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Beste ouders, 

 

Wij zijn dankbaar voor het vertrouwen dat jullie in ons hebben en we willen ons ten volle 

inzetten voor het onderwijs en de opvoeding van jullie kind. 

Jullie hebben waarschijnlijk hoge verwachtingen naar onze school toe en terecht. Wij hopen 

daarom op een goede samenwerking met jullie, zodat we samen bouwen aan een goede, 

christelijk geïnspireerde opvoeding. Wij willen dit realiseren in een kindvriendelijk 

onderwijsklimaat. We hopen dat jullie jullie kinderen aanmoedigen om de doelstellingen van 

onze school na te streven en de afspraken na te leven. 

Met dit schoolreglement  willen wij enerzijds de samenwerking tussen jullie en de school, 

het directieteam en onze medewerkers zo mogelijk nog bevorderen.  

 

Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige 

informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het 

schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan. In het tweede deel vind je het pedagogisch 

project van onze school en de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs. In het 

derde deel vind je het eigenlijke reglement dat o.a. bestaat uit de engagementsverklaring 

tussen school en ouders, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van 

de leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift op het einde van het 

basisonderwijs, onderwijs aan huis, herstel- en sanctioneringsbeleid, de bijdrageregeling, 

vrijwilligers, welzijnsbeleid, afspraken en leefregels, leerlingenevaluatie, 

leerlingenbegeleiding, revalidatie en privacy. 

 

De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat je akkoord gaat met het volledige 

schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen 

aan het eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een 

akkoord nodig van de ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke 

reglement worden opnieuw ter akkoord aan jullie voorgelegd. 

Wij vragen jullie dit schoolreglement voor akkoord te willen ondertekenen: het strookje 

wordt meegegeven met jullie kind, gelieve dit aan de klasleerkracht terug te bezorgen. 

Bij vragen en problemen staan we klaar om samen met jullie naar een antwoord of een 

oplossing te zoeken. 

 

Barbara Drieghe, directeur BuBaO Sint-Lodewijk 
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Beste leerlingen, 

 

Voor sommigen onder jullie is de vakantie misschien een beetje te snel voorbij en anderen 

hebben al uitgekeken naar de start van dit nieuwe schooljaar.  

Wij willen iedereen die nieuw is in onze school, eerst hartelijk welkom heten. Wij hopen dat 

je je bij ons snel thuis mag voelen. Hopelijk ervaar je onze school als een boeiende wereld, 

waarin wij je mee op weg nemen: op ontdekking, in samenwerking met vele anderen, elke 

dag groeiend in zelfstandigheid. 

 

Misschien zal de aanpassing aan onze school wat tijd vragen. Je komt immers met zoveel 

nieuwe gezichten in contact. Maar we zullen je helpen. We hopen dat je spoedig veel 

vriendjes zal hebben en dat je later ook zelf een gids mag zijn voor anderen. 

 

Ook de bekende gezichten van onze school heten wij natuurlijk van harte welkom. Jullie 

kennen de afspraken en de goede gewoonten op school al. Toch verwachten wij dat jullie je 

blijven inzetten en dat jullie meewerken aan een goede klasgeest en een aangename sfeer 

op school. 

 

Samen met alle leerkrachten en schooltherapeuten wensen we iedereen veel enthousiasme 

toe bij deze start. Aan iedereen een fantastisch schooljaar! 

 

Barbara Drieghe, directeur BuBaO Sint-Lodewijk 
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1  CONTACT MET DE SCHOOL 
 

We trachten zoveel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vind je onze contactgegevens. 

Aarzel niet om ons te contacteren. 

 

1.1  DIRECTEUR 
De directeur staat in voor de dagelijkse leiding van de school. De directeur werkt als lid 

van de directieraad van Sint-Lodewijk, samen met de andere directieleden van BuSO en 

MFC. 

Naam  Barbara Drieghe 

Telefoon  09/272 52 44 

E-mail  directiebubao@sintlodewijk.be 

 

1.2  SECRETARIAAT  
Op schooldagen kan je op het secretariaat terecht vanaf 8.15 uur tot 17.00 uur, op 

woensdag tot 12.30 uur en vrijdag tot 15.30 uur. Buiten deze momenten en ook in 

vakantieperiodes kan je een boodschap op de voicemail inspreken of je richten tot het 

algemeen onthaal van Sint-Lodewijk op het nummer 09/272 52 00. 

Naam  Thessa Samson  

Vanessa Lievens  

Telefoon  09/272 52 44 

E-mail  bubao@sintlodewijk.be  

 

1.3  SCHOOLTEAM  
LEERKRACHTEN: 

Panda’s  Ilke François en Lien Van Cauwenbergh 

Giraffen  Marian Van Hyfte en Chantal Buyle 

Olifanten  Julie Alen en Lien Van Cauwenbergh 

Cactusgroen Joke De Gucht en Elise Van Lancker 

Ijsbeerwit  Leen Van der Sypt en Lise D’Haeyer 

Berenbruin  Lore Wallyn en Chelsea Buyl 

Pauwblauw  Katia De Rouck en Lilyane Annaert 

Vlinderpaars Ethel Stroobants en Lilyane Annaert 

Kanariegeel  Sara Beelaert en Chelsea Buyl 

Wolvengrijs  Liesbeth De Sutter en Kelly De Regge 

Vossenoranje Angelique De Meyer en Kelly De Regge 

BLIO-leerkracht Christine De Vuyst 

Vlinderjuf  Gwen Van Caelenberg 

mailto:directiebubao@sintlodewijk.be
mailto:bubao@sintlodewijk.be
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PARAMEDICI: 

Orthopedagoog Julie Devogelaere, Giara Reynvoet  en Annelore De Bock  

Verpleegkundige Nathalie Hellin 

Logopedisten Jana De Potter (interim Anaïs Ameye), Lien Rooms, Elien Blommaert, 

Renka Delporte en Tinneken De Block 

Ergotherapeuten Karen Declercq, Jorien Scheirs, Lies Theunissen, Lore De Meyer, 

Tessa De Ceuninck en Ineke Schoenmaekers 

DIATH-medewerker Els Velghe 

 

1.4  SCHOOLBESTUUR 
De Raad van Bestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Dit 

orgaan is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de 

noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.   

De Raad van Bestuur is de eindverantwoordelijke voor het schoolgebeuren.  

Om het schoolgebeuren uit te bouwen doet dit orgaan een beroep op de eigen begeleiding.  

 

De leden van de Raad van Bestuur van VZW Sint-Lodewijk zijn:  

• Koen De Bock, voorzitter  

• André Troch, ondervoorzitter  

• Hugo Bulté 

• Els Verdonck  

• Rudy Denutte  

• André De Decker  

• Kristine Oostra  

• Sara Willems  

• Thierry Godefroidt  

• Koen De Clercq 

• Ward Van Hoorde, uitgenodigd als dagelijks bestuurder met raadgevende stem 

 

De leden van de algemene vergadering van de VZW Sint-Lodewijk zijn:  

• Koen De Bock, voorzitter 

• André Troch, ondervoorzitter  

• Hugo Bulté 

• Els Verdonck 

• Rudy Denutte 

• André De Decker 

• Kristine Oostra 

• Sara Willems 

• Thierry Godefroidt 
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• Koen De Clercq 

• Daniëlle Vandoninck 

• Herman Van de Velde 

• Bart Volders 

• Birgit Goslain 

• Ward Van Hoorde, uitgenodigd als dagelijks bestuurder met raadgevende stem. 

 
Naam VZW + adres: VZW Sint-Lodewijk 

    Kwatrechtsteenweg 168   

    9230 Wetteren 

Telefoon:   09/272 52 00 

 

1.5  SCHOLENGEMEENSCHAP 
Onze school maakt deel uit van een scholengemeenschap: KOW - Sint-Lodewijk en 

Tussenbeke 

Volgende scholen behoren tot deze scholengemeenschap:  

• VZW KOW: 

o Sint-Gertrudisbasisschool 

Fl. Leirensstraat 31 - 9230 Wetteren  

o Sint-Jozef en Sint-Theresiabasisschool 

Wegvoeringstraat 59 - 9230 Wetteren 

Kapellewegel 1A – 9230 Wetteren 

o Vrije Basisschool Sint-Martinus 

Massemsesteenweg 244, 9230 Wetteren  

o Vrije lagere school type basisaanbod De Meiroos 

Meidoornlaan 57 - 9230 Wetteren  

• VZW Sint-Lodewijk: 

o BuBaO Sint-Lodewijk 

Kwatrechtsteenweg 168 - 9230 Wetteren 

• VZW Tussenbeke: 

o Vrije basisschool Het Belleveer 

Stationsstraat 2 – 9260 Schellebelle 

o Vrije kleuterschool Het Sterrenkind 

Dorpstraat 53 – 9260 Serskamp 

o Vrije basisschool De Kleurenboog 

Seugensveld 28 - 9260 Wichelen 

Donklaan 19 – 9290 Uitbergen 

 

Coördinerend directeur: Kathleen De Winne 
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2  Organisatie van BuBaO 
 

2.1  STRUCTUUR VAN DE SCHOOL 
Wij zijn een school voor kinderen met een motorische beperking en ons onderwijsaanbod 

is afgestemd op de noden van deze kinderen. Zij kunnen bij ons terecht vanaf 2,5 jaar tot 

ze de lagere school verlaten.  

 

Meer info: https://sintlodewijk.be/kinderen-jongeren/zorg-en-onderwijs/bubao/  

 

De school heeft kleuterklassen en klassen lager onderwijs. 

 

KLEUTERGROEPEN  

K L A S S E N  ’ 21 - ‘ 22  

 

 

Afhankelijk van de noden van het kind, leggen we andere accenten: 

• explorerend en ervarend leren 

• spelend leren 

• stimulatie van de basisvaardigheden 

• ervaringsgericht kleuteronderwijs 

• voorbereidingsprogramma met accent op schoolse, sociale en functionele 

vaardigheden en schoolrijpheid 

• gestructureerd werken 

• sterk individueel ervaringsgericht leren 
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LAGER ONDERWIJS  

K L A S S E N  ’ 21 - ‘ 22  

  

Afhankelijk van de noden van het kind, leggen we andere accenten: 

• schools aanbod op vlak van rekenen, taal en wereldoriëntatie 

• functioneel aanbod voor rekenen en taal, projectwerking 

• belevingsaanbod met accent op eigen tempo, ontdekken en ervaren 

• aanleren van sociale vaardigheden 

• kans tot vrij spel 

• accenten op leren leren 

• stimuleren tot groei in zelfstandigheid 

• voorbereiding op de toekomst 

• kans tot stage en behalen attest of getuigschrift 
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2.2  ENTER4 
Naast het aanbod op onze school zelf, hebben we een aanbod buiten deze schoolmuren. 

Het gaat over ondersteuning Type 4. 

 

Meer info: https://sintlodewijk.be/kinderen-jongeren/zorg-en-onderwijs/enter4/  

 

ENTer4 bestaat uit een samenwerking tussen zes Oost-Vlaamse scholen buitengewoon 

onderwijs type 4: 

• BuBaO Sint-Gregorius 

• BuBaO Sint-Lodewijk 

• BuBaO Ten Dries 

• BuSO Sint-Gregorius 

• BuSO Sint-Lodewijk 

• BuSO Ten Dries. 

 

We ondersteunen leerlingen met een motorische beperking (type 4) in het gewoon 

onderwijs, dit zowel in het kleuter-, lager als secundair onderwijs. We werken in alle 

onderwijsnetten. 

We brengen de expertise van het buitengewoon onderwijs in samenwerking met onze 

MFC’s en betrokken externe diensten naar het gewoon onderwijs. 

 

Een ondersteuner komt tijdens de schooluren langs op de gastschool waar de leerling is 

ingeschreven. Naast de begeleiding aan het kind kunnen ook de ouders, de leerkracht of 

het schoolteam een beroep op ons doen. 

Een begeleiding wordt opgestart, gevolgd en beëindigd in samenspraak met het team. Dat 

team bestaat uit: 

• de ouders: zij kennen best de mogelijkheden en de beperkingen van hun kind en 

kunnen ons belangrijke informatie geven 

• de school voor gewoon onderwijs (= gastschool) die zich bereid verklaarde om de 

leerling in de school op te nemen en met ons samen te werken 

• BuBaO Sint-Lodewijk als dienstverlenende school: alle ondersteuners worden 

permanent ondersteund door het expertisenetwerk van Sint-Lodewijk. 

• het CLB van de gastschool die de evolutie van de leerling mee opvolgt 

• het CLB van BuBaO Sint-Lodewijk (het VCLB Wetteren) bij een re-integratie in het 

gewoon onderwijs na een inschrijving in BuBaO Sint-Lodewijk. 

• Wij betrekken ook andere zorgverleners van de leerling (zoals thuisbegeleiders, 

therapeuten, psycholoog, het revalidatiecentrum, enz.) bij het onderzoeken van de 

zorgvraag of bij het op punt stellen van de begeleiding zodat de begeleiding op 

elkaar kan afgestemd worden.  
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2.3  ONDERWIJS AAN HUIS 
Er zijn 2 vormen van onderwijs aan huis: 

• tijdelijk onderwijs aan huis 

• permanent onderwijs aan huis 

 

Meer info hierover kan je lezen in deel III – 5. Onderwijs aan huis 

 

2.4  SCHOOLUREN 
De lessen beginnen stipt om 8u55 en eindigen om 12u30 in de voormiddag, en starten om 

13u50 tot 15u30 in de namiddag. 

 

2.5  SCHOOLKALENDER 
1° trimester 

• Woensdag 1 september 2021 

eerste schooldag   

• Maandag 6 september 2021  

Kermisnamiddag 

• Vrijdag 24 september 2021 

schoolfotograaf 

• Maandag 4 oktober 2021 

facultatieve vrije dag 

• Zaterdag 9 oktober 2021 

Heilig Vormsel en Eerste Communie 

• Maandag 1 november 2021 t.e.m. zondag 7 november 2021 

Herfstvakantie 

• Woensdag 10 november 2021  

Pedagogische studiedag – vrije dag 

• Donderdag 11 november 2021  

Wapenstilstand 

• Vrijdag 12 november 2021  

Facultatieve verlofdag 

• Dinsdag 21 december 2021 

oudercontact  

• Vrijdag 24 december 2021 

Halve dag school 

• Maandag 27 december 2021 t.e.m. zondag 9 januari 2022   

Kerstvakantie 
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2° trimester 

• Maandag 10 januari 2022 

Start 2de trimester 

• Vrijdag 18 februari 2022 

Pedagogische studiedag – vrije dag 

• Maandag 28 februari 2022 t.e.m. zondag 6 maart 2022 

Krokusvakantie 

• Maandag 4 april 2022 t.e.m. zondag 17 april 2022 

Paasvakantie 

• Maandag 18 april 2022 

Paasmaandag 

 

3° trimester 

• Dinsdag 19 april 2022 

Start 3de trimester 

• Zaterdag 23 april 2022 

Heilig Vormsel 

• Donderdag 26 mei 2022 

Hemelvaart - vrije dag  

• Vrijdag 27 mei 2022 

Brugdag met Hemelvaart – vrije dag 

• Maandag 6 juni 2022  

Pinkstermaandag - vrije dag  

• Donderdag 23 juni 2022 

Oudercontact  

• Donderdag 30 juni 2022 

Laatste schooldag – les tot 12u 

 

2.6  LEERLINGENVERVOER 
Onze school organiseert leerlingenvervoer, neem contact op met de verantwoordelijke voor 

verdere afspraken. 

Verantwoordelijke   Niels Callebaut 

Telefoon   09/272 52 41 

E-mail   leerlingenvervoer@sintlodewijk.be 

leerlingenvervoer@sintlodewijk.be 

  

mailto:leerlingenvervoer@sintlodewijk.be
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2.7  EXTERNAAT  
 

We realiseren een geïntegreerd aanbod door een nauwe samenwerking tussen MFC en de 

scholen. Het aanbod wordt gestuurd vanuit de dialoog met de cliënt, zijn context en de 

medewerkers en dit met wederzijds respect voor elkaar.  

 

De zorgnoden van onze leerlingen zijn complex en vragen een multidisciplinaire aanpak. 

De meeste van onze leerlingen doen daarom beroep op onderwijs én MFC om tegemoet te 

komen aan hun noden. 

Gezien de veranderende regelgeving en de start van PVF zijn we ons bewust dat 

ouders/leerlingen mogelijks een andere vraag stellen aan ons en ervoor kiezen om enkel 

het aanbod van onderwijs te genieten. We spreken in deze situatie over een externe 

leerling. 

 

Uitgangspunten 

 

Elke leerling heeft recht op kwaliteitsvol onderwijs, ook de externe leerling. 

Een externe leerling wordt toegewezen aan een klasgroep op basis van de onderwijs- en 

ondersteuningsbehoeften. Hij volgt alle lessen en activiteiten mee die aan deze klasgroep 

door school worden aangeboden, daarbij rekening houdend met de individuele noden en 

mogelijkheden van deze leerling. 

 

Elke leerling geniet van de therapeutische klasondersteuning van ergo en logo, ook de 

externe leerling. 

De paramedische omkadering binnen de scholen (ergo en logo) wordt ingezet op 

klasniveau. Deze omkadering wordt niet ingezet om op individuele basis therapeutische 

doelen na te streven. Vanuit deze disciplinaire bril wordt er gewerkt aan groepsdoelen en 

schenkt men aandacht aan het inschakelen van de nodige aanpassingen zoals aangepaste 

tafel, stoel, computer, aangepaste werkbladen, inschakelen software in de klas. 

 

Elke leerling zit op een stoel en aan een tafel die aangepast is aan zijn noden. 

Bij de start van het schooljaar zal de klasergo i.s.m. DIATH een aangepaste tafel en stoel 

voorzien voor de externe leerling in de klas. Deze materialen worden gratis ter beschikking 

gesteld voor de leerling gedurende het schooljaar. 

 

De externe leerling kan gebruik maken van beperkte voor- en naschoolse opvang. 

Er wordt niet-betaalde opvang door personeel van de school voorzien voor de externe 

leerling. Dit gaat over maximum 15 minuten voor en 15 minuten na de klasuren. 
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Opvang BuBaO 

Elke voormiddag 8u40 - 8u55  

12u30 - 12u45 

Maandag-, dinsdag, donderdag- en 

vrijdagnamiddag 

13u35 - 13u50  

15u30 – 15u45 

 

De externe leerling gaat onder toezicht van personeel naar toilet. 

Tijdens de schooluren kan de leerling rekenen op ondersteuning bij toiletmoment en 

verzorging. Medische handelingen die behoren tot de dagelijkse verzorging van de externe 

leerling, gebeuren door het verplegend personeel van Sint-Lodewijk mits er een 

doktersvoorschrift wordt voorgelegd. 

 

Middagpauze 

Tijdens de middagpauze voorziet de school geen toezicht of ondersteuning. Externe 

leerlingen kunnen desgewenst de lunch gebruiken in de personeelsrefter van Sint-

Lodewijk. Indien de ouders menen dat hun kind hierbij geen hulp nodig heeft en voldoende 

zelfstandig is om de middagpauze alleen door te brengen op de campus Sint-Lodewijk, 

dient dit door hen te worden bevestigd met een schriftelijke toelating waarin de ouders 

hun verantwoordelijkheid bevestigen. In het andere geval kan de maaltijd en middagpauze 

begeleid worden door een PAB-assistent, die hiervoor toegang krijgt tot de 

personeelsrefter. 

 

Er wordt elk schooljaar een individueel handelingsplan opgesteld van de externe leerling. 

Onder leiding van de ortho van de school wordt een IHP opgesteld. Dit IHP wordt 

bijgestuurd en besproken met ouders.  

We plannen jaarlijks een overleg met ouders waarbij het handelingsplan overlopen wordt. 

Dit contact staat naast de vertrouwde contactmomenten van de school, namelijk 

oudercontacten, informatieve ouderavonden, …  

 

Elke leerling kan van het georganiseerd busvervoer gebruik maken als de voorwaarden, 

zoals weergegeven in de omzendbrief, voldaan zijn.  

 

Elke leerling kan gebruik maken van toegang tot een schoolaccount, one drive, printer en 

wifi in Sint-Lodewijk. 

 

Er is EHBO voorzien tijdens de schooluren om kleine kwetsuren zoals bvb een schaafwonde 

te verzorgen. 

  

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/zonaal-collectief-leerlingenvervoer-in-het-buitengewoon-onderwijs#:~:text=Je%20kind%20heeft%20pas%20recht,jij%20als%20ouder%20voor%20kiest.
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3  Samenwerking 

3.1  MET DE OUDERS 
Je bent onze partner in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. 

Je kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan een afspraak 

maken met de directeur of met de klasleraar. Via de mentor kan je ook contact opnemen 

met de betrokken begeleiders van je kind (MFC-therapeuten, therapeuten school, 

ambulante leerkracht, opvoeders, …). De gegevens van de mentor van jouw kind verneem 

je bij de startdagen van het schooljaar. 

 

3.2  MET DE LEERLINGEN 
KINDERRAAD  

De kinderraad is het inspraakorgaan voor de kinderen. De kinderen hebben vaak vragen, 

opmerkingen en ideeën over de werking van de leefgroep, de school, de klas, de 

accommodatie, enz... De raad komt maandelijks samen en bestaat uit 1 of 2 kinderen per 

leefgroep/klas en 1 of 2 opvoeders voor ADL-ondersteuning. Opvoeders van het MFC zitten 

de kinderraad voor. Afhankelijk van de agendapunten worden extra deelnemers 

uitgenodigd. Vanuit de kinderraad is er een terugkoppeling naar het beleidsteam 

BuBaO/MFC, de klassen en de leefgroepen.  

 

3.3  MET EXTERNEN 
 

3.3.1.  CENTRUM VOOR LEERLINGBEGELEIDING (CLB) 

CLB-onthalers zijn de eerste aanspreekpunten voor alle leerlingen, ouders en scholen. Elke 

school heeft zijn vaste contactpersoon. Zij onthalen en verhelderen elke vraag, geven 

informatie en advies of verwijzen door naar CLB-trajectbegeleiders of externen. Onthalers 

komen regelmatig op school.  

CLB-trajectbegeleiders stippelen een passende begeleiding uit op maat van de leerling, 

ouders, en de school. Wanneer nodig kan dit ook een handelingsgericht traject zijn waar 

diagnostiek gebeurd. Soms kan doorverwijzing meer aangewezen zijn en bekijkt het CLB 

dit samen met de leerling en/of ouder.  

Voor vragen i.v.m. de medische administratie (bv. planning medisch onderzoek, 

oudervragenlijst, opvolging inhaalmoment) kan de leerling/ouder/school terecht bij de 

administratieve CLB-verpleegkundige verbonden aan de school.  

Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische 

afwezigheden van het kind (zie ook engagementsverklaring tussen school en ouders). Het 

CLB kan bepaalde problemen of onregelmatigheden in het beleid van de school signaleren 

en de school op de hoogte brengen van bepaalde behoeften van leerlingen. Daarnaast 

biedt het CLB versterking aan de school bij problemen van individuele leerlingen of een 
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groep leerlingen. Ook daar kan je je niet tegen verzetten. Je kan rechtstreeks beroep doen 

op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet. 

Via www.clbchat.be kan jij of je kind anoniem een vraag stellen of je verhaal vertellen aan 

een CLB-medewerker. Je vindt alle informatie en de openingsuren van de chat op hun 

website. 

 

CONTACT  

Vrij CLB Waas- en Scheldeland VZW 

Instelling Wetteren 

Hoenderstraat 53      

9230 Wetteren 

Tel. 09 369 22 21  

Onthaalmedewerker CLB:  Kaat Monsart -  kaat.monsart@clbwetteren.be  

 

3.3.2.  MFC 

Naast ons onderwijsaanbod is er voor onze kinderen ook nog het MFC-aanbod 

(multifunctioneel centrum) waar kinderen verder kunnen ondersteund worden met verblijf 

en/of dagopvang tijdens of na de schooluren en begeleiding of therapie.  

Je kan de betrokken begeleiders van je kind bereiken via de mentor van je kind. 

  

http://www.clbchat.be/
https://www.clbchat.be/
mailto:els.cornelis@clbwetteren.be
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4  Nuttige adressen 
 

Klachtencommissie  

Katholiek Onderwijs 

Vlaanderen 

 

 

Commissie inzake 

Leerlingenrechten 

 

 

 Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

Guimardstraat 1 

1040 Brussel 

02 507 06 01 

e-mail: klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen 

 

Vlaamse Overheid 

Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi 

Secretariaat commissie inzake Leerlingenrechten 

t.a.v. Ingrid Hugelier (Basisonderwijs) 

H. Consciencegebouw  

Koning Albert-II laan 15 

1210 Brussel 

02 553 93 83 

commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be 

 

Commissie Zorgvuldig 

Bestuur 

 

 Vlaamse Overheid 

Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi 

t.a.v Marleen Broucke 

Koning Albert II-laan 15 

1210 Brussel 

02 553 65 56 

zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be 

 

mailto:commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be
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DEEL II - PEDAGOGISCH 

PROJECT 
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Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke 

dialoogschool. Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke 

levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Als katholieke dialoogschool verwachten we 

dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en vorming die de school hun kinderen 

verstrekt. Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in. 

Daarom mogen ouders van de school verwachten dat ze hen zoveel mogelijk betrekken in het 

samen school maken. Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een leer- en 

leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven. Ouders die kiezen voor 

een katholieke school geven aan dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen vandaag 

in verscheidenheid gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool. 

 

De volledige tekst van de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs vind je op: 

www.katholiekonderwijs.vlaanderen/engagementsverklaring 

1  Pedagogisch project BuBaO Sint-Lodewijk 
 

Je vindt ons pedagogisch project ook terug op de website. www.sintlodewijk.be. 

 

http://www.sintlodewijk.be/
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2  Missie Sint-Lodewijk 
 

Sint-Lodewijk wil de referentie zijn voor mensen met een motorische beperking.  

Wij bieden ondersteuning, zorg en onderwijs, met een warm hart. 

  

Referentie 

 

Referentie verwijst naar de kennis en expertise van onze medewerkers 

i.v.m. motorische beperkingen. We investeren in de continue ontwikkeling van alle 

medewerkers en stimuleren interne kennisdeling. We zetten volop in op innovatie en 

continue verbetering om te blijven evolueren en een hoge mate van expertise te kunnen 

garanderen. 

Vanuit onze expertise focussen we op het ontplooien van de mens in al zijn facetten, 

met als doel kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking te laten 

groeien tot individuen met optimale zelfstandigheid en levenskwaliteit, zodat ze volwaardig 

kunnen deelnemen aan de samenleving. 

Als referentie zijnde nemen we een voorbeeldfunctie op in onze sector. We investeren 

in visibiliteit om onze naamsbekendheid te vergroten. 

  

Mensen met een motorische beperking 

 

De persoon met een motorische beperking is het vertrekpunt. Andere beperkingen krijgen 

eveneens de nodige aandacht, maar de hoofdbeperking van de cliënt dient steeds een 

motorische beperking te zijn. Voor andere dan motorische beperkingen én voor specifieke 

zorgvragen werken we nauw samen met externe partners. 

We kiezen voor een brede doelgroep, bij aanmelding tussen 1 en 65 jaar, voor wie de 

keuze voor Sint-Lodewijk om diverse redenen de beste keuze is. 

In dialoog werken we het meest zinvolle pakket uit, aangepast aan de cliëntvraag en zijn 

beperking, rekening houdend met de mogelijkheden binnen Sint-Lodewijk. Van onze 

diensten kan je gebruik maken in de natuurlijke leef- of leeromgeving als op het terrein. 

  

Ondersteuning, zorg en onderwijs 

 

Afhankelijk van de zorgvraag bieden we een modulair aanbod van ondersteuning, zorg en 

onderwijs, of een geïntegreerde aanpak van alle modules afhankelijk van de zorgvraag. 

Om tot de beste dienstverlening te komen werken we samen binnen, maar ook over de 

verschillende disciplines heen waarbij deze disciplines allemaal evenwaardig en 

kwaliteitsvol zijn. 

Het aanbod wordt gestuurd vanuit de dialoog met de cliënt, zijn context en de 

medewerkers en dit met wederzijds respect voor elkaar. 

We bouwen aan een thuis en een zinvolle invulling van het leven voor onze cliënten die op 

het terrein van Sint-Lodewijk verblijven. 

Warm hart 
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Sint-Lodewijk is een open organisatie die laagdrempelig is voor alle belanghebbenden. Ons 

warm hart refereert naar respect voor cliënt, medewerker en organisatie met een 

duidelijke, transparante communicatie tussen alle betrokkenen. Onze medewerkers zijn 

betrokken, empathisch en gemotiveerd om net een stap verder te gaan voor de cliënt en 

voor elkaar. 

We streven naar een omgeving waarin tijd en ruimte beschikbaar zijn om de nodige 

aandacht te kunnen bieden aan de cliënt. Hierbij staat het warme hart centraal, maar het 

is niet grenzeloos. 

 

Meer info de website www.sintlodewijk.be. 

 

 

  

http://www.sintlodewijk.be/
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DEEL III - HET REGLEMENT 
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1  Engagementsverklaring tussen school en 

ouders 
 

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun 

kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil 

verwachten we wel je volle steun. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring 

wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Deze 

afspraken gelden voor de hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven. 

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

 

1.1  CONTACTMOMENTEN 
Als ouder ben je samen met onze school partner in de opvoeding van je kind. Het is goed dat je 

zicht hebt op de werking van onze school. Onze school kiest voor een samenwerking met de 

ouders. We willen jullie regelmatig informeren over de evoluties en het gedrag van je kind op 

school. Dat doen we schriftelijk via het rapport, de schoolagenda/weekbrief of via de gewone 

briefwisseling.  

 

In het begin van elk schooljaar plannen we daarom een ontmoetingsdag. Op deze namiddag 

maak je kennis met het klasteam en leer je de werking van de klas kennen. Gezien de huidige 

ontwikkelingen inzake de verspreiding van COVID-19 is nog niet duidelijk of we dit schooljaar 

deze ontmoetingsdag kunnen plannen. We houden jullie hiervan op de hoogte. 

 

We organiseren regelmatig individuele oudercontacten. Tijdens deze oudercontacten bespreken 

we de evolutie in de schoolse ontwikkeling van je kind met enkele leden van het klasteam 

(klastitularis, ambulante leerkracht, klasergo of klaslogo). 

De ouders krijgen voor de oudercontacten een inschrijvingsformulier waarop zij een 

(voorkeur)uur kunnen invullen. Er is ook een mogelijkheid om een medewerker van het CLB te 

spreken, alsook de orthopedagoog, de BLIO-leerkracht en de directeur van de school. 

De oudercontacten zijn gepland op :  

▪ Dinsdag 21 december 2021 (kleuter en lager)  

▪ Donderdag 23 juni 2022 (kleuter en lager) 

 

We verwachten dat je met ons contact opneemt bij vragen of zorgen ten aanzien van je kind. 

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.  

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

evolutie van je kind. 
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Naast deze georganiseerde oudercontacten bestaat er ook de mogelijkheid tot een individueel 

overleg. De aanvraag voor dit overleg kan uitgaan van de directeur, de klasleerkracht of jezelf.  

 

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

via een cliëntoverleg dat jaarlijks gepland wordt rond jouw kind samen met alle betrokken 

begeleiders (school en MFC). De mentor van je kind brengt jou tijdig op de hoogte van dit 

overleg. 

Als je je zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak dan kan je op elk moment 

zelf een gesprek aanvragen met de begeleiders van je kind.  

 

Wie als ouder actief wil meewerken en meedenken rond alles wat er in Sint-Lodewijk gebeurt, 

kan lid worden van de schoolraad of van de gebruikersraad van het MFC. U kan hiervoor contact 

opnemen met de directeur. 

 

1.2  COMMUNICATIE 
Op Sint-Lodewijk zijn onderwijs, zorg en ondersteuning nauw met elkaar verweven. Om ook 

meer eenduidigheid te bekomen in de communicatie vanuit de verschillende eenheden en 

entiteiten, het milieu te sparen en de administratieve processen te vereenvoudigen, streven 

BuBaO en het MFC een uniforme werkwijze na. We kiezen ervoor om de correspondentie naar 

ouders zoveel mogelijk via e-mail te laten verlopen, tenzij anders afgesproken of wanneer een 

handtekening vereist is. Maximaal digitaal zodus. Ook papieren invulstrookjes zullen zo veel als 

mogelijk door digitale invulformulieren vervangen worden. Hou je mailbox dus goed in de gaten 

om op de hoogte te blijven van de meest recente informatie. 

 

1.3  AANWEZIG ZIJN OP SCHOOL EN OP TIJD KOMEN  
We vinden de aanwezigheid van je kind op school belangrijk. We verwachten dat je kind 

regelmatig en op tijd naar school komt. Voldoende aanwezigheid van je kind op school draagt 

bij tot een succesvolle schoolloopbaan van je kind.  

Door de inschrijving van je kind in onze school verwachten we dat hij of zij vanaf de eerste 

schooldag tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar dat het 

volgt. Sportdagen, projectweken, buitenschoolse activiteiten enz. worden als normale 

schooldagen beschouwd. Ze geven je kind een kans om zich te verrijken en zich verder te 

ontwikkelen. Dat betekent dan ook dat je kind hieraan moet deelnemen. 

Leren en schoollopen is niet altijd even leuk. Zomaar wegblijven uit de school kan echter niet. 

Als de school vaststelt dat je kind gespijbeld heeft, dan zal je zo snel mogelijk op de hoogte 

gebracht worden door de school. Bij moeilijkheden wil de school, samen met het CLB, helpen ze 

op te lossen. De school verwacht bovendien jouw actieve medewerking bij eventuele 

begeleidingsmaatregelen op dit vlak. 
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De wet op de leerplicht is duidelijk: van zodra een leerling 5 halve dagen ongewettigd afwezig 

is, wordt dit als problematisch omschreven. Dit wordt gemeld aan het CLB. Eenmaal de leerling 

30 halve dagen ongewettigd afwezig is, moet een spijbeldossier opgemaakt en doorgestuurd 

worden naar de bevoegde dienst van het Ministerie van Onderwijs van de Vlaamse 

Gemeenschap.  

Indien jij of je kind niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur beslissen 

om een tuchtprocedure tegen de leerling op te starten omdat hij het onderwijs- en 

vormingsgebeuren in gevaar brengt. Verder kan de school ook beslissen je kind uit te schrijven, 

bijvoorbeeld omdat het hardnekkig blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele tijd 

niet duidelijk is waar je kind verblijft. 

We verwittigen jou als de afwezigheid van je kind niet gewettigd is. De aanwezigheid van je kind 

op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoeslag, voor de 

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

hierover kan je lezen op www.groeipakket.be 

Daartoe moeten we de afwezigheden van je kind doorgeven aan de overheid en aan het CLB. 

Het CLB waarmee we samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische 

afwezigheden. Die begeleiding is verplicht. Als je niet ingaat op die begeleiding, zijn we verplicht 

dit te melden aan de overheid.  

We vragen je als ouder je te engageren je kind op tijd naar school te brengen en dit zowel in 

het kleuteronderwijs als in het lager onderwijs. Te laat komen kan gesanctioneerd worden met 

een ordemaatregel. We verwachten dat je ons voor 9 uur verwittigt bij afwezigheid van je kind. 

Het kan altijd gebeuren dat je kind om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle lessen 

of lesvervangende activiteiten of dat het te laat komt. De concrete afspraken hierover vind je 

verder terug in het schoolreglement.  

Je kan steeds bij ons terecht in geval van problemen. We zullen samen naar de meest geschikte 

aanpak zoeken. 

 

1.4  INDIVIDUELE LEERLINGENBEGELEIDING 
Onze school voert een beleid op leerlingenbegeleiding (zie punt 14). Dit houdt onder meer in dat 

we gericht de evolutie van je kind volgen. De leerlingen hebben een individueel handelingsplan, 

waarbij het hele multidisciplinaire team betrokken is.  

De klasleerkrachten en de ambulante leerkrachten zijn de spilfiguren in de leerlingenbegeleiding. 

Zij zijn een aanspreekpunt voor de leerlingen in de school, voor alle specifieke schoolse vragen. 

De CLB-medewerker biedt ondersteunende en aanvullende hulp.  

Binnen het MFC is de mentor van je kind een aanspreekpunt.  

We zullen in overleg met jou als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van je kind 

georganiseerd zal worden. Daarbij zullen we aangeven wat je van de school kan verwachten en 

wat we van je als ouder verwachten. 
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We verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken 

opvolgt en naleeft. 

 

1.5  POSITIEF ENGAGEMENT TEN AANZIEN VAN DE ONDERWIJSTAAL.  
Onze school is een Nederlandstalige school. Jullie keuze voor het Nederlandstalig onderwijs 

betekent ook dat jullie jullie kinderen aanmoedigen om Nederlands te leren, ook buiten de 

school. Wanneer jullie kind enkel Nederlands hoort, spreekt of leest tijdens de schooluren, is het 

voor de school een moeilijke opgave jullie kind een behoorlijke kennis van het Nederlands bij te 

brengen. 

 

2  Inschrijvingen  
 

Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind je terug op onze website, 

www.sintlodewijk.be 

 

2.1  VOORWAARDEN 
Een kind kan ingeschreven worden in het BuBaO als aan volgende criteria voldaan is (voor de 

inschrijvingscriteria van het MFC verwijzen we naar het Charter Collectieve Rechten en Plichten 

van het MFC): 

• Motorische beperking: de motorische beperking is aangeboren of verworven: hersenletsel, 

ruggenmergletsel (dwarslaesie, spina-bifida), neuromusculaire aandoeningen, 

skeletafwijkingen, andere motorische beperkingen ten gevolge van stoornissen of 

beperkingen in de motoriek of in de praxie (handelen) of ten gevolge van syndromale 

aandoeningen of stofwisselings-ziekten. 

• Administratieve vereisten: de cliënt zorgt voor een verslag M-decreet voor type 4 

(doelgroep personen met een motorische beperking) met specificatie van onderwijsniveau 

voor de effectieve startdatum (door CLB op te maken). Het verslag dient aanwezig te zijn 

op de school op de eerste dag dat het kind naar school komt. 

• Leeftijd: kinderen kunnen starten in het BuBaO op de leeftijd van 2,5 jaar en kunnen er 

blijven tot en met het jaar waarin het kind 15 jaar wordt. 

• Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet je kind zes jaar zijn vóór 1 januari 

van het lopende schooljaar. Hierop bestaan een aantal afwijkingen. 

• Alleen de klassenraad kan beslissen dat je kind een jaar vroeger naar het gewoon lager 

onderwijs mag, dus op 5 jaar (op 1 september van het kalenderjaar waarin het 5 wordt). 

De klassenraad wint daarvoor het advies in van het centrum voor leerlingenbegeleiding 

(CLB). 

http://www.sintlodewijk.be/
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• Je kind kan ook langer naar het buitengewoon kleuteronderwijs gaan. Het verblijf in het 

buitengewoon kleuteronderwijs kan met maximum twee schooljaren verlengd worden. Ook 

hier neem je als ouder die beslissing autonoom nadat je kennis hebt genomen en toelichting 

hebt gekregen bij de gemotiveerde adviezen van de klassenraad en van het CLB. Volgde 

je kind nog geen kleuteronderwijs, dan is enkel een advies van het CLB vereist. 

 

2.2  AANMELDEN EN INSCHRIJVEN 
Leerlingen kunnen inschrijven vanaf de eerste schooldag van maart van het voorafgaande 

schooljaar.  

De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen 

behoudens de therapie- en verzorgingsmomenten. De afwezigheid omwille van therapie buiten 

Sint-Lodewijk is beperkt.  

Je kind is pas ingeschreven in onze school als je schriftelijk instemt met het pedagogisch 

project en het schoolreglement. Hiervoor geven we bij intakebezoek en start van het schooljaar 

een formulier mee dat dient ingevuld en getekend terug bezorgd te worden aan het 

secretariaat. Eenmaal ingeschreven, blijft je kind bij ons ingeschreven gedurende zijn verdere 

schoolloopbaan van het basisonderwijs. Bij de overgang van kleuteronderwijs naar het lager 

onderwijs in BuBaO Sint-Lodewijk hoef je je kind niet opnieuw in te schrijven. 

De inschrijving van je kind eindigt, wanneer je beslist om je kind van school te veranderen of 

wanneer je kind bij wijze van tuchtmaatregel definitief werd uitgesloten.  

Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we opnieuw jouw schriftelijk akkoord vragen. 

Indien je niet akkoord gaat met de wijziging, dan wordt de inschrijving van je kind beëindigd 

op 31 augustus van het lopende schooljaar. 

 

2.3  WEIGEREN VAN INSCHRIJVINGEN 
Elke school moet haar capaciteit vastleggen. De capaciteitsbepaling is op onze website terug 

te vinden. Eens onze capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling geweigerd. 

Elke geweigerde leerling krijgt een weigeringsdocument en wordt als geweigerde leerling in 

het aanmeldingsregister ingeschreven. Dit register valt weg op de 5de schooldag van oktober 

van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft.  

Het schoolbestuur weigert de inschrijving van de leerling die het vorige of het daaraan 

voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten uit de school.  

Een klachtenprocedure bij de Commissie inzake Leerlingenrechten is mogelijk. 
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3  Ouderlijk gezag 
 

3.1  ZORG EN AANDACHT VOOR HET KIND 
Als school bieden we een luisterend oor aan voor al onze leerlingen. Ook voor kinderen die een 

(echt)scheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra 

aandacht bieden. 

 

3.2  NEUTRALE HOUDING TEGENOVER DE OUDERS  
De school is geen betrokken partij bij een echtscheiding. Beide ouders, samenlevend of niet, 

staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. 

In de samenwerking met apart wonende ouders, opteren wij ervoor om het welzijnsdenken als 

uitgangspunt te nemen. Het kind staat centraal en in het belang van het kind betrekken we 

steeds de beide ouders in de ondersteuning.  

 

3.3  AFSPRAKEN IN VERBAND MET INFORMATIEDOORSTROOM NAAR DE 

OUDERS 
Wanneer de ouders niet (meer) samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken 

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

worden genomen. 

Het vonnis van de echtscheiding wordt niet opgevraagd, tenzij 1 van de beide ouders 

beperkingen heeft bij vonnis in de uitoefening van het ouderlijk gezag. Uiteraard wordt ook 

hier rekening gehouden met de afspraken die in het vonnis vermeld staan. Dit betekent in de 

praktijk dat we – weliswaar rekening houdend met een eventueel vonnis - steeds beide ouders 

informeren en betrekken in de hulpverlening en uitnodigen op overleg. 

De volgende zaken worden door een ouder ondertekend: 

• schoolreglement 

• aanmeldings- en inschrijvingsregister 

Vanuit de wet wordt er steeds uitgegaan van het principe stilzwijgende toestemming van de 

andere ouder.  

Facturatie: De factuur kan steeds, op vraag, t.a.v. de beide ouders worden opgestuurd. Wat 

betreft het betalen van de factuur is de afspraak dat 1 ouder de volledige factuur betaalt. 

Regelingen o.a. wat betreft het splitsen van het factuurbedrag, worden onderling tussen de 

beide ouders getroffen. 
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3.4  CO-SCHOOLSCHAP 
Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, kan je 

kind tijdens het schooljaar niet op twee plaatsen school lopen. De school moet de inschrijving 

van een leerling weigeren als de ouders hun kind tijdens het schooljaar door de ouders 

afwisselend in verschillende scholen in- en uitschrijven.    

 

4  Afwezigheden 
 

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

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

bij gewettigde afwezigheid. Voor 5-jarigen in het kleuteronderwijs geldt een leerplicht van 

minstens 290 halve dagen aanwezigheid. Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs 

kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze niet steeds op school moeten zijn. Ze zijn niet 

onderworpen aan de leerplicht. 

De directeur kan beslissen of een afwezigheid van een 5-jarige kleuter als aanvaardbaar 

beschouwd wordt. Als de afwezigheid volgens de directeur aanvaardbaar is, dan telt die mee 

voor het bereiken van de 290 halve dagen aanwezigheid. 

Het is belangrijk dat kleuters (leerplichtig of niet) regelmatig naar school komen. Het is in het 

belang van je kind om het elke dag naar school te sturen. Kinderen die lessen en activiteiten 

missen, lopen meer risico op achterstand. Zij worden ook minder goed opgenomen in de 

leerlingengroep.  

De afwezigheidsgegevens van je kind worden doorgeven aan de overheid. Kleuters die 

onvoldoende dagen naar school komen, kunnen hun kleuter- en/of schooltoeslag verliezen.  

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

voor 9 uur. Ook als je eens door omstandigheden je kind niet op tijd kan afzetten, laat je dit 

zo snel mogelijk weten. Komt je kind meermaals te laat of is je kind al vaak afwezig geweest, 

dan kunnen we samen nagaan hoe we de participatie van je kleuter kunnen verhogen. 

 

4.1  GEWETTIGDE AFWEZIGHEDEN 
Voor leerlingen in het lager onderwijs en voor 6- en 7-jarigen in het kleuteronderwijs moeten 

hun afwezigheid steeds verantwoorden. 

 

4.1.1.  WEGENS ZIEKTE 

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

verplicht.  

• Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de 

ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar. 

https://www.groeipakket.be/nl/wat-zit-er-in-het-groeipakket/participatietoeslagen#Kleutertoeslag
https://www.groeipakket.be/nl/aanwezigheden-kleuter-en-lager-onderwijs
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• Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB.  

• Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten 

de schooluren plaats vinden. 

 

Bij afwezigheden die men op voorhand weet, brengt men de school vooraf op de hoogte (via 

het schoolsecretariaat of bij de mentor). 

Bij onvoorziene afwezigheden brengt men het schoolsecretariaat telefonisch op de hoogte, 

tussen 8.15 uur en 9.15 uur. 

De ouders bezorgen het ziektebriefje aan de leerkracht. De school zal het CLB contacteren bij 

twijfel over een medisch attest. 

 

4.1.2.  ANDERE VAN RECHTSWEGE GEWETTIGDE AFWEZIGHEDEN  

De afwezigheid van je kind kan in een aantal situaties gewettigd zijn. Voor deze afwezigheden 

is geen toestemming van de directeur nodig. Je verwittigt de school wel op voorhand van deze 

afwezigheid. Je geeft ook een officieel document of een verklaring die de afwezigheid staaft, 

af aan de school. Voorbeelden hiervan zijn:  

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

aanverwant; 

• de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank; 

• het vieren van een feestdag die hoort bij je geloof (anglicaanse, islamitische, joodse, 

katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst). 

• … 

 

4.1.3.  AFWEZIGHEID WEGENS EEN PREVENTIEVE SCHORSING , EEN 

TIJDELIJKE OF EEN DEFINITIEVE UITSLUITING  

De afwezigheid van je kind wegens een preventieve schorsing, een tijdelijke of definitieve 

uitsluiting is gewettigd. Je kind wordt als gewettigd afwezig beschouwd, ongeacht of je kind 

wel of niet door de school wordt opgevangen. 

 

4.2  AFWEZIGHEDEN WAARVOOR DE TOESTEMMING VAN DE DIRECTEUR 

NODIG IS 
Soms kan je kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand 

met de directie. Het betreft hier de afwezigheid wegens: 

• de rouwperiode bij een overlijden;  

• het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een 

vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties (andere dan de 10 halve schooldagen 

waarop topsportbeloften recht hebben); 



 

36 

 

• trainingen voor topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek (voor maximaal 6 

lestijden per week, verplaatsingen inbegrepen) 

• revalidatie tijdens de lestijden; 

• school-externe interventies;  

• persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden. 

 

Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om vroeger op 

vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een 

kind op school is van 1 september tot en met 30 juni. 

 

4.3  PROBLEMATISCHE AFWEZIGHEDEN 
De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. 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. Er zijn 

daarnaast ook gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoeslag, voor de 

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

 

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

als problematische afwezigheden. De school zal je onmiddellijk contacteren bij elke 

problematische afwezigheid van je kind. 

Vanaf vijf halve dagen problematische afwezigheden contacteert de school het CLB. Samen 

werken ze rond de begeleiding van je kind. Je wordt in dat geval uitgenodigd voor een gesprek. 

 

4.4  TE LAAT KOMEN – TE VROEG WEGGAAN 
Te laat komen stoort het klasgebeuren.  

Kinderen die zelfstandig komen of door de ouders gebracht worden, komen op tijd.  

 

Te vroeg de school verlaten, kan ook niet. Iedereen blijft in de klas tot het einde van de lessen. 

Ouders die hun kinderen komen afhalen, wachten daarom op de speelplaats, tot de kinderen 

de klas verlaten. 

In uitzonderlijke gevallen kan de directeur de toelating geven om je kind vroeger af te halen 

in de klas. Deze toestemming gebeurt schriftelijk. Indien dit anders verloopt, moeten we dit 

beschouwen als een ongewettigde afwezigheid. 

We hopen hierbij op een goede samenwerking, in het belang van al onze kinderen. 
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5  Onderwijs aan huis 
 

Er zijn 2 vormen van onderwijs aan huis: 

• permanent onderwijs aan huis 

• tijdelijk onderwijs aan huis 

5.1  PERMANENT ONDERWIJS AAN HUIS 
Leerlingen die door hun handicap niet in staat zijn om onderwijs te volgen in een buitengewone 

school, maar wel onderwijs mogen volgen, hebben onder bepaalde voorwaarden recht op 

permanent onderwijs aan huis. Vanaf 5 jaar kan een kind permanent onderwijs aan huis 

volgen.  

Je dient daarvoor schriftelijk een aanvraag in bij het zorgpunt van de onderwijsinspectie. Wij 

of je CLB kunnen je hierbij helpen. Na een gunstig advies van de onderwijsinspectie starten 

wij zo snel mogelijk permanent onderwijs aan huis op gedurende vier lestijden per week. 

We overleggen met de ouders over het aanbod, het tijdstip en de duur van de lessen. 

 

5.2  TIJDELIJK ONDERWIJS AAN HUIS 
Als je kind wegens een 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 moet je als ouder een schriftelijke aanvraag indienen bij de 

directeur en een medisch attest toevoegen waaruit blijkt dat je kind onmogelijk naar school 

kan gaan, maar wel onderwijs kan krijgen.  

 

Heeft je kind een niet-chronische ziekte, dan kan tijdelijk onderwijs aan huis pas worden 

georganiseerd na een afwezigheid van 21 opeenvolgende kalenderdagen. Als de ziekteperiode 

van je kind noodgedwongen wordt verlengd of als je kind na een periode van tijdelijk onderwijs 

aan huis binnen 3 maanden hervalt, moet je kind geen wachttijd van 21 opeenvolgende 

kalenderdagen doorlopen om opnieuw tijdelijk onderwijs aan huis te krijgen. Je hoeft niet 

opnieuw een aanvraag in te dienen. Wel is er een nieuw medisch attest nodig om de nieuwe 

afwezigheid te wettigen. 

 

Heeft je kind een chronische ziekte, dan heb je een medisch attest van een geneesheer-

specialist nodig dat het chronische ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat je kind onderwijs 

mag krijgen. 

Je kind heeft dan recht op 4 lestijden tijdelijk onderwijs aan huis per opgebouwde schijf van 9 

halve schooldagen afwezigheid. Deze uren kunnen gedeeltelijk op school georganiseerd 

worden. Dit is mogelijk na een akkoord tussen de ouders en de school en vindt plaats buiten 

de normale schooluren en niet tijdens de middagpauze. Jouw aanvraag en de medische 

https://www.onderwijsinspectie.be/nl/zorgpunt
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vaststelling van de chronische ziekte blijft geldig voor de hele schoolloopbaan van je kind in 

onze school. 

 

Je kind moet daarnaast op 20 km of minder van de school verblijven. Als je kind op een grotere 

afstand van de school verblijft, dan kan de school tijdelijk onderwijs aan huis organiseren maar 

is daar niet toe verplicht.  

 

Als je kind aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je als ouder op de mogelijkheid van 

tijdelijk onderwijs aan huis wijzen. Zodra de voorwaarden voor het verstrekken van tijdelijk 

onderwijs aan huis vervuld zijn, kan de school hiermee van start gaan. 

De directeur zal dan op zoek gaan naar een extra leraar om 4 lestijden per week onderwijs 

aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leraar om de lessen af te stemmen 

op de leerlingengroep van het kind. Tijdelijk onderwijs aan huis is gratis.  

 

De school kan in overleg met jou ook contact opnemen met de VZW Bednet. Dit biedt de 

mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen. De 

school maakt dan samen met jou concrete afspraken over opvolging en evaluatie. 

Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur. 

 

6  Een- of meerdaagse schooluitstappen (extra-

murosactiviteiten) 
 

Je kind is verplicht deel te nemen aan extra-murosactiviteiten die minder dan één schooldag 

duren. Dat zijn normale schoolactiviteiten. We streven er als school ook naar om ook alle 

kinderen te laten deelnemen aan extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren. Die 

activiteiten maken namelijk deel uit van het onderwijsaanbod dat we aan je kind geven. 

 

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

schooluitstappen die worden georganiseerd. Als je niet wenst dat je kind meegaat op één van 

de extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren, dien je dat voorafgaand aan de 

betrokken activiteit schriftelijk te melden aan de school. 

 

Doorheen de schoolcarrière gaan sommige klassen op externe projectweek. Hierbij 

overnachten ze buitenshuis. Een geldig paspoort is dan noodzakelijk. De kosten verbonden aan 

deze activiteiten kaderen binnen de minder scherpe maximumfactuur. Bij een meerdaagse 

extramurosactiviteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Het 
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streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extramurosactiviteiten. Leerlingen die niet 

deelnemen aan extramurosactiviteiten dienen op de school aanwezig te zijn. 

 

7  Getuigschrift op het einde van het 

basisonderwijs 
 

7.1  UITREIKEN VAN HET GETUIGSCHRIFT 
Het getuigschrift basisonderwijs kan in het buitengewoon onderwijs enkel worden uitgereikt 

wanneer de onderwijsinspectie de leerdoelen van het handelingsplan van een leerling als 

gelijkwaardig beschouwt met de eindtermgerelateerde leerplandoelen van het gewoon lager 

onderwijs. Is dat het geval, dan zal de klassenraad oordelen of deze leerling de leerdoelen uit 

dat handelingsplan in voldoende mate heeft bereikt om het getuigschrift basisonderwijs te 

bekomen. Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de schoolloopbaan maakte, en de 

zelfsturing die hij toont, zeker een rol spelen. De voorzitter en alle leden van de klassenraad 

ondertekenen het schriftelijk verslag.  

 

7.2  BEROEPSPROCEDURE 
Indien je als ouder niet akkoord zou gaan met het niet-toekennen van het getuigschrift 

basisonderwijs, kan je beroep instellen. Die beroepsprocedure wordt hieronder toegelicht. 

Let op: 

• Wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle werkdagen 

(zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen  en 11 juli niet meegerekend). 

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

 

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

getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur. Dit gesprek is niet hetzelfde 

als het oudercontact. Je moet dit gesprek uitdrukkelijk schriftelijk aanvragen, bv. via e-mail. 

Je krijgt een uitnodiging die de afspraak bevestigt. 

2 Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag waarop 

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

Let op: als het gesprek na het verstrijken van de termijn wordt aangevraagd, kunnen we niet 

meer op die vraag ingaan. 

Tijdens dit gesprek krijg je de kans om je bezwaren te geven. De directeur verduidelijkt aan 

de hand van het dossier van je kind op basis van welke gegevens de klassenraad zijn 

beslissing heeft genomen. Van dit overleg wordt een verslag gemaakt. 
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3 Na het overleg beslist de directeur om de klassenraad al dan niet opnieuw te laten 

samenkomen om het niet-toekennen van het getuigschrift basisonderwijs te bevestigen of te 

wijzigen. 

4 De directeur of de klassenraad deelt het resultaat van dit gesprek met een aangetekende 

brief aan je mee. Er zijn twee mogelijkheden: 

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

rechtvaardigen; 

- De directeur vindt dat je argumenten het overwegen waard zijn. In dat geval zal hij de 

klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw te 

overwegen. Je ontvangt per aangetekende brief het resultaat van die vergadering. 

5 Als je het niet eens bent met de beslissing van de directeur of de beslissing van de nieuwe 

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

aangetekende brief:  

Dhr. Koen De Bock 

Voorzitter van de Raad van Bestuur van VZW Sint-Lodewijk 

Kwatrechtsteenweg 168, 9230 Wetteren 

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. 

 

Je hebt daarvoor een termijn van drie dagen, die begint te lopen de dag nadat de 

aangetekende brief van de school wordt ontvangen. De aangetekende brief met één van de 

twee mogelijke beslissingen (zie punt 3) wordt geacht de derde dag na verzending te zijn 

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

Dat geldt ook als je ervoor kiest om het beroep persoonlijk af te geven op school. 

 

Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

• het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend; 

• het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en 

motivering waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist 

wordt. 

We verwachten ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom het niet uitreiken van het 

getuigschrift basisonderwijs betwist wordt. 

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven of het voldoet niet aan de 

voorwaarden, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat 

betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. 
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6 Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het schoolbestuur of zijn afgevaardigde 

een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie zitten zowel mensen die aan 

de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een 

onafhankelijke commissie die je klacht grondig zal onderzoeken.  

7 De beroepscommissie zal steeds jou en je kind uitnodigen voor een gesprek. Je kan je daarbij 

laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Het is enkel mogelijk om een gesprek te 

verzetten bij gewettigde reden of overmacht. 

8 In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze 

samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, 

overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden.  

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

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

verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De voorzitter 

is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel 

stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag.  

De beroepscommissie zal het beroep als onontvankelijk afwijzen, de betwiste beslissing 

bevestigen of het getuigschrift basisonderwijs toekennen. Het resultaat van het beroep wordt 

uiterlijk op 15 september via een aangetekende brief door de voorzitter van de 

beroepscommissie aan jou ter kennis gebracht. 

 

8  Herstel- en sanctioneringsbeleid 
 

De goede gang van zaken in MFC en school wordt hoofdzakelijk bepaald door de manier van 

samenwerken tussen alle betrokken partijen. Iedereen levert op zijn manier een positieve 

bijdrage om het verblijf op MFC en school aangenaam en leefbaar te houden. 

 

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.  

 

8.1  BEGELEIDENDE MAATREGELEN 
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Wanneer je kind de goede werking van de school of het lesverloop hindert, kunnen we in 

overleg met je kind en eventueel met jou een begeleidende maatregel bepalen. De school wil 

hiermee je kind helpen tot gewenst gedrag te komen.  

 

Een begeleidende maatregel kan zijn:  

• een gesprek met …;    

• een time-out; 

• naar de time-out ruimte gaan. Zo kan je kind even tot rust komen of nadenken over wat 

er is gebeurd. Achteraf wordt dit kort met je kind besproken;  

• een begeleidingsplan: hierin leggen we samen met jou en je kind een aantal afspraken 

vast waarop je kind zich meer zal focussen. Je kind krijgt de kans om zelf afspraken voor 

te stellen waar het dan mee verantwoordelijk voor is. De afspraken uit het 

begeleidingsplan worden samen met je kind opgevolgd.  

 

8.2  HERSTEL  
Vanuit een cultuur van verbondenheid wil de school bij een conflict op de eerste plaats inzetten 

op herstel. We nodigen de betrokkenen uit om na te denken over wat er is gebeurd en om 

hierover met elkaar in gesprek te gaan. 

 

Een herstelgerichte maatregel kan zijn: 

• een herstelgesprek tussen de betrokkenen; 

• een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep; 

• een bemiddelingsgesprek; 

• no blame-methode bij een pestproblematiek; 

• een herstelgericht groepsoverleg (HERGO): dit is een gesprek tussen de betrokken 

leerlingen, in het bijzijn van bijvoorbeeld ouders of vertrouwensfiguren, onder leiding van 

een onafhankelijk persoon. Tijdens dit groepsoverleg zoekt iedereen samen naar een 

oplossing voor wat zich heeft voorgedaan. De directeur of zijn afgevaardigde kan een 

tuchtprocedure, zoals in punt 9.4 beschreven, voor onbepaalde tijd uitstellen om dit 

groepsoverleg te laten plaatsvinden. Hij brengt je dan per brief op de hoogte. 

 

8.3  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.  

 

Een ordemaatregel kan zijn: 

• een verwittiging in de agenda; 
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• een strafwerk; 

• een specifieke opdracht;  

• een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie; 

 

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk. 

 

8.4  TUCHTMAATREGELEN 
Let op: wanneer we spreken over directeur, 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 directeur een tuchtmaatregel nemen. Een tuchtmaatregel kan enkel toegepast 

worden op een leerling in het lager onderwijs. 

 

8.4.1.  MOGELIJKE TUCHTMAATREGELEN ZIJN: 

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

schooldagen; 

• een definitieve uitsluiting. 

 

8.4.2.  PREVENTIEVE SCHORSING ALS BEWARENDE MAATREGEL  

In uitzonderlijke situaties kan de directeur in het kader van een tuchtprocedure beslissen 

om je kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om de leefregels te 

handhaven én om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is. 

De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan jou 

meegedeeld. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure 

wordt opgestart. De preventieve schorsing kan onmiddellijk ingaan en duurt in principe niet 

langer dan vijf opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met 

vijf opeenvolgende schooldagen verlengd worden, indien door externe factoren het 

tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond. De directeur motiveert 

deze beslissing. 

 

8.4.3.  PROCEDURE TOT TIJDELIJKE EN DEFINITIEVE UITSLUITING  

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen 

(zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend.) 

Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende 

procedure gevolgd: 
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1. De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. 

In geval van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een 

vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft. 

2. De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden per 

aangetekende brief uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Een 

personeelslid van de school of van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden 

als vertrouwenspersoon van de ouders en hun kind. Het gesprek zelf vindt ten 

vroegste plaats op de vierde dag na verzending van de brief. 

3. Voorafgaand aan het gesprek hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon recht 

op inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad. 

4. Na het gesprek brengt de directeur de ouders binnen een termijn van vijf dagen met 

een aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing. In die brief staat een 

motivering van de beslissing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel. Bij een 

definitieve uitsluiting vermeldt de beslissing de beroepsmogelijkheden. 

Samen met het CLB zoeken we naar een oplossing. Als ouders geen inspanning doen om 

hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de definitieve uitsluiting effectief 

uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na de 

schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is onze school 

niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders 

die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet.  

Het schoolbestuur kan de betrokken leerling weigeren als die het huidige, het vorige of het 

daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten. 

 

8.4.4.  OPVANG OP SCHOOL IN GEVAL VAN 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 die geen deel aan de lessen of activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan 

beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt 

schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders. 

In geval van een definitieve uitsluiting heb je als ouder één maand de tijd om je kind in een 

andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op 

school aanwezig, maar neemt het geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De 

directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze 

beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.  

 

 

 



 

45 

 

8.4.5.  BEROEPSPROCEDURE TEGEN EEN DEFINITIEVE UITSLUITING  

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle werkdagen 

(zaterdagen, zondagen, wettelijke  feestdagen en 11 juli niet meegerekend).  

Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De 

procedure gaat als volgt: 

1. Je dient met een aangetekende brief beroep in bij de voorzitter van het 

schoolbestuur. 

Dhr. Koen de Bock 

Voorzitter van de Raad van Bestuur van VZW Sint-Lodewijk 

Kwatrechtsteenweg 168, 9230 Wetteren 

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 vijfde dag nadat de 

beslissing van de definitieve uitsluiting van je kind werd ontvangen. Er is dus een 

termijn van vijf dagen. De aangetekende brief met het bericht van de definitieve 

uitsluiting wordt geacht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De 

poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst. 

Dat geldt ook als je ervoor kiest om het beroep persoonlijk af te geven op school. 

 

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). 

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

uitsluiting betwist wordt. 

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven of 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. 

 

2. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het schoolbestuur of zijn 

afgevaardigde een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie zitten 

zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die 

dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die je klacht grondig zal 
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onderzoeken. De persoon die de definitieve uitsluiting heeft uitgesproken, zal nooit 

deel uitmaken van de beroepscommissie, maar zal wel gehoord worden. 

 

3. De beroepscommissie zal steeds jou en je kind uitnodigen voor een gesprek. Je kan 

je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging 

zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft 

ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of 

onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. 

Vóór de zitting kan je het tuchtdossier opnieuw inkijken. 

Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft 

ontvangen. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden 

of overmacht. De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op. Dat 

betekent enkel dat schoolvakanties niet meetellen bij het berekenen van de termijn. 

De zitting van de beroepscommissie kan wel tijdens een schoolvakantie 

plaatsvinden. 

 

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

tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het 

schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat 

niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. 

Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem 

de doorslag. De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel 

vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de 

vormvereisten. 

 

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

definitieve uitsluiting bevestigen of vernietigen. De voorzitter van de 

beroepscommissie zal je de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf 

dagen met een aangetekende brief meedelen. De beslissing is bindend voor alle 

partijen. 

 

Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot definitieve uitsluiting niet op. Dat 

betekent dat ook tijdens de beroepsprocedure de tuchtmaatregel van kracht blijft.  
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9  Bijdrageregeling 
 

Als school bieden we heel wat materiaal kosteloos aan: leerboeken, schriften, 

schrijfmateriaal,…  De volledige lijst met kosteloos aangeboden materiaal vind je op de website 

van Onderwijs Vlaanderen (https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/lijst-met-gratis-materiaal) 

BuBaO biedt de leerlingen ook de melk (dagelijks) en fruit (vrijdagnamiddag) voor tijdens de 

drink- en fruitmomenten in de klas, kosteloos aan.  

 

Voor de basisuitrusting bv. een schooltas, pennenzak, … zorg je als ouder zelf. 

Wij respecteren de scherpe maximumfactuur voor schoolreis of interne projectweek, 

leeruitstappen, toneel,… 

 

Wij houden rekening met de door de overheid opgelegde maximumbedragen.  

Het maximumbedrag dat we aan ouders per schooljaar kunnen vragen is: 

• voor de kleuters  : € 45,00 

• voor de lagere school : € 90,00 

 

Je kan vrij intekenen op een aantal zaken (deze bedragen vallen buiten de bovenstaande 

maximumfactuur, gezien ze geheel vrijblijvend zijn):  

 

Jaarabonnement tijdschrift (Averbode, Eenhoorn, Van In)  volgens aanbod 

Stick met foto’s van Communie      € 10,00 

Extra nieuwjaarsbrieven (er zijn er 3 voorzien)    € 1,00 per stuk 

Deelname in de vaste kosten voor de Communie   € 10,00 

Receptiekostprijs voor de communie     € 2,00 per pers. 

Schoolfotograaf        volgens aanbod 

 

Voor meerdaagse uitstappen geldt er een minder scherpe maximumfactuur van € 450,00 per 

leerling voor de volledige duur van het lager onderwijs. Hieronder vallen in onze school de 

externe projectweken. 

Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de externe projectweken. Leerlingen die 

niet deelnemen dienen op de school aanwezig te zijn. 

 

9.1  WIJZE VAN BETALING 
Ouders krijgen maandelijks een factuur van VZW Sint-Lodewijk, ook de onkosten van de school 

worden hierin opgenomen. We verwachten dat die rekening op tijd en volledig wordt betaald, 

binnen de 15 dagen na factuurdatum.  
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De ouders zijn akkoord dat het deel van de door VZW Sint-Lodewijk geïnde kinderbijslag dat 

niet werd aangewend voor dag- en /of nachtopvang bij het MFC wordt gebruikt voor de betaling 

van de schoolkosten.  

 

9.2  BIJ WIE KAN JE TERECHT I.V.M. BETALINGSMOEILIJKHEDEN? 
Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact 

opnemen met de directeur. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een 

aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van je vraag.  

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

er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de 

school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar 

een oplossing.  

 

10  Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning 
 

Personen en bedrijven die de school wensen te sponsoren vinden meer info op onze website 

www.sintlodewijk.be 

 

11  Vrijwilligers 
 

Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. 

Meer informatie vind je in de onthaalbrochure en afsprakennota voor vrijwilligers op onze 

website, www.sintlodewijk.be 

 

12  Welzijnsbeleid 
 

12.1  PREVENTIE 
De Raad van Bestuur en directeur nemen het welzijnsbeleid ter harte. De preventieadviseur 

volgt dit mee van nabij op. Er is een CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming op het 

Werk) waarin samen met het MFC een beleid gemaakt wordt. Tevens worden we hierin 

bijgestaan door de externe dienst IDEWE.  

Jaarlijks maken we een jaaractieplan, waarin de preventie en bescherming van personeel en 

leerlingen centraal staat. 

 

http://www.sintlodewijk.be/
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CPBW-leden BuBaO (Comité voor preventie en bescherming op het werk): 

 Barbara Drieghe 

Ethel Stroobants 

 

12.2  VERKEERSVEILIGHEID 
Voor de veiligheid van jullie kind wordt gevraagd om enkel te parkeren op de daarvoor 

voorziene plaatsen. We streven naar aparte zones voor voetgangers en rijdend verkeer. 

 

12.3  MEDICATIE EN MEDISCHE HANDELINGEN 
Kinderen die ziek zijn, of nog niet helemaal genezen, komen niet naar school.  

Wanneer je kind ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie 

toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden 

en zal hen gevraagd worden je kind op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school 

een arts om hulp verzoeken. Het schoolpersoneel is niet bevoegd om medicatie toe te dienen 

of andere verpleegkundige handelingen te stellen. We kunnen dan ook niet ingaan op vragen 

naar medische bijstand voor andere gevallen dan medicatiegebruik. Wij doen daarvoor beroep 

op het MFC.  

 

12.4  VERZEKERDE RISICO’S 
Sint-Lodewijk heeft voor volgende risico’s een verzekering afgesloten, waarvan de polissen ter 

inzage zijn van de leerling en ouders: 

• Aanvullende burgerlijke aansprakelijkheid voor leerlingen.  

• Verzekering lichamelijke ongevallen leerlingen: per ongeval is een maximale tussenkomst 

voorzien boven de mutualiteitkosten.  

• Brandverzekering voor alle gebouwen en inboedel en met uitzondering van alle 

persoonlijke goederen. 

• Wetverzekering en burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (voor het personeel) 

 

De leerling zorgt zelf voor: 

• de “verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor motorrijtuigen” indien de 

leerling gebruik maakt van een elektronische rolwagen. Een geldig verzekeringsbewijs 

dient voorhanden te zijn. 

• een familiale verzekering, omdat de familiale verzekering in rechtsbijstand voorziet om 

bij twijfel over aansprakelijkheid jullie belangen te verdedigen. 

• een verzekering van de communicatie- of andere dure toestellen of apparaten die de 

leerling in Sint-Lodewijk gebruikt. Desgewenst kunnen wij hierover advies geven. 
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Sint-Lodewijk is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor verlies of beschadiging van 

persoonlijk materiaal van leerlingen. Wij vragen jullie om geen waardevolle voorwerpen mee 

te brengen naar school. Een GSM bijvoorbeeld hoort niet thuis in het klasgebeuren, tenzij er 

individuele afspraken rond gemaakt zijn. 

 

12.5  ROOK-, DRUGS- EN ALCOHOLVERBOD 
Er geldt een permanent rookverbod op school. Het is dus verboden te roken in zowel gesloten 

ruimten van de school als in open lucht op de schoolterreinen. Dit geldt zowel voor leerlingen, 

personeel en ouders. Ook tijdens één- of meerdaagse uitstappen is het voor leerlingen en 

personeel verboden te roken. Als je kind het rookverbod overtreedt, kunnen we een sanctie 

opleggen volgens het orde- en tuchtreglement. Als je vindt dat het rookverbod op onze school 

ernstig met de voeten wordt getreden, kan je terecht bij de directeur. 

 

Het bezit, gebruik of verhandelen van drugs is eveneens ten strengste verboden op school. 

Voor alcoholische dranken gelden dezelfde afspraken. Het personeel heeft, in het belang van 

de leerlingen, hierin een meldingsplicht.  

 

13  Afspraken en leefregels 
 

13.1  GEDRAGSREGELS 
Van alle leerlingen wordt verwacht dat ze hoffelijk en beleefd zijn tegenover leerkrachten, 

onderhoudspersoneel, therapeuten, opvoeders, medeleerlingen en toevallige bezoekers van 

de school. 

Een ‘goeiedag’ wordt geapprecieerd en doet je de dag aangenaam starten. 

Heel in het bijzonder wordt aandacht geschonken aan een verzorgd taalgebruik. 

 

We dragen zorg voor elkaar en materiaal. 

Gevaarlijke spelen worden niet toegelaten. Grotere kinderen zijn dubbel voorzichtig in 

aanwezigheid van kleuters en minder mobiele kinderen.  

 

13.2  TOEGANG TOT DE LOKALEN 
De kinderen zijn in de klassen toegelaten tijdens de lesuren. Niemand blijft zonder 

toestemming van de leerkracht in een klas of in de gangen achter. 

Tijdens de schooluren gaan de ouders nooit rechtstreeks naar de klaslokalen zonder 

voorafgaandelijke toestemming van de directeur.  
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Iedereen wordt tijdens de speeltijden op de speelplaats, het snoezelbos of de rozentuin 

verwacht tenzij men een therapiesessie heeft. Niemand blijft of gaat in de gangen zonder de 

uitdrukkelijke toestemming van een leerkracht. 

Niemand verlaat de speelplaats, het snoezelbos of de rozentuin. De leerkrachten houden in 

een beurtsysteem toezicht bij de kinderen. 

Afhankelijk van de noden en het weer, spelen we binnen of buiten. Bij droog weer spelen alle 

kinderen zoveel mogelijk buiten. We gebruiken de speelzaal enkel in geval van slecht weer. 

 

De kinderen gaan naar het toilet bij het begin van de speeltijd, met of zonder begeleiding. 

Concrete afspraken worden hierbij kind per kind gemaakt. We streven naar een zo groot 

mogelijke zelfstandigheid, maar bieden hulp waar nodig. 

De toiletten worden net gehouden. 

 

13.3  KLEDING 
• Wij verwachten nette kledij. 

• Probeer kledij zoveel als mogelijk te naamtekenen (vooral muts, sjaal, sweaters, jas…). 

• Zorg ervoor dat kinderen een zakdoek bij de hand hebben. 

• De kapsels van de kinderen zijn verzorgd, zodat het niet hindert tijdens het werk in de 

klas. Als er luizen worden vastgesteld, wordt er van de ouder(s) verwacht dat zij de school 

daarvan verwittigen en hun kind onmiddellijk afdoende behandelen. Je wordt hiervan op 

de hoogte gebracht door de school of de verpleegkundige, maar je inbreng hierbij is zeer 

belangrijk.  

• Hoofddeksels in de lokalen zijn niet toegelaten, tenzij om medische redenen of 

veiligheidsredenen of wanneer ze een (religieus) symbool zijn van een van de officieel 

erkende godsdiensten of erkende levensbeschouwingen in België. In geval van 

kledingstukken mogen deze in geen geval volledig lichaamsverhullend of 

gezichtsbedekkend zijn. In omstandigheden waar veiligheidsvoorschriften of hygiënische 

maatregelen van toepassing zijn, kunnen deze symbolen en kledingstukken/hoofddeksels 

verboden worden. Een verbod tot het dragen van religieuze of levensbeschouwelijke 

symbolen is eveneens mogelijk wanneer deze een uiting worden van bekeringsijver, 

discriminatie of racisme. 

 

13.4  GEBRUIK VAN GSM EN GELUIDSDRAGERS 
Het gebruik van een GSM is verboden tijdens de klasuren (van 8.55 uur tot 12.30 uur en van 

13.50 uur tot 15.30 uur) en op uitstappen. De leerkrachten hebben steeds het recht om, bij 

misbruik, het toestel in bewaring te geven op het schoolsecretariaat tot het einde van de 

schooldag, of zelf bij te houden tijdens een uitstap. 
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Geluidsdragers (iPod, mp3-speler, tablet, …) mogen niet gebruikt worden tijdens de lessen 

en/of tijdens uitstappen.  

 

Geluidsdragers en GSM’s moeten steeds veilig bewaard worden. Op deze manier is er het 

minste aanleiding tot verlies. De leerling is zelf verantwoordelijk voor zijn materialen, indien 

hij deze naar school meebrengt. 

 

13.5  GEBRUIK VAN COMPUTERMATERIAAL 
Onze school beschikt over een uitgebreid computerpark en investeert jaarlijks in nieuwe 

computerapparatuur, software en het netwerk.  

De software, aanwezig op pc’s, is legaal verworven. Het kopiëren ervan is verboden. Nieuwe 

software wordt enkel geïnstalleerd door de ICT-dienst, na goedkeuring door de directeur. 

 

Het gebruik van het internet voor schoolse doeleinden is toegelaten. Het bekijken van 

pornografische, racistische, gewelddadige of andere discriminerende websites, is verboden, 

evenals het downloaden van mp3’s, films, illegale software,… 

 

De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor berichten die via het netwerk op school 

verstuurd worden. 

 

Bij gebruik van de netwerk- en internetdiensten respecteer je de etiquette. Op welke wijze je 

ook met andere mensen in contact komt (bvb. e-mail), blijf je altijd beleefd. Het draadloos 

netwerk is er om schoolopdrachten uit te voeren, niet voor spelletjes, Facebook, 

muziekstreaming, … 

 

Indien een leerling opzettelijk schade berokkent, zal hij/zij deze moeten vergoeden.  

 

13.6  EERBIED VOOR MATERIAAL 
De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken zowel op 

school als thuis. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met het 

schoolmateriaal. Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of 

veelvuldig verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw 

materiaal aanrekenen aan de ouders. 

Er wordt niet geschreven in schoolboeken, ook niet met potlood. Boeken zijn geen speelgoed, 

ze moeten vele jaren dienst doen. Door veelvuldig gebruik kunnen bladen loskomen. Dit wordt 

tijdig gemeld aan de leerkracht, zodat dit nog kan hersteld worden. 

Kinderen die boeken te erg beschadigen, zullen deze moeten vergoeden.  
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Ook boeken uit de mediatheek zijn kostbaar. Ze dienen volgens het reglement van de 

mediatheek gehanteerd te worden. Dit reglement is verkrijgbaar bij de verantwoordelijke van 

de mediatheek en wordt samen met de leerlingen gelezen en besproken bij het begin van elk 

schooljaar. 

Indien een boek verloren raakt, zal dit door het kind vervangen of vergoed worden in afspraak 

met de school. 

Uit eerbied voor de natuur (milieubewustzijn) springen we zuinig om met papier, schrijfbladen, 

schriften. 

 

13.7  SCHOOLOMGEVING 
Algemene afspraken zijn belangrijk: we beschadigen geen beplantingen, op muren en palen 

wordt niet geschreven, het sanitair blok is geen speelruimte. Na gebruik van toilet of wastafel, 

laten we deze netjes achter. 

Schooltassen worden netjes weggeborgen. Kledij ligt niet op de grond. 

In de schooltassen wordt enkel meegenomen wat noodzakelijk is, aldus worden te zware 

boekentassen vermeden. Als schoolteam vinden we dit zeer belangrijk, en we willen hier samen 

met je kind werk van maken. 

Zorg voor het milieu begint bij jezelf: we sorteren waar mogelijk en hebben respect voor 

andermans materiaal. 

 

13.8   GEVONDEN/VERLOREN VOORWERPEN 
Deze worden verzameld aan het onthaal. Ze kunnen daar opgehaald worden. Niet afgehaalde 

zaken blijven maximum één schooljaar bewaard. 

We willen er nogmaals op aandringen alles te naamtekenen, zo kunnen gevonden voorwerpen 

aan de eigenaar terugbezorgd worden. 

 

13.9  VERJAARDAGEN 
Indien je ter gelegenheid van de verjaardag van je kind een attentie wil meegeven, vragen wij 

om geen individuele cadeautjes te geven, maar bijvoorbeeld wel een cadeau voor de klas of 

de leefgroep. Dit kan iets zijn van taart, speelgoed, een boek, een gezelschapsspel,… 

Je hoeft je zeker niet verplicht te voelen om een cadeautje mee te geven. Sowieso wordt elk 

kind op zijn verjaardag in de bloemetjes gezet. 

 

13.10  GEBRUIK VAN DE NAAM VAN SINT-LODEWIJK 
Wanneer de leerlingen een activiteit wensen te organiseren, en daarbij de naam van de school 

- “BuBaO Sint-Lodewijk” - of enige andere variant willen gebruiken, dienen zij vooraf 
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toestemming te vragen aan de directeur. Ook via internet of een andere informatiedrager mag 

de naam van de school of de organisatie enkel mits toestemming gebruikt worden. 

 

13.11  HUISWERK 
Leerlingen kunnen aangepaste taken of opdrachten mee krijgen. Deze worden in de 

schoolagenda genoteerd. Dit geeft hen de kans om zelfstandig te leren werken, om hun eigen 

verantwoordelijkheid op te nemen en om te leren plannen.  

 

Als ouder is het belangrijk dat je een beeld hebt van waar je kind in de klas mee bezig is. 

Huistaken staan dan ook in dit teken, een vorm van communicatie tussen de school en jullie 

als ouder. Aanmoediging en belangstelling van jullie kant zijn hierbij zeer belangrijk. Normaal 

kunnen de leerlingen deze taken volledig zelfstandig aan. lndien jullie toch hulp of steun 

moeten geven, delen jullie dit via de agenda mee aan de leerkracht, of jullie noteren het op 

de taak zelf. 

 

Wij verlangen dat de huistaken stipt en met zorg uitgevoerd worden. Indien de leerling de 

huistaak of de les vergeet, kan de leerkracht de nodige maatregelen nemen. 

 

Niet voor alle kinderen is huiswerk zinvol of haalbaar. Dit wordt besproken en gezien als deel 

van het individueel handelingsplan. 

 

13.12  AGENDA VAN JE KIND 
Dagelijks is er geschreven contact mogelijk via de agenda of weekbrief. Brieven worden zoveel 

mogelijk gebundeld en op vrijdag meegegeven.  

Gelieve dit goed op te volgen, zodat een vlotte samenwerking mogelijk blijft. Een paraaf of 

handtekening naast een huiswerk, opdracht of mededeling maakt ons duidelijk dat de 

boodschap gelezen is. 

13.13  RAPPORT 
Met het rapport wil het klasteam je als ouder informeren over de evolutie van je kind. Ook 

naar de kinderen is dit een instrument om met hen over hun evolutie in gesprek te gaan.  

Dit rapport zet even alles op een rijtje: zowel leerstofgebonden materie alsook onderdelen 

zoals sociaal-emotionele vorming, attitudes,… We proberen hierbij kinderen zoveel mogelijk 

positief te benaderen, echter zonder de waarheid geweld aan te doen. Het rapport wordt door 

jullie ondertekend om aan te tonen dat jullie dit gezien hebben. Bij vragen of opmerkingen 

kunnen jullie altijd contact opnemen met de leerkracht of met de schooldirecteur. 

 

Er wordt een rapport meegegeven op: vrijdag 24 december 2021, vrijdag 1 april 2022 en 

donderdag 30 juni 2022. 
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14  Leerlingenevaluatie 
 

De individuele evaluatie is een voortdurend cyclisch proces in de loop van het schooljaar. Op 

geregelde tijdstippen zit het klasteam of de klastitularis met het voltallige begeleidingsteam 

van het MFC samen om de evolutie van je kind te bespreken. In de loop van het schooljaar 

wordt de schoolse evolutie van je kind 3 maal besproken tijdens een klassenraad. Het huidig 

beeld van je kind wordt besproken, doelen worden geëvalueerd en bijgestuurd of aangevuld. 

Deze besprekingen worden steeds weergegeven in het individueel handelingsplan. 

Dit wordt samen met jullie als ouder uitvoerig besproken tijdens een cliëntoverleg (zie ook 

deel III – 1.1 contactmomenten). 

Daarnaast zijn er ook nog de individuele oudercontacten waarop uitsluitend de schoolse 

evolutie besproken wordt (zie ook deel III – 1.1 contactmomenten). 

CLB sluit aan bij klassenraad op vraag, bij trajectbegeleiding en overstapbegeleiding. 

 

15  Leerlingenbegeleiding 
 

Op basis van de gegevens die we verzamelen over je kind maken we een beeld van de 

onderwijs- en opvoedingsbehoeften van je kind. Deze noden resulteren in een aangepast 

onderwijsaanbod waarin we je kind willen stimuleren in de verdere groei en ontwikkeling naar 

een vorm van zelfstandigheid en het willen voorbereiden op de toekomst. Hierbij hebben we 

aandacht voor de totale ontwikkeling van je kind en streven we naar een harmonieus aanbod 

op zijn maat. 

We maken hierbij gebruik van verschillende (ortho)didactische werkvormen die aansluiten bij 

de noden van je kind. We differentiëren hierbij in aanbod, tempo, aanpak. 

Om deze doelen te kunnen nastreven laten we ons bijstaan door medewerkers van het MFC 

en CLB. 

 

16  Leerlingenvervoer 
 

De Lijn beheert autonoom het leerlingenvervoer. Zij bepalen het rittenverloop en de 

samenstelling van elke leerlingengroep per bus. De Lijn kan geen rekening houden met 

individuele wensen van ouders aangaande het opstap- of afstap uur.  

 

De uurregeling van de bus ontvangt u per schooljaar telkens tegen eind augustus. De 

uurregeling, opgesteld door De Lijn, neemt volgende factoren niet in rekening bij het 
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berekenen van de uren: (structurele) files, wegenwerken, verkeersdrukte en onvoorziene 

(weers)omstandigheden.  

Voor meer informatie kan u contact opnemen met de verantwoordelijke voor het 

leerlingenvervoer (zie deel I – 2.6 leerlingenvervoer) 

 

Hierbij nog enkele verduidelijkingen: 

16.1   RECHTHEBBENDE LEERLING 
Elke rechthebbende leerling heeft recht op gratis busvervoer als deze leerling de 

dichtstbijzijnde school voor hetzelfde type buitengewoon onderwijs bezoekt. Een leerling 

behoudt het recht op leerlingenvervoer op niveau van het basisonderwijs (kleuter en lager).  

 

Bij een overstap naar BuSO dient een nieuwe aanvraag te gebeuren bij het Departement 

Onderwijs en Vorming, waarbij afhankelijk van de studiekeuze en de dichtstbijzijnde school al 

dan niet een goedkeuring kan bekomen worden.  

 

Deelname aan collectief leerlingenvervoer (= met de bus) sluit het recht op individueel vervoer 

(= vergoeding voor het brengen van je kind) uit. Een combinatie op hetzelfde traject (cf. 

weekendritten met een vaste opstapplaats) is wel mogelijk. 

 

16.2  NIET-RECHTHEBBENDE LEERLING 
Een leerling is niet-rechthebbend als hij of zij niet de dichtstbijzijnde school voor buitengewoon 

onderwijs bezoekt (juiste type).  

Indien een rechthebbende leerling door een verhuis tijdens het lopende schooljaar niet meer 

de dichtstbijzijnde school bezoekt, blijft het recht behouden tot het einde van het lopende 

schooljaar. Na het lopende schooljaar moet een nieuwe aanvraag gebeuren bij het 

Departement Onderwijs en Vorming waarbij de mogelijkheid bestaat dat de leerling niet meer 

rechthebbend is voor onze school. 

 

16.3   VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE BEGELEIDER EN DE OUDERS  
De aansprakelijkheid van de begeleider begint wanneer de leerling op de bus stapt en eindigt 

wanneer de leerling van de bus stapt. De ouders zijn verantwoordelijk voor hun kind zolang 

het niet op de bus zit. We vragen de ouders hun kind te begeleiden tot het opstappen en vanaf 

het afstappen van de bus. De busbegeleiders verlaten in principe de bus niet. Zij zijn 

verantwoordelijk voor de leerlingen die reeds op de bus zitten. 
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16.4   OPSTAP- EN AFSTAPPLAATS  
Bij het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders een brief waarin duidelijk staat vermeld: 

het ritnummer, de opstap- en afstapplaats, een richt-uur voor het op- en afstappen,… 

Busbegeleiders zijn verplicht het kind terug naar de school te brengen indien de ouders niet 

aanwezig zijn bij de opstap- of afstapplaats. 

 

Het leerlingenvervoer (De Lijn) is niet verplicht de kinderen aan huis op te halen. Het 

departement onderwijs dienst leerlingenvervoer vraagt om leerlingen samen te brengen op 

gemeenschappelijke opstapplaatsen. 

 

16.5   DOORGEVEN VAN INFORMATIE 
We willen de ouder(s)/begeleider(s) uitdrukkelijk vragen stipt alle belangrijke informatie door 

te geven aan het schoolsecretariaat (en niet aan de busbegeleiding) omtrent adreswijzigingen, 

wijzigingen telefoonnummers, wel of niet meerijden van een leerling, enz. Het 

schoolsecretariaat geeft deze informatie door aan de verantwoordelijken voor het busvervoer. 

Gelieve belangrijke wijzigingen minimaal 1 week vooraf door te geven. 

 

16.6   BUSREGLEMENT VOOR DE OUDERS 
Je zorgt er als ouder voor dat je kind tijdig klaar is om op de bus te stappen (laat de bus niet 

wachten, dat vertraagt de volledige rit).  

De verantwoordelijkheid van de busbegeleider begint wanneer je dochter/zoon de bus opstapt 

en eindigt als zij/hij afstapt. 

 

Bij afwezigheid op de standplaats, of wanneer je niet thuis bent : 

• Bij het afhalen ’s morgens wacht de bus niet en zal je zelf je dochter/zoon naar school 

moeten brengen. 

• Bij het terug thuisbrengen ’s avonds: indien je niet thuis bent, neemt de busbegeleider je 

dochter/zoon terug mee naar de school. Je zal haar/hem dan zelf op school/in het MFC 

moeten afhalen. 

 

Indien wegens onvoorziene omstandigheden je dochter/zoon geen gebruik zal maken van het 

busvervoer, gelieve dan tijdig de school te verwittigen en niet de busbegeleider.  

We benadrukken dat dit enkel kan bij onvoorziene omstandigheden en verwijzen hierbij naar 

de brief met afspraken over het regelmatig gebruik van het leerlingenvervoer (bij 

herinschrijving in juni). 
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In functie van de veiligheid én afhankelijk van de beschikbare plaats op de bus, kan een extra 

rolstoel, een buggy e.d. enkel meegenomen worden mits toelating van de directeur. Dit geldt 

ook voor huisdieren en sportartikelen zoals skateboard, voetballen, … 

 

Indien medicatie meegegeven wordt, dan melden jullie dit aan de busbegeleiding. Op die 

manier kan de busbegeleiding de boekentas bv. vooraan op de bus zetten. 

 

16.7   BUSREGLEMENT VOOR DE LEERLINGEN 

• Alle leerlingen zitten op hun vaste plaats. Deze plaats verandert alleen met de goedkeuring 

van de busbegeleider. Iedereen blijft op zijn vaste plaats zitten. Er loopt niemand rond. 

• De leerlingen moeten gehoorzamen aan de busbegeleiding. Iedereen is beleefd en 

gedraagt zich zoals het moet. 

• De boekentassen worden aan de voeten gezet en staan niet op de zitbanken. 

• De ramen en de deur van de bus blijven dicht. Enkel na goedkeuring van de busbegeleider 

kan een raam geopend worden. 

• De leerlingen mogen op de bus niet snoepen, eten, drinken of roken. 

• Er wordt rustig gepraat, de leerlingen roepen niet. Zij kunnen ook een dutje doen, muziek 

beluisteren (bv. met oortjes, zodat het niet stoort = niet hoorbaar voor anderen), een boek 

lezen, op de gameboy spelen, …  

• De leerlingen mogen de bus verlaten na toelating van de busbegeleiding en dit langs de 

voorzijde of onder begeleiding via de buslift. Na het verlaten van de bus, gaan zij naar de 

leefgroep of klas, of naar huis (’s avonds). 

 

Leerlingen die zich niet aan de afspraken houden, krijgen een sanctie. Deze santie wordt door 

directeur en busbegeleider bepaald. Bij deze sancties worden de ouders via de agenda 

geïnformeerd. 

 

17  Privacy 
 

De verzameling en verwerking van leerlinggegevens gebeurt overeenkomstig de Europese 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) /General Data Protection Regulation 

(GDPR). De privacyverklaring van Sint-Lodewijk is terug te vinden op de website 

www.sintlodewijk.be. In de ‘privacyverklaring’ wil Sint-Lodewijk heldere en transparante 

informatie geven over welke gegevens verzameld worden en hoe er mee omgegaan wordt. De 

organisatie vindt het belangrijk dat de privacy en de rechten van haar cliënten worden 

gerespecteerd. 

http://www.sintlodewijk.be/
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In VZW Sint-Lodewijk is een aanspreekpunt informatieveiligheid aangeduid, te contacteren via 

mail op privacy@sintlodewijk.be en schriftelijk via Dienst Informatieveiligheid; 

Kwatrechtsteenweg 168; 9230 Wetteren. Cliënten en ouders kunnen er terecht met vragen en 

klachten over hun informatieveiligheid. 

 

17.1  WELKE INFORMATIE HOUDEN WE OVER JE BIJ? 
Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We verzamelen 

doorheen de schoolloopbaan van 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. 

Bij sommige aspecten van de leerlingbegeleiding hebben we je uitdrukkelijke toestemming 

nodig.  

De gegevens van je kind verwerken we hierbij met Office 365 en eCQare. 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, ….  

Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over de 

gezondheidstoestand van je kind verwerken, maar dat gebeurt enkel met je schriftelijke 

toestemming. Je kan je toestemming altijd intrekken. 

 

17.2  OVERDRACHT VAN LEERLINGENGEGEVENS BIJ SCHOOLVERANDERING  
Als je kind van school verandert, worden een aantal gegevens overgedragen aan de nieuwe 

school onder de volgende voorwaarden:  

• de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan. Het 

gaat om de essentiële gegevens die de studieresultaten en studievoortgang van je kind 

bevorderen, monitoren, evalueren en attesteren; 

• de overdracht gebeurt enkel in het belang van je kind. 

Als ouder kan je deze gegevens – op je verzoek - inzien. Je kan je tegen de overdracht van deze 

gegevens verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt. Je brengt de 

directeur binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de 

hoogte.  

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

scholen overdraagbaar. Wij zijn decretaal verplicht een kopie van het verslag dat toegang geeft 

tot het buitengewoon onderwijs aan de nieuwe school door te geven. 
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17.3  PUBLICATIE VAN BEELD- OF GELUIDSOPNAMES (FOTO’S, FILMPJES 

…)  
We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website, social media 

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

wijze informeren over onze activiteiten. De personen die de opnames maken, zullen dat steeds 

doen met respect voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de opnames niet 

aanstootgevend zijn.  

 

Omwille van privacywetgeving is het verboden om in de organisatie gemaakte beeld- of 

geluidsopnames waarop personen identificeerbaar zijn te verspreiden via eender welk kanaal 

(elektronisch, internet of papier), evenals beeld- of geluidsopnames gemaakt buiten de 

organisatie van activiteiten onder begeleiding van Sint-Lodewijk.  

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. 

De organisatie is gerechtigd om beeldmateriaal genomen in het kader van het groepsgebeuren 

te gebruiken.  

 

Wij vragen jullie uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van foto- en beeldmateriaal 

waarop je kind geïdentificeerd kan worden. Kinderen vanaf 12 jaar kunnen zelf toestemming 

geven over het gebruik van beeldmateriaal waarop ze te herkennen zijn. Jullie kunnen jullie 

toestemming op elk moment opnieuw intrekken. Jullie kunnen tevens vragen om foto’s op 

websites, folders, presentaties e.d. te verwijderen. Willen jullie de gegevens en de beelden van 

je kind inkijken, veranderen of verbeteren? Mail je vraag dan naar privacy@sintlodewijk.be. 

 

17.4  RECHT OP INZAGE, TOELICHTING EN KOPIE 
Je kan als ouder ook zelf gegevens opvragen die we over je kind bewaren. Je kan inzage krijgen 

in en uitleg bij die gegevens. Ook kan je een (digitale) kopie ervan vragen. Dat kan door 

schriftelijk contact op te nemen met de directeur. We kunnen geen gegevens doorgeven die 

betrekking hebben op anderen, zoals medeleerlingen.  
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18  Participatie 
 

18.1  SCHOOLRAAD 
In Vlaanderen zijn scholen verplicht om een schoolraad op te richten indien er kandidaten zijn. 

De schoolraad is het officiële participatieorgaan in een school en wordt om de vier jaar opnieuw 

samengesteld. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale 

gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en 

communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een 

periode van vier jaar. De schoolraad bestaat uit een gelijk aantal (minimaal twee) 

vertegenwoordigers van de ouders, de schoolmedewerkers en de lokale gemeenschap. In dit 

participatieorgaan krijgen de personeelsleden en de ouders inspraak in het dagelijks 

onderwijsgebeuren in de school en draagt de Raad van Bestuur de eindverantwoordelijkheid.  

Na bevraging in BuBaO Sint-Lodewijk is er geen vertegenwoordiging van de ouders bereid 

gevonden om te zetelen in de schoolraad. Indien je hier interesse in zou hebben, kan je contact 

opnemen met de directeur. 

 

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

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

informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur. 

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

toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.  

Wegens geen interesse is er in onze school is geen ouderraad. 

 

19  Klachtenregeling 
 

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 kan je contact opnemen met de directeur/voorzitter schoolbestuur. 

Samen met jou zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, kunnen we in 

onderling overleg een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om via bemiddeling 

tot een oplossing te komen. 

Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor jou volstaat, dan kan je je 

klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Deze commissie is door 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangesteld om klachten van leerlingen en ouders over 

gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van 
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beslissingen van/door hun schoolbestuur, formeel te behandelen. 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 klacht kan tevens worden ingediend per e-mail of via het daartoe voorziene contactformulier 

op de website van de Klachtencommissie (http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen.). 

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: 

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

(bv. die betrekking hebben over een misdrijf); 

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

geldende decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen; 

→ klachten 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; 

→ klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie 

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

een evaluatiebeslissing …). 

 

mailto:klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen
http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/
http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/
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Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in huishoudelijk reglement 

dat beschikbaar is op de website. 

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

bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De uitkomst van deze klachtenregeling 

heeft dan ook geen juridisch effect. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het 

schoolbestuur. Tegen een advies van de Klachtencommissie kan niet in beroep worden gegaan. 

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