te gebruiken per rekening!  

Bij problemen neemt U best contact op met de directie. 
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4.21 ROOKVERBOD 

Vanaf 01/09/2008 geldt een totaal rookverbod binnen het schooldomein. 

 

4.22 SCHOOLVERANDERING 

Elke schoolverandering gedurende het schooljaar wordt schriftelijk 
meegedeeld door de directie van de nieuwe school aan de directie van 
de oorspronkelijke school.  Neem bij overweging van een 
schoolverandering steeds contact op met de directie. 

 

4.23 SECRETARIAAT 

Op het schoolsecretariaat ( lagere school is elke dag permanentie 
voorzien van 8u tot 16u. ) 

 

4.24 SPEELGOED 

In de klaslokalen is voldoende speelgoed aanwezig.  Speelgoed van 

thuis meebrengen is daarom niet nodig.  Bij bepaalde thema's mogen er 

boeken en speelgoed meegebracht worden als het via de kleuterkrant of 

een afzonderlijk schrijven/mail gevraagd wordt. 
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4.25 SPORTIEVE SCHOOL 

De meisjes en jongens van de derde kleuterklas (de oranje kleuters) 

gaan gratis zwemmen in het gemeentelijk zwembad van Merksem.  

De juf geeft wekelijks 2x50 min bewegingsopvoeding aan iedere klas. 

Daarvoor maakt de turnjuf gebruik van de eigen turnzaal en de 

kleuterzaal. Dit zijn vaste momenten gedurende gans het schooljaar. 

Gelieve op de dag uw kleuter sportieve kledij aan te doen en vooral 

gemakkelijk schoeisel, liefst met velcro, geen veters. (de jongste kleuters 

gebruiken geen turnpantoffels) 

De oudste kleuters gebruiken de groene turnzak om hun turnpantoffels in 

te steken.  

 

 

4.26 STUDIETOELAGEN 

Er hebben meer mensen recht op een school- en studietoelage van de 

Vlaamse overheid dan u denkt. Misschien U ook! 

Voor meer info raadpleeg: www.studietoelagen.be of haal een folder bij 

de directie.  

 

 

 

  

http://www.studietoelagen.be/
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4.27 TEKEN 

Buiten op ons domein zijn er veel bomen, gras en struiken. Jammer 

genoeg horen daar ook teken bij. ’s Avonds uw kleuter nakijken is het 

beste wat U kan doen. 
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4.28 TIJDSCHRIFTEN 

We bieden de kinderen de mogelijkheid om zich te abonneren op Doremi 

(3K), Dokadi (2K) en Dopido (jongste kleuters). Deze uitgaven zijn 

aanvullend bij het klasgebeuren, maar worden in de kleuterklas niet 

gebruikt. 

Er is eveneens de mogelijkheid tot aankoop van kerst-, paas- en 

vakantieboeken . Dit staat los van een abonnement. Eveneens kan u 

zich abonneren op Leesknuffel en Boektoppers. 

Deze abonnementen zijn alleen per jaar te bestellen en worden aan de 

klastitularis contant betaald. 

Uitzondering voor de instappers, deze kunnen steeds abonneren na een 

instapdag voor het resterende schooljaar. 

 

4.29 VEILIGHEID 

Kinderen die met de fiets naar school komen, stallen deze in de 

fietsenberging op eigen verantwoordelijkheid.   

Mogen we u vragen de fiets van uw kind eens extra na te kijken en te 

zorgen dat deze volledig in orde is ? Het dragen van een fietshelm en 

fluo-hesje (boekentashoes) is aan te raden. Fluo hesjes en 

boekentashoezen zijn te koop op het secretariaat voor € 5,00. 

De school kan nooit verantwoordelijk gesteld worden in geval van 

diefstal of beschadigingen aan fietsen. 

In het belang van alle kinderen, zowel voetgangers als fietsers, vragen 

wij aan alle ouders om op de weg van en naar school extra voorzichtig te 

zijn en de verkeersregels te respecteren. 'Kinderen hebben geen 

remmen....' weet je wel! 

Op de speelplaatsen wordt nooit gefietst. Zo vermijden we ongelukken. 
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4.30 VERJAARDAGEN 

Wie jarig is, mag trakteren aan zijn / 

haar klasgenootjes. Bij voorkeur een 

gezond tussendoortje of een droge 

koek. U zal via de verjaardagskaart, 

met info, ontdekken welke 

mogelijkheden er zijn om het feest van uw kleuter te vieren in de klas. 

Zeker geen geschenkjes, snoeptorens of andere "dure" cadeau’s! Indien 

het toch gebeurt, worden deze geschenkjes terug mee naar huis 

gegeven of wordt er in de klas meegespeeld. Ze worden nooit met de 

kleuters naar huis gegeven. Je kan dit best vooraf even afspreken met 

de klasjuf. Een geschenk bv een boek, puzzel, gezelschapsspel voor de 

klas mag wel. 
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4.31 VOOR- EN NABEWAKING 

De leerkrachten vangen de kinderen op tussen 8u15 en 15u35. Wie 

vroeger naar school komt, kan terecht in de voorbewaking op de 

speelplaats/ zaal van het Wonderbos vanaf 7u30.  Bijdrage € 1  

Naschools worden de kleuters opgevangen tussen 15u35 en 17u45 in de 

zaal of de speeltuin bij het Wonderbos. U kan daar uw kleuter afhalen. 

Op woensdag tot 13u10. 

Voor de nabewaking betaalt u vanaf 15u40 tot 17u45  € 1 per begonnen 

halfuur. De vergoeding wordt verrekend via de schoolrekening. Wanneer 

u uw kind te laat komt afhalen, (na 17u45 en ’s woensdags na 13u20) 

wordt een vergoeding van € 5 per kind aangerekend. 

Onze school engageert zich om tegemoet te komen aan de 

basisvoorwaarden voor kwaliteit die worden bepaald door de stad 

Antwerpen.  

Deze basisvoorwaarden gaan over een minimum opvangaanbod, 

veiligheid, maximum aantal kinderen per begeleider, inclusie, 

voorwaarden voor opvangpersoneel en prijzenbeleid.  

Meer informatie vindt u hierover op 

https://www.antwerpen.be/binnenschoolseopvang.” 

- Ouders kunnen een attest ‘belastingvermindering kinderopvang’ krijgen 

voor betaalde opvangprestaties voor alle kinderen jonger dan 14 jaar. 

 

Wat als U later/ vroeger of op woensdag opvang nodig heeft? 

Buitenschoolse kinderopvang PELI ( VD komma) 

Terlindenhofstraat 150 – 2170 Merksem 

administratie.peli@vdkomma.be 

peli@vdkomma.be 

Begeleiding: GSM 0474942937 

GSM verantwoordelijke organisatie: 

Ellen Havermans: 0499 52 31 59 

GSM verantwoordelijke personeel: 

Sien Bolsens: 0473 83 44 03 

https://www.antwerpen.be/binnenschoolseopvang
mailto:administratie.peli@vdkomma.be
mailto:administratie.peli@vdkomma.be
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GSM verantwoordelijke pedagogie: 

Simon Rombauts: 0474 97 59 50 

Opvanguren  Peli 

voorschools:      van 7u00 tot 8u15 (ma, di, wo, do, vr) 

naschools:          van 15u30 tot 18u30 (ma, di, do, vr) 

                           van 12u30 tot 18u30 (alle woensdagnamiddagen) 

Tijdens vakantieperiodes, pedagogische studiedagen en andere snipperdagen:  

alle dagen:          van 7u00 tot 18u00 

Inschrijvingen 

Peli staat in voor de inschrijvingen. De inschrijvingen gebeuren volgens het inschrijvingsbeleid van de 

organisatie. De inschrijvingsprocedure staat in het huishoudelijk reglement.  

Noodopvang 

Indien een kind niet tijdig wordt afgehaald op de voor- en naschoolse opvang of op school na de 

schooltijd, kan de school het kind naar de opvang brengen.  

Het kind valt onder de verantwoordelijkheid van de school tot het kind aan Peli arriveert.  

De school staat in voor het verwittigen van de ouders. 

De school vult een standaard inlichtingenformulier in, zodat Peli over voldoende gegevens beschikt.  

Brengen van kinderen 

De kinderen in de voorschoolse opvang worden door een begeleid(st)er van Peli naar de speelplaats 

van de school Virgo Maria (KS & LS) gebracht. De kinderen vallen onder de verantwoordelijkheid 

van  Peli totdat ze aan de school Virgo Maria (KS & LS) aangekomen zijn.  

De kinderen in de naschoolse opvang worden door een begeleid(st)er van Peli aan de school 

opgehaald en naar de opvangplaats in de Terlindenhofstraat gebracht. De kinderen vallen onder de 

verantwoordelijkheid van Peli.  

De kinderen eten ’s woensdags altijd in Peli.  
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5. NUTTIGE ADRESSEN 

Virgo Maria-instituut / kleuterschool 

Directie: Verhoeven Ann 

Terlindenhofstr 220   

2170 Merksem 

: 03/645.56.29            

: ks@virgomaria.be 

 

Virgo Maria-instituut / lagere school  

Directie: Van Camp Alena 

Terlindenhofstr 206   

2170 Merksem 

: 03/645.97.96            

: 03/644.88.15 

: ls@virgomaria.be 

 CLB De Wissel – campus Noord, vestiging Merksem   

Gagelveldenstraat 54 

2170 Merksem 

: 03/640.38.90 

: 03/646 81 44 

: info@vclbdewisselantwerpen.be 

 

 

mailto:ls@virgomaria.be
mailto:info@vclbdewisselantwerpen.be
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 Oudervereniging Virgo Maria 

: virgomaria.or@gmail.com 

 

 Schoolbestuur: Koba vzw  NoordkAnt 

Afgevaardigd beheerder: Geert De Sitter 

p/a Stella Marisstraat 3 

2170 Merksem 

: 03/543.97.10 

  

mailto:oc@virgomaria.be
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Schoolkalender 2022 - 2023     
 
 
donderdag 1 september 2022    Eerste schooldag 
 
dinsdag  6 september 2022     Infoavond 1L – 2L – 3L 
 
donderdag  8 september 2022       Infoavond 4L – 5L – 6L 
  
vrijdag 16  september 2022                            Septemberhappening  
 
woensdag 21 september 2022                                          pedagogische studiedag- Vrijaf   
 
maandag 26 september – vrijdag 30 september2022 Zeeklassen 6L 
                                                                                              
maandag 3 oktober 2022                Facultatieve verlofdag – Vrijaf  
 
maandag 31 oktober - zondag 6 november 2022            Herfstvakantie 
 
woensdag 9 november 2022                                               Fluo-dag merksem 
 
donderdag 10 november 2022    pedagogische studiedag-Vrijaf 
 
vrijdag 11 november 2022                                                 Wapenstilstand – Vrijaf 
 
maandag 26 december - zondag 8 januari  2023  Kerstvakantie 
 
vrijdag 27 januari 2023                Facultatieve verlofdag – Vrijaf  
 
maandag 20 februari -  zondag 26 februari 2023            Krokusvakantie 
 
vrijdag 10 maart 2023                                                       pedagogische studiedag – Vrijaf 
 
maandag 3 april - zondag 16 april 2023             Paasvakantie 
 
maandag 1 mei 2023                                                         feest van de arbeid – Vrijaf  
 
maandag 15 mei – woensdag 17 mei 2023   Boerderijklassen 3L 
 
donderdag 18 mei 2023               Hemelvaartsdag – Vrijaf 
 
vrijdag  19 mei 2023      Brugdag – Vrijaf  
   
maandag 29 mei 2023     Pinkstermaandag – Vrijaf 
 
vrijdag 2 juni 2023                                                              Tuinfeest 
 
donderdag 29 juni 2023                                                    proclamatie 3K en 6L           
 
vrijdag 30 juni 2023                           Laatste halve schooldag 
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Bijlage 3: Infobrochure lagere school 

 

KOBA vzw NoordkAnt 

Virgo Maria - instituut 

Terlindenhofstraat 206   

2170 Merksem 

 03/645.97.96   

ls@virgomaria.be 

 http://www.virgomaria.be 

 

De geluksvogels vliegen uit !  

Volgen jullie ? 

 

 

Infobrochure 

Lagere school 
2022 - 2023 

 
 



 

 77 van 102 

Wat vindt u waar? 

1. Welkom 4 

2. Wie is wie? 5 

3. Een dag op school 6 

4. Afspraken en regels 7 

     4.1 Afwezigheden 7 

     4.2 CLB 7 

     4.3 Contactmomenten 8 

     4.4 Dranken 8 

     4.5 Eerste communie 8 

     4.6 Extra-murosactiviteiten 8 

     4.7 Godsdienst 8 

     4.8 Groene school ...  Reine school 9 

     4.9 Inschrijvingen 9 

     4.10 Luizenproject 9 

     4.11 Medisch onderzoek 9 

     4.12 Middagverblijf 9 

     4.13 Mededelingen - website 10 

     4.14 Namen 10 

     4.15 Ouderraad 10 

     4.16 Parkeren 10 

     4.17 Rapporten 10 

     4.18 Rekeningen 10 

     4.19 Rookverbod 11 

     4.20 Secretariaat 11 

     4.21 Sportieve school 11 

     4.22 Studietoelagen 12 

     4.23 Tijdschriften 12 

     4.24 Uniform 12 

     4.25 Veiligheid  13 

     4.26 Verjaardagen 13 

     4.27 Voor- en nabewaking 14 

     4.28 Zorgbegeleiding 15 

5. Nuttige adressen 16 

6. Schoolkalender 17 

7. Personeel 18 
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6 1. Welkom 

 

Beste ouders en kinderen 

 

Hartelijk welkom in onze school! Deze infobrochure vertelt heel wat over de 

afspraken en regels in onze school. Lees het aandachtig.  

Maandkalender + infoboekje + schoolreglement = georganiseerd schooljaar. 

Wij hopen dat uw kind zich snel thuis voelt in onze school. 

Directie en leerkrachtenteam 
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7 2. Wie is wie? 

 

De kleuterschool en de lagere school vormen samen één basisschool: het Virgo 

Maria-instituut. 

Beide directies vormen samen één directieteam dat het algemeen beleid bepaalt. De 

leerkrachten van de kleuter- en de lagere school werken samen aan de realisatie van 

het eigen opvoedingsproject. Wij willen een eigentijdse basisschool zijn waar meisjes 

en jongens van 2,5 jaar tot 12 jaar naar school kunnen gaan. 

 

Kleuterschool:   

  Terlindenhofstraat 220 

  2170 Merksem 

    03/645 56 29 

    03/644 88 15 

    ann.verhoeven@virgomaria.be 

  Directie : Ann Verhoeven 

 

 

Lagere school: 

  Terlindenhofstraat 206  

  2170 Merksem 

   03/645 97 96 

   03/644 88 15 

   alena.vancamp@virgomaria.be 

  Directie : Alena Van Camp 

  

  

mailto:ann.verhoeven@virgomaria.be
mailto:alena.vancamp@virgomaria.be
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8 3. Een dag op school  

 

   

Vanaf 7u30 – 8u15: voorbewaking (blauwe poort over het bureau van de directie)  

 

De lessen starten stipt om 

8u30 voor 1L tot 6L 

Vanaf 8u15 gaan de leerlingen ineens naar hun klas. 

 

Leerlingen die te voet komen: via de blauwe poort gebouw A 

Leerlingen die met de fiets komen: via de poort aan de sportspeelplaats. 

 

Tussen de middag kan uw kind naar huis. 

Ophalen om 12u10 of gaat alleen naar huis (vanaf 4de leerjaar) 

Vanaf 13u15 gaat de schoolpoort terug open voor de thuiseters. 

 

Afhalen: 

1L: afhalen op speelplaats Wonderbos vanaf 15u15 (leerlingen voor de nabewaking of 

met een grotere broer of zus op school, worden opgehaald door juf Marleen aan het 

Wonderbos om 15u15 en naar de lagere school gebracht) 

2L en 3L afhalen op de sportspeelplaats vanaf 15u15 

4L tot 6L: afhalen blauwe poort (over directie) vanaf 15u15 

Fietsers worden afgehaald aan de sportspeelplaats. 

 

Woensdag: 12u10 nabewaking tot 13u10 aan het Wonderbos en dus af te halen via 

poort Nieuwdreef of blauwe poort sportspeelplaats. 

 

Nabewaking: 15u45 tot 17u45 eerst op de sportspeelplaats, later aan de put richting 

Wonderbos. 

 

Stille studie op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15u35 tot 16u35 voor 

leerlingen van 5L en 6L. 
 

 

Ziek? Bel tussen 8u en 8u30  

   03/645.97.96   

of mail:  informatie@virgomaria.be 
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9 4. Afspraken en regels  

9.1 4.1 AFWEZIGHEDEN 

Leerplichtige kinderen (dit zijn leerlingen vanaf 5 jaar) moeten afwezigheden van 

meer dan drie opeenvolgende schooldagen wettigen met een medisch attest. 

Opgelet: ouders mogen slechts vier keer per schooljaar (briefjes Z1 – Z2 – Z3 – 

Z4) zelf een ziektebriefje schrijven van maximum drie opeenvolgende dagen.  

Indien je kind op vrijdag en op maandag afwezig is, is een 

doktersbriefje verplicht.  

Afwezigheidsbriefjes vindt u achteraan in de agenda van uw kind.  

Afwezigheidsbriefjes wegens familiale omstandigheden zijn niet 

wettig en worden niet aanvaard. (zie ook: schoolreglement) 

Afwezigheden - ook voor één dag - moeten steeds voor het begin 

van de schooldag aan de leerkracht of het secretariaat gemeld worden. Na elke 

afwezigheid brengen de leerlingen een briefje mee.  

Afwezigheden om vroeger op vakantie te vertrekken kunnen nooit toegestaan 

worden.  

 

4.2 CLB   
Het CLB is een centrum voor leerlingbegeleiding met als opdracht bij te dragen tot het 

welbevinden van de leerling tijdens zijn/haar schoolloopbaan. 

Leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties kunnen op deze dienst beroep 

doen voor informatie, hulp en begeleiding.  
 

De ondersteuning van het CLB kan gebeuren via persoonlijk onthaal, informatie en 

advies, overleg, aanvullend onderzoek, kortlopende begeleiding, gerichte 

doorverwijzing en bemiddeling waar nodig. 
 

Voor informatie of een afspraak neemt u best contact op met onze zorgcoördinator 

An Heremans. 
 

Voor medische problemen kan u terecht bij onze schoolarts, Dieter Cloet. 
 

VCLB De Wissel-Antwerpen 

Campus Noord Merksem 

Gagelveldenstraat 54 

2170  Merksem 

03/640.38.90 

info@vclbdewisselantwerpen.be 
 

Openingsuren: 8u30 tot 16u - op maandag tot 18 uur 

Toegankelijk voor het publiek : 9 tot 12u en 13 tot 16u                       

Op maandag tot 18 uur - na afspraak 
 

Sluitingsperiodes: 

mailto:info@vclbdewisselantwerpen.be
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tijdens de wettelijke feestdagen 

tijdens de kerstvakantie; 2 dagen geopend (zie website)  

tijdens de paasvakantie 

tijdens de zomervakantie: gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus 

 

4.3 CONTACTMOMENTEN 
  

Begin september: infoavond 

1ste oudercontact: voor de herfstvakantie  

2de oudercontact: voor de paasvakantie 

3de contactmoment: eind juni  

 

 

4.4 DRANKEN 

   

 

 

4.5 EERSTE COMMUNIE 
Dit is niet meer de verantwoordelijkheid van de school. 

Inschrijvingsmoment: dit wordt in de loop van het eerste trimester meegedeeld. 

 

 

4.6 EXTRA MUROSACTIVITEITEN 

 
 

3de leerjaar: boerderijklassen in Wortel van 15/05/23 t.e.m. 17/05/23.   

 

 

 

 

 
6de leerjaar: zeeklassen in de Panne, van 26/09/22 t.e.m. 30/09/22. 

 

 

 

 

 

 

 

Water in de drinkbus.  
Dit mag steeds bijgevuld worden in de klas. 
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4.7 GODSDIENST 

 
Wie je ook bent en wat ook je achtergrond is, in onze katholieke school 

is iedereen welkom.  

Samen leven in dialoog met elkaar vinden we belangrijk.  

 

Jezelf beter leren kennen en in dialoog kunnen gaan met wie je van mening verschilt: 

dat zijn belangrijke vaardigheden om bij te dragen aan onze samenleving. 

We verwachten dan ook dat al onze leerlingen met respect voor elkaar, actief  

deelnemen aan de godsdienstlessen en schooleucharistievieringen. Uitzonderingen 

hierop worden niet toegestaan. 

 

 

4.8 GROENE SCHOOL.... REINE SCHOOL 
 

Virgo Maria = groene school  

Respect voor planten en dieren.  

 

 

  

Afval in de juiste vuilbak! 

 

 

 

 

4.9 INSCHRIJVINGEN 

 

Inschrijvingen gebeuren via het “meld je aan” systeem. 

www.meldjeaan.be  

Elk schooljaar moeten ouders hun inschrijving herbevestigen vóór 5 juni. 

De school geeft hiervoor op een bepaald moment een formulier mee dat 

de ouders invullen en terugbezorgen.  

Wie niet herbevestigt, ziet af van zijn recht op inschrijving. Zo krijgt de school zicht 

op de invulling van haar capaciteit en kan ze vaststellen waar nog plaatsen open zijn 

voor nieuwe inschrijvingen. 

 

 

4.10 LUIZENPROJECT 

 

Leerlingen die besmet zijn, krijgen een brief mee. 

Strookje ingevuld terug meebrengen. 

 

http://www.meldjeaan.be/
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4.11 MEDISCH ONDERZOEK 
 

Onderzoek door schoolarts = verplicht. 

De onderzoeken gebeuren op school voor 1L en 4L. De onderzoeken 

voor 6L gebeuren op het CLB. De vaccinatie gebeurt in 5L op school, 

steeds met toestemming van de ouders. Contactadres CLB – zie bij ‘nuttige adressen’. 

 

 

4.12 MIDDAGVERBLIJF 
De leerlingen eten in de eigen klas. 

Melk of water wordt aangeboden door de school. 

GEEN koffiekoeken, cornflakes, chocolade, chocoladekoeken, chips, 

snoep en kauwgom in de brooddoos! 

€1,40 per middag (toezicht en drankje). Komt op de rekening. 

 

4.13 MEDEDELINGEN - WEBSITE 

 

Bij het begin van de maand ontvangt u via mail een maandkalender.  

U vindt hem ook op de website: www.virgomaria.be.  

Wil je zelf een folder uitdelen? Info bij directie. 

 

 

4.14 NAMEN 
Kledij, jassen, brooddozen, boekentassen, turnpantoffels, zwemgerief, ........ zet op alles 

de naam van je kind. Zo kunnen wij makkelijk een 'verloren voorwerp' terugbezorgen. 

Verloren voorwerpen worden verzameld op een open rek aan onze eetzaal, beneden 

aan de trap.  

 

 

4.15 OUDERRAAD 
In onze school is een ouderraad actief. Afgevaardigden van de ouderraad zetelen ook 

in de schoolraad.  

 

 

4.16 PARKEREN 
 

Parkeren op parking over de school of op parking van sporthal Rode Loop.  

Ook in de Terlindenhofstraat zijn een aantal parkeerplaatsen. 

NIET parkeren voor de school! De politie deelt regelmatig boetes uit. 

Gelieve in de schoolomgeving uw rijgedrag aan te passen. 

 

http://www.virgomaria.be/
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4.17 RAPPORTEN 

 

In elke klas doet men toetsen. Toetsen worden mee naar huis gegeven. U 

kijkt de toetsen in, ondertekent ze en geeft ze terug mee naar school. 

 

4x per jaar een rapport + 2x oudercontact. 

 

 
 

4.18 REKENINGEN 
 

Elke maand: middagverblijf, zwembeurten, activiteiten, sportactiviteiten 

Moev,... 
U krijgt 15 dagen tijd om de rekening te betalen via uw bank.  

Voor langdurig openstaande rekeningen doen wij beroep op het 

incassobureau TCM die onze schuldvorderingen op zich neemt.  

 

 

 

4.19 ROOKVERBOD 
 

Vanaf 01/09/2008 geldt een totaal rookverbod binnen de gebouwen en 

op speelplaatsen in alle Vlaamse scholen voor iedereen die zich op het 

schooldomein begeeft. 

 

 

 

4.20 SECRETARIAAT 
 

Het secretariaat is telefonisch (03/645.97.96) bereikbaar  

tussen 8u00 -12u10 en 13u35 -16u30. 

Vragen kunnen ook steeds via: informatie@virgomaria.be 

 

 

4.21 SPORTIEVE SCHOOL 
 

Wij proberen elk schooljaar opnieuw een ‘sportieve school’ te zijn! 

Bewegingsopvoeding en zwemmen worden door alle leerlingen actief 

gevolgd.  

Lange haren bij elkaar binden. 

 

 

Tijdens de gymlessen dragen de leerlingen het sportuniform van de school (zie nr. 4.25) 
 

mailto:informatie@virgomaria.be
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Turngerief (en 1 paar reserve sportsokken) zit in de groene turnzak.  
 

2 sportdagen: wintersportdag (schaatsen in 2de trimester) en zomersportdag 

(sportcentrum in Peerdsbos in 3de trimester). Deelnemen aan de twee sportdagen is 

verplicht. 
 

Alle leerjaren gaan zwemmen 

3de leerjaar = gratis. 

€1 per zwembeurt (schoolrekening) 

 
 

De meisjes dragen tijdens die activiteit een badpak uit één stuk (geen bikini). De 

jongens dragen een zwembroek (geen zwemshort). Om de herkenbaarheid van onze 

kinderen in het zwembad te vergemakkelijken, dragen alle leerlingen een gele 

badmuts. 

Deze kan u eventueel aankopen op het secretariaat. 

 

 

Niet meezwemmen of turnen? Verwittig de turnleerkracht. 

Breng een doktersbewijs mee. 

 

 

 

4.22 SCHOOLTOESLAG = groeipakket (STUDIETOELAGE) 

Wie hier recht op heeft, ontvangt de toeslag automatisch in de loop van het najaar. 

Ouders hoeven hiervoor geen aanvraag meer in te dienen. 

 

 

4.23 TIJDSCHRIFTEN 

 

U hebt in het begin van het schooljaar de mogelijkheid om een 

abonnement te nemen op verschillende tijdschriften en/of leesboekjes.  

Dit is geen verplichting! 
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4.24 UNIFORM 
 

De jongens en meisjes van de lagere school dragen alle dagen het uniform van onze 

school. Voor alle duidelijkheid geven we hieronder nog eens de voorschriften op een 

rijtje. De leerkrachten en de directie houden toezicht op het naleven van de 

voorschriften. 

 

De meisjes dragen een uniformrok of bermuda, de jongens een bermuda.  

Tussen 15 oktober en Pasen is een lange broek toegelaten, zowel voor jongens als 

meisjes. 

 

rok: marineblauwe stof  - verplicht voorgeschreven model te koop bij ‘Jiff’ - 

Bredabaan 525/A - Merksem  

korte broek: marineblauw bermudamodel - verplicht voorgeschreven model te koop bij 

‘Jiff’ - Bredabaan 525/A - Merksem 

polo:  effen wit met opgezet kraagje, korte mouwen, borstzakje met kenteken van de 

school - verplicht voorgeschreven model te koop bij ‘Jiff’ - Bredabaan 

525/A - Merksem 

truien:  marineblauwe vest met kap met ingeweven kenteken van de school  - verplicht 

voorgeschreven model te koop bij ‘Jiff’ - Bredabaan 525/A - Merksem 

lange broek:  effen donkerblauw klassiek model in stof of fluweel zonder gekleurde stiksels 

(geen jeans of legging)  

sous-pull: effen wit of donkerblauw (mag alleen gedragen worden onder de polo in de 

winterperiode: 15 oktober - Pasen) 

jassen: effen marineblauw (geen opvallende voering, geen gekleurde stiksels, ritsen of 

tekeningen) 

muts/sjaal/handschoenen: effen donkerblauw, grijs of wit 

kousen/sokken  effen donkerblauw, grijs of wit – niet in sandalen 

schoenen/laarzen:                donkerblauw, zwart, grijs, bruin, beige of wit 

sandalen: donkerblauw, zwart, grijs, bruin, beige of wit (geen slippers) 

haarlinten: donkerblauw of wit 

turnuniform:  groene school T-shirt met opdruk en blauwe turnshort – verplicht model: Aan 

te kopen op het secretariaat 

witte turnpantoffels (zonder veters), witte sokken 

Het turngerief wordt opgeborgen in een groene turnzak. – verplicht model: 

Aan te kopen op het secretariaat 

zwemmen: badpak (meisjes) of zwembroek (jongens) en gele badmuts (kan aangekocht 

worden op het secretariaat) 

Lange broeken, sous-pulls, jassen, muts/sjaal/handschoenen, schoenen kan u 

aankopen in een winkel naar keuze. 

 

Het turnuniform kan steeds bijbesteld worden via het secretariaat: 

adminsitratie@virgomaria.be  
 

Wij verwachten van alle leerlingen, zowel jongens als meisjes, dat zij netjes naar school 

komen. Een verzorgde haartooi (geen hanenkam, geen ingeschoren figuren en 

symbolen) hoort daar ook bij. Juwelen laten we thuis.  

Alle kledingstukken worden duidelijk voorzien van de naam van uw kind. Jassen en 

vestjes voorzien van een lus a.u.b.  

mailto:adminsitratie@virgomaria.be
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De leerlingen brengen nooit een gsm mee naar school. Dit kan in uitzonderlijke 

gevallen met toestemming van de directeur voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar. 

U laat dit weten aan de klasleerkracht of stuurt een mail naar ls@virgomaria.be 

Gsm-gebruik door de leerlingen is niet toegelaten op het schooldomein. 

 

Wij verwachten van alle leerlingen dat zij zorgdragen voor het uniform en dat de 

voorschriften nauwkeurig opgevolgd worden.  

 

 

4.25 VEILIGHEID 
Kinderen die met de fiets naar school komen, stallen deze in de fietsenbergingen op 

eigen verantwoordelijkheid.  

Mogen we u vragen de fiets van uw kind eens extra na te kijken en te zorgen dat deze 

volledig in orde is? Het dragen van een fietshelm en fluo-hesje (boekentashoes) is aan 

te raden. Leerlingen zorgen dat ze hun fiets vastleggen met een degelijk fietsslot! 

De school kan nooit verantwoordelijk gesteld worden in geval van diefstal of 

beschadigingen aan fietsen. 

In het belang van alle kinderen, zowel voetgangers als fietsers, vragen wij aan alle 

ouders om op de weg van en naar school extra voorzichtig te zijn en de verkeersregels 

te respecteren. 'Kinderen hebben geen remmen....' weet je wel! 

 

Op de speelplaatsen en het pad naar de kleuterschool (Wonderbos) wordt tijdens de 

schooluren niet gefietst. Zo vermijden we ongelukken. Dank je wel voor jullie begrip. 

 

 

4.26 VERJAARDAGEN  

Trakteren voor je verjaardag mag, maar is zeker niet verplicht. Als je 

trakteert kies dan voor een gezond tussendoortje (fruit of een droge koek) 

of een boek of een klein gezelschapsspelletje voor de klas. 

 

Je brengt 1 traktatie mee, GEEN zakjes met allerlei in, en zeker GEEN drank! Ook 

zeker geen geschenkjes, snoeptorens of andere "dure" cadeaus! Als dit toch 

gebeurd wordt dit terug meegegeven naar huis. 

 

 

  

mailto:ls@virgomaria.be
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4.27 VOOR- EN NABEWAKING 
De leerkrachten vangen de kinderen op tussen 8u15 en 15u35.  

Wie vroeger naar school komt, gaat naar de voorbewaking (vanaf 7u30).  

De leerlingen van het 1ste leerjaar gaan naar de voorbewaking in het Wonderbos. 

Leerlingen van de lagere school verblijven NOOIT zonder toezicht op de speelplaats 

voor 8u15. Wie voor 8u15 op school is, gaat naar de voorbewaking. 
 

Na schooltijd worden de kinderen op school opgevangen tussen 15u15 en 17u45. Heb 

je voor 7u30 of langer dan 17u45 opvang nodig? Dan werken wij samen met de IBO - 

Peli.  
 

Voor de nabewaking betaalt u vanaf 15u45 tot 17u45 1 euro per begonnen halfuur. De 

vergoeding wordt verrekend via de schoolrekening. Wanneer u uw kind te laat komt 

afhalen, (na 17u45 en ’s woensdags na 13u10) wordt een vergoeding van 5 euro per 

kwartier/per kind aangerekend. 
 

Op woensdag is er nabewaking voorzien tot 13u10. Hiervoor betaalt u 1 euro.  
 

Wat is een IBO?  

Een IBO is een initiatief voor buitenschoolse opvang. Leerlingen van het eerste 

kleuterklasje tot en met het zesde leerjaar kunnen in deze opvang terecht:  

 

Buitenschoolse kinderopvang PELI 

Terlindenhofstraat 150 – 2170 Merksem 

Ellen H.: 0499 52 31 59 

 

Opvanguren IBO Peli 

voorschools:      van 7u00 tot 8u15 (ma, di, wo, do, vr) 

naschools:          van 15u30 tot 18u30 (ma, di, do, vr) 

                           van 12u30 tot 18u30 (alle woensdagnamiddagen) 

Tijdens vakantieperiodes, pedagogische studiedagen en andere snipperdagen:  

alle dagen van 7u00 tot 18u00. 

 

Inschrijvingen 

Het IBO Peli staat in voor de inschrijvingen. De inschrijvingen gebeuren volgens het 

inschrijvingsbeleid van de organisatie. De inschrijvingsprocedure staat in het 

huishoudelijk reglement.  

 

Noodopvang 

Indien een kind niet tijdig wordt afgehaald op de voor- en naschoolse opvang of op 

school na de schooltijd, kan de school het kind naar het IBO brengen.  

Het kind valt onder de verantwoordelijkheid van de school tot het kind aan het IBO 

arriveert.  

De school staat in voor het verwittigen van de ouders. 

De school vult een standaard inlichtingenformulier in, zodat het IBO over voldoende 

gegevens beschikt.  
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Brengen van kinderen 

De kinderen in de voorschoolse opvang worden door een begeleid(st)er van IBO Peli 

naar de speelplaats van de school Virgo Maria (KS & LS) gebracht. De kinderen vallen 

onder de verantwoordelijkheid van IBO Peli totdat ze aan de school Virgo Maria (KS 

& LS) aangekomen zijn.  

De kinderen in de naschoolse opvang worden door een begeleid(st)er van IBO Peli 

aan de school opgehaald en naar het IBO gebracht. De kinderen vallen onder de 

verantwoordelijkheid van IBO Peli.  

 

De kinderen eten ’s woensdags altijd in het IBO.  

 

4.28 ZORGBEGELEIDING 

 
Juf An Heremans neemt samen met andere zorgleerkrachten het zorgbeleid van de 

school ter harte. Voor specifieke vragen rond de begeleiding van uw kind kan u bij haar 

terecht: an.heremans@virgomaria.be  

 

  

mailto:an.heremans@virgomaria.be
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5. Nuttige adressen  
 

 Virgo Maria-instituut / kleuterschool        

 Terlindenhofstraat 220   

 2170 Merksem 

 : 03/645.56.29            

 : 03/644.88.15 

 : ann.verhoeven@virgomaria.be 

 

 CLB De Wissel – campus Noord, vestiging Merksem   

 Gagelveldenstraat 54 

 2170 Merksem 

 : 03/640.38.90 

 : 03/646 81 44 

 : Merksem2@clb-net.be   

 

 Oudervereniging Virgo Maria 

 : virgomaria.or@gmail.com 

 

 schoolbestuur: 

 KOBA NoordkAnt vzw 

Nooitrust 4  

2390 Malle  

: 03 304 91 00 

 

  IBO Peli 

Voluntas vzw 

Terlindenhofstraat 150  

2170 MERKSEM 

: 03 201 33 36 of 03 201 32 82 

 buitenschoolse.kinderopvang@stad.antwerpen.be 

 

  

mailto:oc@virgomaria.be
mailto:buitenschoolse.kinderopvang@stad.antwerpen.be


 

 92 van 102 

Schoolkalender 2022 - 2023     
 
 
 
donderdag 1 september 2022    Eerste schooldag 
 
dinsdag  6 september 2022     Infoavond 1L – 2L – 3L 
 
donderdag  8 september 2022       Infoavond 4L – 5L – 6L 
  
vrijdag 16  september 2022                            Septemberhappening  
 
woensdag 21 september 2022                                          pedagogische studiedag- Vrijaf   
 
maandag 26 september – vrijdag 30 september2022 Zeeklassen 6L 
                                                                                              
maandag 3 oktober 2022                Facultatieve verlofdag – Vrijaf  
 
maandag 31 oktober - zondag 6 november 2022            Herfstvakantie 
 
woensdag 9 november 2022                                               Fluo-dag merksem 
 
donderdag 10 november 2022    pedagogische studiedag-Vrijaf 
 
vrijdag 11 november 2022                                                 Wapenstilstand – Vrijaf 
 
maandag 26 december - zondag 8 januari  2023  Kerstvakantie 
 
vrijdag 27 januari 2023                Facultatieve verlofdag – Vrijaf  
 
maandag 20 februari -  zondag 26 februari 2023            Krokusvakantie 
 
vrijdag 10 maart 2023                                                       pedagogische studiedag – Vrijaf 
 
maandag 3 april - zondag 16 april 2023             Paasvakantie 
 
maandag 1 mei 2023                                                         feest van de arbeid – Vrijaf  
 
maandag 15 mei – woensdag 17 mei 2023   Boerderijklassen 3L 
 
donderdag 18 mei 2023               Hemelvaartsdag – Vrijaf 
 
vrijdag  19 mei 2023      Brugdag – Vrijaf  
   
maandag 29 mei 2023     Pinkstermaandag – Vrijaf 
 
vrijdag 2 juni 2023                                                              Tuinfeest 
 
donderdag 29 juni 2023                                                    proclamatie 3K en 6L           
 
vrijdag 30 juni 2023                           Laatste halve schooldag 
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7. Personeel lagere school  

 

Klas  Leerkracht  
1LA Juf Noemie  

1LB Juf July 

Juf San (woensdag) 

1LC 

 

Juf Sara  

Juf San (maandag en vrijdag namiddag) 

2LA Juf Karen S. 

Juf Martine (woensdag) 

2LB Meester Jelle 

2LC Juf Annelies 

3LA Juf Nele  

Juf Sofie (vrijdag namiddag) 

3LB Juf Els 

Juf Sofie (dinsdag en donderdag namiddag) 

3LC Juf Marissa  

Juf Sofie (woensdag) 

4LA Juf Sandra 

4LB Juf Ann 

Meester Liesbeth (dinsdag – en vrijdagnamiddag) 

4LC Juf Eline 

5LA Juf Inge 

5LB 

5LC 

Juf Mieke 

Juf Chiara en meester Brent 

6LA Juf Kirsten 

6LB 

 

6LC 

Juf Karen R. 

juf Inés (vrijdag) 

Meester Grégory 

 

ZOCO 

Beleidsondersteuner 

 

Juf An 

Juf Véronique 

Zorg  Juf Martine 

Zorg Juf Sofie 

Zorg 

Zorg  

Zorg 

Juf Liesbeth 

Juf San 

Juf Inés 

 

LO 

 

Juf Nancy 

Meester Sander 

Juf Kim (vervangen door meester Yannick tot kerst) 

 

 

ICT 

 

 

Meester Sander en juf Véronique 
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PREV ADV Juf Nancy 

SECR Juf Stacey 

Juf Eva 

Juf Vanessa 

DIR Juf Alena LS en juf Ann KS 
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Bijlage 4: attest medicatie 

Attest: Medicatie op school 

Naam leerling: ……………………………………………………………… 

Klas: ……………Klasleerkracht: ……………….......geboortedatum:.. /… / … 

Medicatie nodig vanaf …………………………………………………………..  

Duur behandelingsplan ………………………………………………………….. 

Behandelingsplan:  

Geneesmiddel toedieningswijze dosis Tijdstip/aantal 

keer per dag 

Voor/bij of 

na de 

maaltijd? 

Duur van de 

behandeling? 

      

      

 

Opmerkingen: .............................................................................................................................   

Dit attest werd ingevuld door dokter:  

 

 

 

 

Ouder/voogd:  ...........................................................................................................................................  

tel.:  ...........................................................................................................................................................  

Handtekening ouders + datum                         Handtekening directie of toezichthoudend personeelslid: 

 

  

Stempel en handtekening behandelend geneesheer + datum: …/…/……. 
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Bijlage 5: toestemming foto’s 

 

Merksem, oktober 2021 

Beste ouders      

Op onze school maken we foto’s en soms video’s van onze kinderen.   

We vragen via deze brief om uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal. Aangezien wij 

voor diverse doelen foto’s maken, willen wij u vragen om per item aan te geven of u hiervoor 

toestemming geeft.  Deze toestemming geldt voor de ganse schoolloopbaan van uw kind. Indien u iets 

wil aanpassen, bezorgt u dit schriftelijk aan de directie. 

Bij het maken van foto’s letten wij er uiteraard op dat onze kinderen netjes op de foto staan. 

 
JA NEEN 

Mogen er foto’s genomen worden van activiteiten, uitstappen, enz. 
waarop uw kind geïdentificeerd kan worden en indien ja, waar 
mogen deze gepubliceerd worden?   

O O 

- Intern platform waarop enkel personeel kan       aanmelden 

•  
O O 

- Gebruik in de klas  

•  
O O 

- Het publieke gedeelte van de schoolwebsite           
www.virgomaria.be 

•  

O O 

- De klasblog, sportblog, schoolblog  

•      (speciale  gebeurtenissen) 

•  

O O 

- Foto’s gemaakt door de schoolfotograaf 

•                  Groeps- of klasfoto 

•                  Individuele foto 

 
O 
O 
 

O 
O 

 

Naam zoon/dochter:   ……………………………………………………………   

Datum:  …………………………………. 

 Handtekening ouders, 

  

                    Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen 

NoordkAnt vzw 

Virgo Maria-instituut 

Toestemming foto’s  en video’s 

http://www.virgomaria.be/


 

 97 van 102 

Bijlage 6: Bijdragelijst 

Lijst met richtprijzen 1 september 2022 

  

Wij vragen een bijdrage voor: Kosten: 

Schooluniform  

Groene T-shirt 7 euro 

Turnshort 6 euro 

Turnzakje 5 euro 

  

Zwembeurt 1 euro (gratis voor kleuters en 3L) 

Stoffen badmuts 6 euro 

Silicone badmuts 7 euro 

  

Pedagogische uitstappen 2,5 euro tot 25 euro 

  

Schoolreis (einde schooljaar) 15 euro tot 25 euro 

  

Extra-murosactiviteiten:  

Zeeklassen zesde leerjaar Tussen de 200 en 250 euro 

Boerderijklassen derde leerjaar Tussen de 150 en 170 euro 

  

  

De maximumfactuur legt de bijdragen per kleuterklas vast op 50 euro en per leerjaar op  

95 euro per schooljaar. 

Voor extra-murosactiviteiten is dat maximum 450 euro, gespreid over de volledige lagere 

school.  

  

Niet verplicht: Kosten: 

Middagverblijf (+ drankje) 1,40 euro 

Voorbewaking 1 euro 

Nabewaking 1 euro per begonnen half uur  

 (te laat? Dan wordt het volgend half uur  

 In rekening gebracht. 

 Op woensdagmiddag 1 euro 

  

Fluohoes of fluohesje met logo school 5 euro 
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Bijlage 7: uniform 

                       Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen 

NoordkAnt vzw 

Virgo Maria-instituut 

Uniform   
 

We zetten alle regels over het uniform voor u even op een rij (zie schoolreglement). 

Uniform 

De jongens en meisjes van de lagere school dragen alle dagen het uniform van onze school.  

De leerkrachten en de directie houden toezicht op het naleven van de voorschriften. 

De meisjes dragen een uniformrok (of bermuda), de jongens een bermuda.  

Tussen 15 oktober en Pasen is een lange broek toegelaten, zowel voor jongens als voor 

meisjes.  Bij extreme koude kan er afgeweken worden van deze regel. Dit wordt meegedeeld 

via de agenda. 

Waar verkrijgbaar? 

Het uniform kan aangekocht worden bij JIFF op de Bredabaan. 

Op het secretariaat van de lagere school kan u terecht voor de aankoop van: 

Badmuts, turnzak, turn- T-shirt, turnbroek (03/645.97.96). 

Alle kledingstukken worden duidelijk voorzien van naam! 

Hoofddeksels zijn niet toegelaten. 

Sous-Pull Effen wit of effen donkerblauw. 
Vrijblijvend. 
Wordt ONDER de polo gedragen (van 15/10 tot Pasen). 

Lange broek Effen donkerblauw zonder gekleurde stiksels. 
Geen jeans, legging of joggingbroek. 

Jas Effen marineblauw. 
Opvallende voering, gekleurde stiksels, gekleurde ritsen of tekeningen 
op de jas zijn NIET toegelaten 

Muts/Sjaal/ 
Handschoenen 

Effen donkerblauw, grijs of wit. 

Haarlint Effen donkerblauw of wit. 

Kousen/Sokken Effen donkerblauw, grijs of wit. 

Schoenen Donkerblauw, zwart, bruin, grijs, wit of beige. Hak max.2,5 cm. 

Sandalen Effen donkerblauw, zwart, bruin, grijs, wit of beige (geen slippers). 

Zwemkledij Meisjes dragen een badpak (geen bikini). 
Jongens dragen een zwembroek (geen losse zwemshort). 
Gele badmuts. 
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Wij hopen dat het allemaal duidelijk is. 
Bij vragen kan u altijd terecht op het secretariaat of bij de directie. 
 
Vriendelijke groeten 
Alena Van Camp en Ann Verhoeven 

Directieteam 

  

* JIFF 

Bredabaan 525 

2170 Merksem 

03/646.06.53 
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Bijlage 8 : Wat is KiVa 

 

Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen 
NoordkAnt vzw 

Virgo Maria-instituut 
 

KiVa 

 

Wat is KiVa? 

“KiVa” is het Finse woord voor “fijn” of “leuk”. Het is ook de naam van een succesvol Fins 

antipestprogramma. KiVa-scholen zorgen ervoor dat kinderen, leerkrachten en hun ouders hun school 

als een veilige, aangename en stimulerende omgeving ervaren. 

KiVa is het eerste wetenschappelijk onderbouwde antipestprogramma waarmee Vlaamse 

basisscholen, op weg gezet door professionele trainers, aan de slag kunnen gaan. Het doel van KiVa 

is pestproblemen voorkomen én aanpakken. 

Het preventieve gedeelte bestaat uit een pakket van uitgewerkte lessen voor leerlingen (en ouders) 

en een training voor leerkrachten. KiVa gaat in de eerste plaats op zoek naar de kracht in de groep 

en stimuleert kinderen tot het ontwikkelen van een gevoelstaal, het weerstaan aan groepsdruk en het 

opkomen voor zichzelf en anderen. 

Om pestincidenten zo snel mogelijk te doen stoppen werd een groep leerkrachten (11 voor onze 

school) getraind in het opvangen, bespreken en opvolgen van incidenten. KiVa trekt hierbij de kaart 

van een oplossingsgerichte aanpak: de veiligheid van slachtoffers moet immers zo snel mogelijk 

worden hersteld. 

KiVa-scholen maken er een punt van om ook ouders goed te informeren en als opvoedingspartners te 

betrekken. 

Voor meer info: surf naar www.kivaschool.be. 

Het KiVa-programma 

We zijn er niet allemaal verantwoordelijk voor dat er wordt gepest, 

maar we zijn er wel allemaal verantwoordelijk voor dat het stopt. 

Het KiVa-programma richt zich tot de hele school. Geregistreerde gebruikers van het programma zijn 

scholen, geen individuele leerkrachten of klassen. Om een schoolbrede benadering te garanderen, 

kunnen enkel scholen die een KiVa-training hebben gevolgd, gebruik maken van de materialen. 

 

http://www.kivaschool.be/
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Het KiVateam (juf Véronique, juf Annelies, juf Liesbeth, juf Ann, juf Chiara, meester Gregory, juf 

Nancy, juf An, juf Martine) heeft een training gevolgd en heeft een draaiboek opgemaakt voor de 

werking op onze school. Ze informeren het hele team en gaan met pestincidenten aan de slag. Ze 

begeleiden ook leerlingen na pestincidenten en volgen dit mee op. 

Ingrijpen als pesten de kop opsteekt. Pesterijen kunnen altijd de kop opsteken, ook in KiVa -scholen. 

Van zodra een pestprobleem zichtbaar wordt of wanneer er een melding is, zal de school reageren. 

Dit gebeurt op maat van elk probleem. De leden van het KiVa-team hebben tijdens hun training kennis 

gemaakt met een waaier aan interventiemethodes die variëren van een niet-confronterende naar een 

confronterende aanpak. 

De confronterende aanpak is een beetje anders dan de niet-confronterende aanpak doordat  hij 

pestende en mee-pestende kinderen confronteert met hun niet-aanvaardbaar pestgedrag. Het niet-

aanvaardbare gedrag wordt expliciet gemaakt en er wordt uitgelegd waarom dit gedrag niet door de 

beugel kan en moet stoppen.  

Bij de niet-confronterende aanpak spreekt men niemand aan op wat hij/zij voordien heeft gedaan. 

We gaan, samen met de betrokken leerlingen, meteen op zoek naar hoe het pesten zo snel mogelijk 

en op een duurzame manier kan worden gestopt. Hier primeert opnieuw het veilig stellen van het 

slachtoffer. Van kinderen wordt verwacht dat zij een engagement uitspreken of tonen, een 

engagement dat op een overtuigende manier duidelijk maakt dat ze zullen meewerken op de 

pesterijen zo snel mogelijk te doen stoppen. 

Incidentenaanpak = maatwerk 
Niet-confronterende aanpak 
Individueel niveau 

➔ niet-confronterende aanpak 
 
 
 
Groepsniveau  

➔ no-Blame aanpak of steungroep-aanpak 
Klasniveau 

➔ klasthermometer 

Confronterende aanpak 
Individueel niveau 

➔ confronterende aanpak 
➔ non-pest-contract 
➔ herstelcontract 
➔ time-out 

 
 
 
Groeps- en klasniveau 

➔ (pro-)actieve herstelcirkel 
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Melding ruzie, conflict, plagerij, pesterij 

Screening: 

Is er sprake 

van pesten? 

Ja, het gaat om een pestsituatie. Nee, het gaat om een ruzie, plagerij of 

ander conflict. 

Inschatting ernst situatie 

Gesprek met slachtoffer 

Keuze voor 

interventie-

methode 

Confronterende aanpak. Niet-confronterende aanpak. 

Inzetten op 

individueel of 

groeps- of 

klasniveau 

Interventie op groeps- of klasniveau Interventie op individueel niveau 

Opvolggesprek  

Extra 

maatregelen 

nodig? 

Nee. Afronden interventie. Ja. Herstelgerichte aanpak. 


