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1. ONZE SCHOOL 
 
Welkom 
Beste ouders. 
Het doet ons plezier dat je je kind toevertrouwt aan onze school.  Ons hele schoolteam 
zal zich dagelijks inzetten om hem of haar optimaal te begeleiden.  Je kind krijgt bij 
ons alle kansen om zich te ontwikkelen. Ieder kind is uniek en daar houden we op 
onze school rekening mee. 
 
In dit reglement leggen we uit hoe onze school werkt. Je krijgt een antwoord op alle 
vragen over de rechten en plichten van jou en je kind. Als ouder ben je 
verantwoordelijk voor de opvoeding van je kinderen. Wij hopen dan ook dat je je kind 
helpt om de afspraken van onze school na te leven. We kijken er naar uit om met jou 
samen te werken. Bedankt voor het vertrouwen in onze school! 
Welkom in basisschool “De Berk”! 
 
Met vriendelijke groeten, 
Het schoolteam. 
 
 
 
In bijlage vind je een “verklaring van de ouders, akkoord schoolreglement”. 
 
Gelieve na het lezen van het schoolreglement dit formulier te ondertekenen voor akkoord en 
ons terug te bezorgen binnen de week na ontvangst. 
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1. Onze visie en missie 
 
Ons eigen opvoedingsplan. 
 
Onze school als leefgemeenschap:  

Als school hebben wij al jarenlang een duidelijke missie: namelijk supergoed onderwijs 
geven aan buitengewone kinderen. Onze visietekst was echter aan verandering toe omwille 
van de tijdgeest en ook omwille van de evolutie in het (buitengewone) onderwijslandschap. 
In 2019 konden alle collega’s tijdens een personeelsvergadering deelnemen aan de 
zoektocht naar de peilers van onze school om te komen naar een vernieuwd pedagogisch 
project. De leden van de pedagogische raad hadden voordien een lijst van meer dan twintig 
normen en waarden uit het onderwijsveld opgesomd en uit deze lijst mocht iedereen vijf 
peilers kiezen. Samen zochten wij naar de fundamenten van De Berk om onze missie waar 
te maken. We kozen voor vijf accenten die wij belangrijk vinden, waarin wij als school het 
verschil ten opzichte van andere BO-scholen willen maken. 

Dit zijn onze vijf peilers: 

- Elk kind is uniek. 

- Onderwijs en zorg op maat. 

- Steeds (nieuwe) kansen blijven zien en geven. 

- Positiviteit en goede sfeer in een open school. 

- Welbevinden en warme betrokkenheid. 

Deze vijf peilers vormen het fundament van onze vernieuwde visie en vooral van onze 
dagelijkse praktijk. Zij zullen in de toekomst ook gebruikt worden om veranderingen en 
aanpassingen al dan niet door te voeren in onze school. Aan de hand van deze vijf accenten 
kunnen wij ook aan kwaliteitscontrole doen. 

Peiler 1: Elk kind is uniek 

In elke school zal de leerling centraal maar in De Berk beschouwen wij ook elk kind als 
uniek. Als school proberen we elk kind zich thuis te laten voelen en hen alle kansen te 
bieden om zich te ontwikkelen, rekening houdend met de eigenheid, met de leercapaciteiten, 
met de groeimogelijkheden en met de thuissituatie van elk kind. 

Onbevooroordeeld en met een open blik zullen we naar elk kind kijken. 

Omdat elk kind uniek is, geloven wij in de mogelijkheden van elke leerling. Elk teamlid wil elk 
kind alle kansen blijven bieden om de totale persoonlijkheid te ontwikkelen, rekening 
houdend met de individuele noden, de leerachterstand, de beperking en de leer-of 
ontwikkelingsstoornis. Daarom zorgen wij voor gepersonaliseerde aanpassingen en een 
onderwijsaanbod op maat om de groeikansen te optimaliseren en om talenten te laten 
ontplooien. 

Wij trachten de continuïteit van de aanpak per kind te waarborgen. Het is belangrijk dat alle 
betrokkenen rond een kind op dezelfde lijn staan. Voldoende en efficiënt overleg tussen de 
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verschillende teamleden die in aanraking komen met een kind, is dan ook van groot belang. 
Door intensieve samenwerking rond een leerling wordt de betrokkenheid tevens verhoogd. 

Wij beloven om het beste van onszelf te geven om met de aangereikte middelen ieder kind 
op zijn niveau te stimuleren, te prikkelen, te benaderen, te begrijpen, te volgen, aan te voelen 
en graag te blijven zien. 

Peiler 2: Onderwijs en zorg op maat 

Als school proberen wij om aangepast onderwijs en zorg op maat van elk kind te geven 
aangezien wij elk kind als uniek beschouwen . Een gepersonaliseerd programma in de vorm 
van individuele behandeling maar ook groepstherapie is mogelijk. Door middel van een 
uitgebreide screening en aan de hand van observaties wordt elk kind op zijn/haar niveau in 
de meest geschikte klasgroep geplaatst. In deze klas krijgt het kind aangepast onderwijs en 
zorg op maat aangeboden, eventueel in een niveaugroepje. Waar het nodig en soms 
wenselijk is, zullen eventueel extra hulpmiddelen en eigen uitgewerkte materialen worden 
aangeboden of differentiërende maatregelen worden genomen om specifieke (deel-) doelen 
in het leerproces te bereiken. Wij vinden het hiertoe belangrijk om de laatste ontwikkelingen 
in het onderwijslandschap te blijven volgen maar ook onze ervaringen, nieuwe materialen en 
expertise te blijven uitwisselen. 

Kinesisten, logopedisten, orthopedagogen, bijzondere leermeesters en psychologen werken 
samen met de leerkrachten om dit doel te bereiken. Zij kunnen klastitularissen ondersteunen 
door als extra begeleidend therapeut ingezet te worden in de klassen of door expertise, 
adviezen en ideeën met hen uit te wisselen. Elke leerling in onze school is een kind met 
extra zorgen waarvoor wij als school in samenspraak met de ouders een oplossing op maat 
zoeken. 

Twee mooie niet-schoolse voorbeelden daarvan zijn ons kledingproject waarbij kinderen met 
goedkeuring van ouders of voogd tweemaal per jaar een kledingpakket met zelf uitgekozen 
kledij ontvangen en de fitklas waarbij wij voor zwaarlijvige kinderen een extra uur beweging 
voorzien en waarbij ook voedingsadvies en info over een gezonde levensstijl gegeven wordt. 

Niet alleen het schoolse leerproces maar de totale ontwikkeling van een kind als persoon 
staan centraal. Naast aanpassingen op schools vlak voorzien wij in zorg op maat voor onze 
leerlingen door alle aspecten van hun ontwikkeling op te volgen en in kaart te brengen zodat 
waar nodig gezocht kan worden naar gepaste hulp en ondersteuning. Wij hechten hierbij 
belang aan samenwerking met ouders, alle andere betrokkenen rond een leerling en externe 
partners in de zorgsector. 

Klassieke waarden zoals rust, stilte, warmte, gehoorzaamheid, structuur en voorspelbaarheid 
vinden we heel belangrijk in elke klas alsook op de bus. Waar nodig wordt de inrichting van 
de klas aangepast aan de noden van de leerlingen. Ook voor de speelmomenten besteden 
wij aandacht aan een gepaste infrastructuur, organisatie en invulling. De leerlingen spelen 
gespreid over verschillende speelruimtes en er is een aparte rustigere speelruimte voorzien 
voor leerlingen die hier nood aan hebben. 

Om het specifieke totaalbeeld van elk kind te volgen stellen we een gedifferentieerd 
actieplan volgens de noden van elk kind op, eventueel in samenspraak met de ouders. Dit 
individuele handelingsplan wordt opgesteld door de klastitularis, in overleg met de 
orthopedagoog van elke afdeling. De vorderingen van elk kind en het individuele 
handelingsplan worden minstens driemaal per jaar op een klassenraad besproken. Door elk 
kind op een aangepast niveau en met de juiste ondersteuning op zijn/haar tempo te 
begeleiden, proberen we elk kind de best mogelijke onderwijs- en ontwikkelingskansen te 
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bieden zodat ieder met zijn eigen capaciteiten kan ontplooien tot een volwaardig en gelukkig 
mens. 

Peiler 3: Steeds (nieuwe) kansen blijven zien en geven 

Wij vinden het zeer belangrijk dat elke nieuwe leerling (en ook zijn ouders of begeleiders) 
zich welkom voelt in De Berk en dat onze school elk nieuw kind de kans geeft om een 
nieuwe start te mogen nemen want dit gevoel kan wonderen doen. Vol vertrouwen in elk kind 
en met de steun van de ouders zal ons uitgebreid multidisciplinair expertiseteam met al haar 
ervaring blijven geloven in de ontwikkelingskansen en groeimogelijkheden van elk kind. Wij 
zullen elk kind met zijn eigen rugzakje, met zijn eigen cognitieve mogelijkheden gaande van 
goed begaafd tot ernstig mentaal beperkt, aanvaarden zoals het is om samen grenzen te 
verleggen. 

Als school zullen wij ons uiterste best doen om kansen te blijven zien in elk kind, rekening 
houdend met de talenten en de beperking(en), door eventueel samen met ouders de leer- en 
zorgvragen te kaderen en hiervoor oplossingen te zoeken en vinden. Daarom willen wij echt 
en oprecht steeds nieuwe kansen bieden en zullen wij telkens opnieuw reflecteren hoe wij bij 
moeilijkheden op het onderwijspad van uw kind steeds nieuwe mogelijkheden kunnen zien 
en zoeken. Soms moeten wij daarvoor op zoek naar creatieve ideeën en flexibele 
oplossingen op maat maar we willen met veel geduld, met extra tijd en met een groot hart 
elke kans tot vooruitgang blijven zien. Soms moeten we daarvoor zelfs op zoek naar externe 
hulp om met een gedeelde verantwoordelijkheid extra stappen te kunnen zetten in het 
groeiproces. Elke dag kan een nieuw begin zijn. 

Peiler 4: Positiviteit en goede sfeer in een open school 

Als sfeervolle en kleurrijke school in een mooie, rustige en groene omgeving zullen wij alle 
kinderen op een positieve manier proberen te benaderen door een aangename sfeer in de 
klas te creëren, door een sterk groepsgevoel uit te stralen en door een goede band met elk 
kind uit te bouwen. Door deze positieve ingesteldheid blijven wij groeikansen en 
ontwikkelingsmogelijkheden zien zodat succeservaringen extra energie geven aan alle 
betrokkenen. Met vallen en opstaan proberen wij alle leerlingen positief te bekrachtigen en 
vooral hun goede eigenschappen en vaardigheden te waarderen. 

Deze attitudes proberen wij over te dragen op onze kinderen én op hun ouders. Met een 
vriendelijk woord, een welgemeende glimlach en een oprechte groet proberen we de 
positieve sfeer uit te stralen om van elke dag het beste te maken zodat alle kinderen met 
veel positieve energie kunnen groeien en openbloeien. Met een groot hart voor de kinderen, 
met veel enthousiasme en met passie voor onze job staan wij elke dag open voor de 
leerlingen, voor (nieuwe) ouders en grootouders, voor collega’s, voor dienstverleners, voor 
buren, voor de lokale gemeenschap, voor stagiairs, voor externe therapeuten… 

Als school zullen wij ook initiatieven blijven nemen om de goede sfeer onder de collega’s te 
behouden zodat we een sterk en gedreven team blijven waar je bij elkaar terecht kan. De 
Berk blijft ook letterlijk openstaan voor iedereen en wij hopen dat iedereen zich altijd welkom 
blijft voelen op onze school, ook onze oud-leerlingen. 

Peiler 5: Welbevinden en warme betrokkenheid 

In De Berk proberen wij een warme leef- en leeromgeving te creëren voor elk kind waardoor 
hij/zij zich goed voelt, in zichzelf blijft geloven en zich optimaal kan ontwikkelen. Wij willen 
ervoor zorgen dat elk kind zich geborgen en veilig voelt, dat de kinderen graag naar school 
komen en dat ze in De Berk een warm thuisgevoel kunnen ervaren. Door in te zetten op het 
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welbevinden van de leerling zal ook de leerontwikkeling beter op gang komen, met 
bijzondere aandacht voor zelfstandigheid en/of voor de zelfredzaamheid van elk kind. Met 
zorgzame overgave, met oprechte interesse in de leefwereld van het kind en met veel liefde 
proberen we een aangenaam en rustig klasklimaat te bieden zodat de kinderen tot gelukkige 
mensjes kunnen uitgroeien. 

Het blijft ook belangrijk om een goede balans tussen het leren en het welbevinden te vinden 
om de groeikansen te verhogen. Wij zullen voor iedereen interessante acties blijven 
ondernemen en plezante evenementen blijven organiseren om de betrokkenheid zo groot en 
zo warm mogelijk te maken. Natuurlijk blijven we ook inzetten op de schoolse vaardigheden 
en willen wij de kinderen voorbereiden op de grote stap naar het gewoon of buitengewoon 
middelbaar onderwijs maar vooral op het leven zelf met de nodige succeservaringen. Stapje 
voor stapje zal ons dat samen lukken! 

 
Onze school als geloofsgemeenschap 
 
Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke 
dialoogschool.  
Op onze school verwelkomen we iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze 
achtergrond ook. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat jullie als ouders echte 
partners zijn voor de opvoeding en vorming. Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt 
voor iedereen een engagement in. 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. 

 
Onze school als leergemeenschap 
 
Als leergemeenschap onderscheiden wij 3 afdelingen: 
Type basisaanbod: “Als leren niet vanzelfsprekend is” 

Lagere schoolkinderen met specifieke onderwijsbehoeften die niet meer 
terecht kunnen in het gewone lagere onderwijs 
 

Type 2: “Als ontwikkeling vertraagd loopt”  
Kleuters en lagere schoolkinderen met een matig tot ernstig mentale 
beperking. 

 
Type 9: “Als je een autismespectrumstoornis hebt” 

Normaal begaafde kleuters en lagere schoolkinderen met een 
autismespectrumstoornis (ASS)  
 

Een geïntegreerde autiwerking 
 

Binnen de school geloven wij in een geïntegreerde autiwerking.  Dit wil 
zeggen dat we de lagere schoolkinderen met een ASS-problematiek 
opvangen binnen de pedagogische eenheden van basisaanbod met 
specifieke aanpassingen afgestemd op hun individuele noden. Wij stimuleren 
deze aanpak omdat we ervan overtuigd zijn dat we deze leerlingen zo beter 
kunnen voorbereiden op een terugkeer naar het gewoon lager onderwijs of 
het secundaire onderwijs en voorbereiden op een zo zelfstandig mogelijk 
leven in onze maatschappij. 
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2. Samen maken we school 

De school zet zich in zodat u en uw kind zich veilig en gewaardeerd voelen. Daarvoor 
werken we graag met u samen. Samen maken we school! 
 
Engagement in verband met oudercontact 
Contacten ouders – school 
 
Ouders 
Met ‘ouders’ bedoelen we de opvoedingsverantwoordelijken. Dit zijn: 

• De personen die gezag hebben over de leerling 
• De personen die beslissingen nemen over de opvoeding en het dagelijks leven 

van de leerling 

 
Intake 
 
Voor alle nieuwe ouders van kinderen in de Berk organiseren wij een intake of 
kennismakingsgesprek nadat uw zoon of dochter een tijd is gestart om uw kind beter te leren 
kennen. We bekijken welk traject u al heeft gelopen, welke verwachtingen u heeft, welke 
specifieke kenmerken van uw kind belangrijk zijn om rekening mee te houden. Samen met 
de klastitularis zal de orthopedagoge of de psychologe jullie hiervoor uitnodigen. 
 
De oudercontacten 
 
Onze school organiseert enkele keren per jaar een oudercontact. Op dat moment kan u met 
onze leerkrachten en therapeuten praten over uw kind. U kan belangrijke info geven en zij 
vertellen u wat uw kind geleerd heeft. 
De school plant het oudercontact. Passen de voorgestelde data niet voor u? Dan zoeken we 
graag een ander moment. In onze school staat de deur voor jullie open, ook buiten het 
oudercontact. U kan met uw vragen terecht bij de school. Als wij vragen hebben, dan zullen 
wij ook contact met u opnemen. 
 
De oudercontacten vinden plaats: 

• Eind augustus 
Een kijkmoment in de nieuwe klas voordat het schooljaar begint om te kijken in 
welke klas uw kind zal starten en kennis te maken met de nieuwe leerkracht. 
 

• Eind september - begin oktober  
Een algemene ouderavond per klas, waarin de werking en de doelstellingen van de 
klas worden toegelicht. 
 

• Kerstmis – Pasen – eind juni:   
Individueel oudercontact, met bespreking van de toetsen met de klastitularis en 
evaluatie van behandelingen bij de BLIO, paramedici en andere betrokken 
leerkrachten. 
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Engagement inzake voldoende aanwezigheid 
 
Op tijd op school: 
 
Wij verwachten dat jullie kind elke dag op tijd op school is en vragen jullie om jullie kind 
zowel in het kleuter als in het lager onderwijs regelmatig naar school te laten gaan. De 
school engageert er zich toe om de ouders in te lichten over de afspraken die er zijn met 
betrekking tot het op tijd komen en de maatregelen die het spijbelen tegengaan.  
 
Engagement in verband met deelnemen aan alle vormen van individuele 
begeleiding  
 
Extra zorg 
 
Elk kind heeft recht op onze aandacht en onze zorgen. De school voert een intensief 
zorgbeleid. Hiervoor wordt een begeleidingsaanbod opgesteld voor alle leerlingen die daar 
behoefte aan hebben. De school zal jullie duidelijke info geven over die begeleiding. We 
kijken dan ook samen hoe jullie als ouder jullie kind kunnen begeleiden. Wij overleggen met 
jullie als ouders wanneer we het wenselijk vinden dat het CLB wordt betrokken bij de 
begeleiding. 
 
Een positief engagement ten opzichte van de onderwijstaal van de school 
 
Nederlands binnen en buiten de school 
 
Kinderen hebben meer kansen in ons onderwijssysteem als zij goed Nederlands spreken 
lezen, en schrijven. Spreekt uw kind thuis een andere taal dan het Nederlands, dan is het 
belangrijk dat u uw kind ook aanmoedigt om ook Nederlands te spreken buiten de school. 
We verwachten van jullie een positieve houding wanneer de school bijkomende 
inspanningen wil doen om te werken aan de eventuele taalachterstand. 
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3.  De structuur van de school 

Het schoolbestuur 
 
Onze school wordt bestuurd door het Schoolbestuur. Dit Schoolbestuur is een  
vzw (vzw Gesubsidieerde Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs), waarin een vijftal 
personen zetelen (zie bijlage).  
Ze heeft als voorzitter Dhr. J. De Bus, Hefveldstraat 43, 3500 Hasselt. 
(Maatschappelijke zetel: Schoolbestuur De Berk Kloosterbeekstraat 7, 3500 Hasselt) 
 
De oudervereniging 
 
Aan onze school is een oudervereniging verbonden. Ze organiseert regelmatig 
samenkomsten en activiteiten die ondersteunend zijn voor de school, voor kinderen en 
ouders. 
Ouders die wensen te zetelen in de oudervereniging kunnen dit kenbaar maken aan de 
voorzitter, directeur of contactpersoon van het oudercomité. 
 
De schoolraad 
 
Om een goede samenwerking tussen het schoolbestuur, de ouders en het personeel te 
realiseren werd de schoolraad opgericht. Hierin zetelen maximum 3 ouders, maximum 3 
leden van het schoolbestuur en maximum 3 leden van het personeel. Het schoolbestuur en 
de directeur zijn gecoöpteerd: zij zijn welkom op elk overleg.  Er zijn geen 
vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap. 
 
De pedagogische raad 
 
De pedagogische raad is een inspraakorgaan binnen de school. De raad is samengesteld uit 
de vertegenwoordigers van de verschillende afdelingen en deelgroepen van het personeel.  
De pedagogische raad komt één maal per maand samen. Hier worden inhoudelijke 
beleidsaspecten besproken en praktische afspraken gemaakt om de werking van de school 
te verbeteren en communicatie en inspraak te bevorderen bij het personeel. 
 
Het Lokale Onderhandelingscomité 
 
Het LOC is een inspraakstructuur tussen het schoolbestuur en het personeel. De wetgever 
voorziet een paritaire vertegenwoordiging voor beide geledingen (en eventueel een 
vertegenwoordiger van de lokale gemeenschap). 
Voor de samenstelling en specifieke taakomschrijving zie het huishoudelijk reglement van het 
LOC. 
 
Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW)  
 
In de school is een Comité opgericht dat waakt over de veiligheid, de gezondheid en de 
infrastructuur voor het personeel maar ook voor de leerlingen. Het comité vergadert 
tweemaandelijks in overleg met de externe dienst Liantis. 
De veiligheid, gezondheid en het milieu zijn aangelegenheden van alle personeelsleden 
alsook de ouders.  
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De klassenraad 
 
Een klassenraad is een multidisciplinair overleg over de leerlingen per klas.  Dit wil zeggen dat 
verschillende disciplines (logo, kiné, blio, psycho, ortho…) samen met de klastitularis aan tafel 
kunnen zitten om het klaswerkplan en individuele handelingsplan te bespreken en/of aan te 
passen. 
De organisatie van de klassenraad berust in de handen van de directie en de 
orthopedagogen. 
Deze gespecialiseerde mensen richten zich dan bijzonder op de specifieke leer- en/of 
opvoedingsproblemen van de kinderen en ondersteunen het leerproces met hulp en advies. 
Jaarlijks komt de klassenraad minimaal 3 keer samen om de leervorderingen te evalueren 
en om het leerproces bij te sturen. 
 
De samenstelling van de klassenraad 
De klassenraad is samengesteld uit:  

• de klastitularis  
• eventueel de coördinator van het type  
• de afgevaardigde van het CLB die steeds wordt uitgenodigd bij lopende trajecten van 

het CLB 
• de orthopedagoge of psychologe  
• eventueel de betrokken BLIO, paramedici en ambulante leerkrachten. 

 
De opdracht van de klassenraad 
De opdracht van de klassenraad is: 

• Voor iedere leerling een orthopedagogisch handelingsplan vastleggen, dat het 
onderwijs en de medische, paramedische en sociale handelingen bepaalt op basis van 
de onderwijsnoden. 

• De vorderingen van de leerling evalueren en het niveau van de leerling bepalen, 
gekoppeld aan de ontwikkelingsdoelen en/of eindtermen. 

• De pedagogische eenheden vormen. 
• Een gemotiveerd advies uitbrengen samen met het CLB omtrent een eventuele 

typewijziging, schoolverandering of oriëntatie. 
• De behandeling door de paramedici en/of BLIO opvolgen. 
• Beslissen welke kinderen speciale behandeling nodig hebben en in welke mate.   
• Beslissen over de opstart, stopzetting of uitbreiding van individuele of 

groepstherapieën De visie op ons onderwijs vermeldt dat indien mogelijk 
buitenschoolse therapieën opgevangen worden binnen de school. De klassenraad 
adviseert eventuele buitenschoolse therapieën indien de mogelijkheden binnen de 
school onvoldoende blijken. Binnen de klassenraad wordt afgesproken wie de ouders 
van soortgelijke therapieën op de hoogte brengt. 

 
De werking van de klassenraad 

• De klastitularis zit de klassenraad voor. Alle leden van de klassenraad zijn 
gelijkgerechtigd, onafhankelijk van het aantal uren dat ze per week in de pedagogische 
eenheid fungeren. 

• De klassenraad wordt minstens éénmaal per trimester georganiseerd. 
• Daarnaast kan de klastitularis of een ander personeelslid een klassenraad aanvragen 

via de directeur of de orthopedagogen of psychologen. 
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4 Reglementaire bepalingen 

Privacybeleid en informatieveiligheid  
 
Welke informatie houden we over je bij? 
Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen en met de 
gegevens van de ouders. 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 ons digitaal systeem. 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 met een 
toegangscode tot de personen die betrokken zijn bij de begeleiding van je kind, zoals de 
klassenraad, de betrokken leerkrachten en therapeuten en eventueel ook een medewerker 
van 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. Als je vragen hebt over de privacy 
rechten van je kind, kan je contact opnemen met de directie. 
 
Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering (officiële richtlijnen) 
Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school 
onder de volgende voorwaarden: de gegevens hebben enkel betrekking op de 
leerlingspecifieke onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de 
persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft. 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. 
 
Publicatie van beeld- of geluidsopnames (foto’s, filmpjes …) 
We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website, in het 
infoboekje (schoolkrant), Facebookpagina en dergelijke. Met die opnames willen we 
geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze informeren over onze 
activiteiten. De personen die de opnames maken, zullen dat steeds doen met respect voor wie 
op die beelden staat. We letten erop dat de opnames niet aanstootgevend zijn. 
Bij het begin van het schooljaar of bij een nieuwe inschrijving vragen jou als ouder om 
toestemming voor het maken en publiceren van deze beeldopnamen. Ook al heb je 
toestemming gegeven, je kan altijd je toestemming nog intrekken via een schriftelijke 
melding. 
We wijzen erop dat deze regels ook voor je kind gelden. Volgens de privacyregelgeving mag 
je beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of 
andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke 
toestemming hebt van alle betrokkenen. 
Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben 
gekregen, bv. de schoolfotograaf of de beheerder van de website, beeld- of geluidsopnames 
maken. 
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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. Er kan een verslag gemaakt worden op basis van de 
vraag van ouders. 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. 

Elk kind heeft een persoonlijk dossier waarin de meest elementaire gegevens bijgehouden 
worden. Vanaf 1 september 2015 zijn wij gestart met een digitaal dossier voor de nieuw 
ingeschreven leerlingen vanaf 1 september 2015 i.p.v. enkel een papieren dossier. 

De dossiers van de leerlingen worden bijgehouden in een archief (zowel papieren dossiers 
als digitale dossiers) totdat de leerling de leeftijd van 30 jaar heeft bereikt. Nadien worden de 
dossiers vernietigd. 

Bewakingscamera’s 
Voor de beveiliging van het gebouw tegen ongewenste buitenstaanders kunnen wij kunnen 
gebruik maken van bewakingscamera’s. De plaatsen die onder camerabewaking staan 
worden duidelijk aangeduid met een pictogram. Iedereen die gefilmd werd, mag vragen om 
die beelden te zien, maar dat kan enkel bij een grondige reden. 
 
 
Inschrijvingen van leerlingen 
 
Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het 
kind bevestigt en de verwantschap aantoont (het KIDS-ID, het trouwboekje, het 
geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het 
vreemdelingenregister, een reispas, …). Ook is een verslag dat recht geeft op buitengewoon 
onderwijs, verslag M-decreet van het CLB, vereist. Kleuters mogen pas ingeschreven 
worden en aanwezig zijn vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn. De instapdata 
na vakanties gelden NIET voor het buitengewoon onderwijs 
 
Regelmatige leerling 
De school zorgt er samen met u voor dat uw kind een “regelmatige leerling” is.  
Wanneer is uw kind een regelmatige leerling? 

• Als uw kind voldoet aan de voorwaarden van de leerplicht. In België heeft elk kind 
leerplicht van 5 tot 18 jaar. Leerplicht betekent dat je kind dan moet leren en dus 
verplicht is om les te volgen. De meeste ouders sturen hun kind naar een school om 
te leren.  
Wordt uw kind na 1 september 5 jaar dan heeft het toch leerplicht op 1 september 
van dat jaar. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het 
dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op de 
aanwezigheden op school 

• Als uw kind enkel in één school ingeschreven is.  
Gaat uw kind naar een ziekenhuisschool, dan kan hij of zij wel in twee scholen 
ingeschreven zijn. 

• Als uw kind mee doet met alle activiteiten die de school organiseert voor de klas of de 
groep. 
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In het buitengewoon onderwijs kan een leerplichtig kind de eerste 2 jaren van de leerplicht in 
het kleuteronderwijs doorbrengen. Het volgen van kleuteronderwijs kan daarna nog met één 
schooljaar verlengd worden. 
Het advies van de klassenraad en van het CLB wordt toegelicht aan u. 
 
In het buitengewoon onderwijs kan een leerling lager onderwijs blijven volgen ook tijdens het 
schooljaar dat begint in het jaar waarin hij dertien jaar wordt. Het volgen van buitengewoon 
lager onderwijs kan daarna nog met één of twee schooljaren verlengd worden. 
Het advies van de klassenraad en van het CLB wordt toegelicht aan u en u neemt dan een 
beslissing. 
 
De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen 
ook therapie- en verzorgingsmomenten. Therapie door schoolexterne hulpverleners, zoals 
een revalidatiecentrum of een zelfstandig therapeut, is tijdens de schooluren in 
weekfrequentie beperkt en zal na overleg met de directeur opgestart kunnen worden. 
 
Voor school De Berk geldt de afspraak van het LOP: voorrang voor inschrijving voor broers 
en zussen van kinderen die al ingeschreven zijn in de Berk en kinderen van de 
personeelsleden. Ook de inschrijvingsperiode wordt door het LOP Hasselt vastgelegd. 
 
Als u uw kind inschrijft of aanmeldt in De Berk dan gaat u akkoord met het schoolreglement. 
 
Aanwezigheden 
 
De schooltijden:  
Nieuwe weekplanning en uurrooster vanaf schooljaar 2020-2021 

Vanaf 1 september 2020 beginnen we met een hele nieuwe weekplanning. We starten elke 
dag om 8h50 en vanaf 8h20 is er bewaking op de speelplaats. We gaan dus 10 minuten 
vroeger beginnen (om 8h50) en ook 15 minuten vroeger eindigen: om 15h15. Op woensdag 
is de school uit om 12h20 maar dat was voordien ook al zo. De grote en de kleine speeltijd 
zullen iets langer duren maar de laatste speeltijd valt helemaal weg. Veel scholen deden 
deze aanpassing al de laatste jaren en ook in De Berk gaan we dit invoeren. Wij zien heel 
véél voordelen voor de kinderen. 

We organiseren vanaf nu vier lesuren in de voormiddag (zoals voorheen op een woensdag) 
en twee lesuren in de namiddag. Ook in de werkgroep “Speelplaatswerking Type BA/T9” 
kwam dit ter sprake en werd het voorstel zeer goed onthaald en verder uitgewerkt. In die 
werkgroep stelden wij vast dat de speeltijd te vaak voor moeilijke momenten zorgt bij 
sommige kinderen en dat we naar een verbetering en een aanpassing op zoek moesten 
gaan. De laatste speeltijd zullen we daarom weglaten want daar gebeurden te veel conflicten 
en de andere speeltijden gaan we dan iets langer laten duren mét meer begeleiding en 
bewakers. Ook gaan we opnieuw meer belang hechten aan het verduidelijken én het 
naleven van de regels op de speelplaats. Bovendien gaan we onze busparking en ons 
speelbos als extra speelplaats in de voormiddag gebruiken. We gaan die ruimte beter 
benutten. 

De leerlingen zouden dan iets minder lang (5 minuten per dag) op school aanwezig moeten 
zijn maar wel evenveel speeltijd hebben. Onze collega’s gaan dan meer bewaking moeten 
doen om de kinderen beter te begeleiden en omdat we meer bewakers op de speelplaatsen 
nodig hebben. We gaan ook tijdens sommige speeltijden spelbegeleiders inschakelen en 
indien nodig ook conflictbemiddelaars om de problemen op de speelplaatsen BA/T9 aan te 
pakken. We gaan tijdens de middagspeeltijd ook meer bewakers in T2 inzetten. Op de 
speelplaats van T2 werd een omheining rond de zandbak geplaatst en er zullen in een 
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volgende fase verschillende speelvelden gemaakt worden. Al die ingrepen zijn belangrijk om 
de speeltijdmomenten rustiger te laten verlopen en om de kinderen meer aan te zetten om te 
spelen. 

Het vierde lesuur wordt dan niet langer meer opgesplitst in twee halve lestijden voor- en 
namiddag en kan dan als volwaardig uur ingepland worden in onze uurrooster: ook 
interessant voor overlegmomenten en voor onze organisatie. Bovendien zijn er dan drie 
blokken van twee lesuren: ook gemakkelijk voor de muzische vakken. Er zullen dan ook 
geen rekengroepen meer in de namiddag georganiseerd worden. 

Deze aanpassing heeft veel voordelen maar natuurlijk ook enkele nadelen: we beginnen 
vroeger en eindigen later, een langere voormiddag zoals een woensdag, iets later etenstijd 
voor iedereen, geen pauze in de namiddag en vooral het vernieuwingsprincipe. Toch zijn we 
ervan overtuigd dat deze aanpassingen een verbetering voor iedereen kunnen zijn.  

Aanvang lessen: 8h50 

Lesuur 1: 8u50 – 9u40 

Lesuur 2: 9u40 – 10u30 

Speeltijd (20’): 10u30 – 10u50 (op woensdag van 10u30 tot 10u40) 

Lesuur 3: 10u50 -11u40 (op woensdag van 10u40 tot 11u30) 

Lesuur 4: 11u40 – 12u30 (op woensdag van 11u30 tot 12u20) 

Eetmoment 20’: 12u30- 12u50 

Grote speeltijd 45’: 12u50- 13u35 

Lesuur 5: 13u35 – 14u25 

Lesuur 6: 14u25 – 15u15 

Einde van de lessen: 15u15 

 
Afwezigheden 
 
Voor de leerplichtige kinderen moet iedere afwezigheid gewettigd worden. 
Bij afwezigheid geldt de volgende regeling: 
 
Kleuteronderwijs 
Vanaf 1 september 2020 daalt de leerplicht van 6 jaar naar 5 jaar. 
Alle kinderen van eenzelfde kalenderjaar worden dus op hetzelfde moment van dat jaar (1 
september) leerplichtig. 
In het kleuteronderwijs moeten de afwezigheden niet gewettigd worden door een 
verantwoording van de ouders of door medische attesten voor niet leerplichtige kleuters 
(jonger dan 5 jaar). 
Voor de nieuwe groep leerplichtigen (de 5-jarigen in het kleuteronderwijs) wordt er een 
leerplicht ingevoerd van 290 halve dagen. Afwezigheden die door de directeur als 
aanvaardbaar geacht worden, mogen daarbij meegerekend worden. 
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Afwezigheden worden steeds gemeld door de ouders aan de leerkracht. 
 
De leerplichtige kleuters volgen de regeling die geldt voor de leerlingen van het lager 
onderwijs (zie onder). 
 
Lager onderwijs 
Afwezigheden van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen moeten via een medisch 
attest bevestigd worden. 
Voor kortere periodes van ziekte volstaat een getekende verklaring van de ouders of hun 
vervanger. 
Bij veelvuldige afwezigheid (dit is vanaf de vijfde keer binnen hetzelfde schooljaar) moet 
voor elke afwezigheid een medisch attest bezorgd worden. 
Bij problematische afwezigheid, vanaf 5 halve dagen, wordt de orthopedagoge verwittigd. 
Samen met het CLB start zij een dossier op en worden de nodige contacten gelegd.  
 
Opgelet: 
In volgende drie gevallen is een medisch attest twijfelachtig, nl.: 

- Het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze schrijft  
“dixit (zegt) de patiënt”. 

- Het attest is geantedateerd (de datum van het attest valt buiten de 
ziekteperiode van de leerling) of begin- en einddatum werden ogenschijnlijk 
vervalst. 

- Het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de 
leerling te maken heeft zoals de ziekte van één van de ouders, hulp in het 
huishouden, familiale redenen, enz. 

Dergelijke afwezigheden zijn problematische afwezigheden. 
 
Medische attesten waarrond twijfel bestaat of die onaanvaardbaar zijn, worden gesignaleerd 
aan de CLB–arts, die rekening houdend met de deontologische artsencode, deze zaak 
verder kan volgen. 

- Problematische afwezigheid van 5 halve dagen wordt gemeld aan het CLB en 
er wordt een dossier opgestart. 

- Problematische afwezigheid van 30 halve dagen wordt gemeld aan het 
Departement van Onderwijs. 

 
Bovendien beslist de directeur van een basisschool zelf over het aan een leerling toegekend 
aantal gewettigde afwezigheden om persoonlijke redenen. De school is het best geplaatst 
om op basis van de context van de individuele leerling een beslissing te nemen. Een gesprek 
moet vooraf aangevraagd worden bij de directeur. 
 
De voor- en naschoolse bewaking 
 
Vóór de school: vanaf 8.20 uur  
Na de school:  woensdag tot 12.30 uur 
Andere dagen: tot 15.30 uur 
Er is geen opvang voorzien door de school buiten deze uren. Bussen vervoeren leerlingen 
naar verschillende buitenschoolse opvangmogelijkheden.  
 
Het vervoer van en naar de school 
 
In principe worden de rechthebbende kinderen van onze school gratis vervoerd, mits men 
kiest voor de dichtstbijzijnde school van hetzelfde onderwijsnet. 
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Er is recht op leerlingenvervoer maar dit betekent niet dat elk kind voor de deur wordt 
opgehaald maar in de meeste gevallen gebeurt dit wel. De Lijn kan beslissen dat een leerling 
naar een opstapplaats moet komen. 
 
In het begin van het schooljaar worden de ouders op de hoogte gebracht van het systeem 
het vervoer van en naar de school.  
Het tekenen van de verklaring van kennisneming van het schoolreglement houdt 
automatisch in dat u akkoord gaat met de richtlijnen inzake leerlingenvervoer (zie verder). 
Aanvragen en veranderingen moeten tijdig via het secretariaat gebeuren. 
 
De uurregeling wordt tijdig meegedeeld. 
U dient ermee rekening te houden dat de bussen nog niet klokvast rijden in september 
(nieuwe opstapplaatsen) en ook met eventuele vertraging die te wijten kan zijn aan weers-, 
verkeers- of andere omstandigheden. 
 
Het is mogelijk om meerdere opstapplaatsen aan te vragen: co-ouderschap, grootouders, 
opvang. Leerlingen kunnen ook de ene dag met de auto gebracht worden en de andere dag 
de bus nemen. Deze regelingen moeten goed gecommuniceerd worden. Als een kind 
gedurende drie maanden geen gebruik maakt van de bus dan moet er eventueel een nieuwe 
aanvraag gebeuren. 
 
De begeleiders helpen de kinderen bij het in- en uitstappen van de bus. 
 
De leerlingen worden afgezet op de afgesproken plaats. 
 
Richtlijnen voor leerlingen en ouders 
§ De leerlingen staan op tijd (5 minuten vóór de afgesproken uurregeling) aan de 

opstapplaats 
 
§ Na het afstappen van de bus zijn de leerlingen zich niet meer onder de hoede van de 

begeleider. Jullie als ouders van de leerlingen dragen vanaf dat ogenblik de volle 
verantwoordelijkheid, ook voor het oversteken van de rijbaan. Jullie moeten er dus voor 
zorgen dat er iemand klaar staat om uw kind aan de halte op te vangen, langs de zijde 
van de weg waar de bus stopt. 
Indien jullie geen opvang aan de bushalte voorzien, zijn jullie automatisch akkoord dat 
jullie kind zelfstandig naar huis gaat. 

 
§ De kinderen moeten respect opbrengen en de busbegeleider gehoorzamen  
 
§ Er mag niet gedronken, gesnoept of gegeten worden in de schoolbus 
 
§ De kinderen blijven tijdens de rit op de plaats zitten die hen aangeduid wordt door de 

begeleider 
 
§ Jullie als ouders dienen de begeleider te verwittigen van een voorziene afwezigheid 

(zeker  
indien de rit hierdoor ingekort kan worden) 

 
§ De kinderen mogen niet de bus verlaten op een niet voorziene halte. 

Uitzonderingen worden schriftelijk toegestaan door de schooldirectie na een schriftelijke 
vraag van de ouders. 

 
§ Bij afwezigheid van de ouders, wordt door hen een persoon aangeduid, die de 

verantwoordelijkheid op zich neemt voor de opvang voor en na de school 
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§ Bij het niet naleven van het busreglement of bij slecht gedrag kan de toegang tot de bus 
door de directie tijdelijk of definitief ontzegd worden 

 
§ Jullie als ouders kunnen verantwoordelijk zijn voor schade die jullie kind aan de bus 

aanbrengt 
 
§ discussies tussen busbegeleider en ouders worden zeker niet aan de op- of afstapplaats 

besproken, hiervoor nemen jullie contact op met de school. 
 

§ De kinderen mogen niet met het busvervoer mee wanneer ze bij een vriend(in) willen 
gaan spelen. 

 
 
Het brengen en halen van de kinderen 
 
Omwille van de veiligheid rijden jullie als ouders nooit de speelplaats op. Jullie parkeren op 
de nieuwe parkeerplaats. 
Enkel in uitzonderlijke omstandigheden en met een gehandicaptenkaart kan men met 
de auto tot op de parkeerplaats voor het personeel rijden. 
 
Op tijd  
 
We vragen om uw kinderen op tijd te brengen. Leerlingen die te laat gebracht worden, 
melden zich op het secretariaat.  Bij herhaaldelijk te laat komen, worden jullie als ouders 
geïnformeerd en eventueel uitgenodigd voor een gesprek. 
 
Veiligheid 
Jullie kunnen de kinderen brengen en halen, maar rijden NOOIT de speelplaats op. 
 
§ U laat de wagen achter op de nieuwe parking. 
§ Wij vragen u ook om nooit op de oprit van de buren te parkeren noch te draaien en 

voldoende afstand van deze opritten te houden (cfr. vrachtwagenvervoer). 
§ Deze regels gelden van de eerste tot de laatste schooldag. 

 
Het brengen 
De kleuterafdeling 
De jonge kleuters en de kinderen, die weinig zelfstandig zijn, mogen door de jullie tot aan de 
speelplaats gebracht worden. De andere kinderen worden aan de schoolpoort afgezet. 
 
De lagere school 
De kinderen worden aan de schoolpoort van hun afdeling afgezet. 
Er is toezicht voorzien vanaf 8.20 uur. 
Leerlingen die vroeger aanwezig zijn verzamelen aan de hoofdingang.  Leerlingen die later 
toekomen in de school melden zich op het secretariaat. 
Vanaf 8.30 uur is toezicht op de busparking voorzien.   
 
Het afhalen 
De kleuterafdeling 
De ouders die uitzonderlijk hun kleuter in de klas gaan afhalen verzoeken we pas op de 
speelplaats te komen vanaf vijf minuten voor het belsignaal (15.10 uur). 
De overige kleuters worden door de leerkrachten tot aan de ouderzone of schoolbus 
gebracht  
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De lagere school 
De leerlingen worden afgehaald aan de ouderzone, aan de schoolpoort. Er wordt een 
afzonderlijke rij gevormd voor de kinderen die afgehaald worden. Deze rij wandelt daarom 
naar de parking. 
 
 
De buitenschoolse kinderopvang 
 
De stad Hasselt organiseert op verschillende locaties buitenschoolse opvang. 
De leerlingen worden er met de schoolbus ‘s morgens afgehaald en ‘s avonds gebracht. 
 
Middageten – drank 
 
De kinderen eten ‘s middags in de klas met hun leerkracht. Ze brengen een 
keukenhanddoek of onderlegger (placemat) mee. 
Sinaasappelsap, appelsap, fruitdrink en chocomelk kunnen op school gekocht worden. 
Sommige leerlingen van afdeling type 2 nemen éénmaal per week een warme maaltijd in de 
school. 
 
Tijdelijk Onderwijs Aan Huis (TOAH) 
 
Een leerplichtig kind uit het buitengewoon lager onderwijs heeft recht op tijdelijk onderwijs 
aan huis indien volgende voorwaarden gelijktijdig vervuld zijn: 

1. De leerling is meer dan 21 kalenderdagen afwezig wegens ziekte of ongeval 
2. Voor chronisch zieke kinderen vervalt de wachttijd van 21 kalenderdagen.  Deze 

kinderen hebben recht op 4 uur tijdelijk onderwijs aan huis na 9 halve schooldagen 
afwezigheid (moeten niet in een ononderbroken periode doorlopen).  Telkens het kind 
daarop opnieuw 9 halve schooldagen afwezigheid heeft opgebouwd, heeft het 
opnieuw recht op 4 uur tijdelijk onderwijs aan huis. 

3. De ouders hebben een (schriftelijke) aanvraag ingediend bij de directeur van de 
thuisschool. De aanvraag is vergezeld van een medisch attest waaruit blijkt dat het 
kind de school niet kan bezoeken en dat het toch onderwijs mag volgen. 

4. Voor chronisch zieke leerlingen moet bij de eerste aanvraag tijdens het betrokken 
schooljaar een medisch attest worden gevoegd, uitgereikt door een geneesheer – 
specialist, dat het chronisch ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat het kind 
onderwijs mag krijgen.  Bij een nieuwe afwezigheid ten gevolge van deze chronische 
ziekte tijdens hetzelfde schooljaar is geen nieuw medisch attest vereist.  Er dient wel 
een nieuwe aanvraag voor tijdelijk onderwijs aan huis ingediend te worden.  

5. De afstand tussen de school (vestigingsplaats) en de verblijfplaats van de betrokken 
leerling bedraagt ten hoogste 20 km. 

Om het tijdelijk onderwijs aan huis te realiseren worden vier bijkomende lestijden per week 
en per leerling gesubsidieerd. 
 
Permanent Onderwijs Aan Huis (POAH) 

Een kind heeft recht op permanent onderwijs aan huis als het: 
• door een beperking niet naar school kan 
• wel onderwijsbegeleiding aankan 

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

Het kind moet een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs hebben. 
Daar staat in welk type van buitengewoon onderwijs het beste aansluit bij de noden van het 
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kind. 
Het CLB bezorgt het verslag aan de ouders na een onderzoek. 

Onderwijsinspectie beslist 

Permanent onderwijs aan huis vraag je aan bij het Zorgpunt Onderwijsinspectie. 

Als de inspectie beslist dat permanent onderwijs aan huis aangewezen is, duidt ze een 
school voor buitengewoon onderwijs aan die het onderwijs zal organiseren. 
Dat is in principe de dichtstbijzijnde school, rekening houdend met de vrije schoolkeuze van 
de ouders. 

De school voor buitengewoon onderwijs krijgt 4 lestijden per week om permanent onderwijs 
aan huis te organiseren. 
Zij overlegt met de ouders over het aanbod, het tijdstip en de duur van de lessen. 
De school houdt rekening met beperkingen die de arts oplegt. 
 
Getuigschrift en attesten basisonderwijs 
 
Alle georiënteerde leerlingen (de schoolverlaters bij het einde van de lagere studies) 
bekomen een bewijs van het gevolgde onderwijs: ofwel een getuigschrift lager onderwijs 
of een attest lager onderwijs.  
 

1. Een getuigschrift voor de leerlingen die op het einde van dit onderwijs een niveau 
zesde leerjaar behaalden. 

 
De klassenraad beoordeelt of een leerling in voldoende mate de leerdoelen bereikt heeft van 
het gevolgde handelingsplan door de onderwijsinspectie gelijkwaardig beschouwd met die 
van het gewoon lager onderwijs. De directeur richt een vraag tot erkenning van 
gelijkwaardigheid aan de inspecteur BO van het ambtsgebied. 
Voor leerlingen die geen getuigschrift krijgen, kunnen ouders een beroepsprocedure 
opstarten: 

1. Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen 
na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van een getuigschrift 
basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur. 

2. Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag 
waarop de rapporten werden uitgedeeld. Van dit overleg wordt een verslag gemaakt. 

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 brengen de ouders schriftelijk op de hoogte van de 
beslissing. 

5. Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de 
klassenraad kunnen ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van het 
schoolbestuur. 

  Dhr. Jan De Bus 
  Hefveldstraat 43  3500 Hasselt 
 
Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

• Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend; 
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• Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en 
motivering waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist 
wordt. 

• Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie 
samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die 
aan school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een 
onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken. 
De ouders worden binnen tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen, 
uitgenodigd voor een gesprek. De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op. 
De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. 
De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift 
basisonderwijs toekennen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven 
van de vormvereisten. 
Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september schriftelijk aan de ouders ter 
kennis gebracht. 
 

2. Een attest wordt toegekend aan leerlingen die een aantal leerjaren doorlopen 
hebben, doch niet het niveau van het zesde leerjaar behaalden. 

Dit is een verklaring met de vermelding van het aantal en de soort van gevolgde schooljaren 
lager onderwijs, afgeleverd door de directie. 
 
Schoolveranderingen 
 
Bij een schoolverandering tijdens het schooljaar zal de nieuwe school de oude school op de 
hoogte brengen, zodat die je kind kan uitschrijven. Verander niet te vaak van school, ook niet 
bij moeilijkheden of conflictsituaties op school. 
Vanaf 1 september 2015 moeten bij een schoolverandering de leerlingengegevens 
overgedragen worden naar de nieuwe school tenzij de ouders er zich expliciet tegen 
verzetten.  
 
 
Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)  
 

 
Vrij CLB Regio Hasselt 
Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding 
 
Jan Palfijn 2 - 3500 Hasselt  

Tel. (011) 37 94 90 - Fax. (011) 37 94 99  
       E-mail :  hasselt@vclblimburg.be 

 
Onze school heeft een samenwerkingsverband met dit CLB. De school stelt samen met het 
CLB een beleidscontract op.  Daarin maken school en CLB afspraken over ieders rol in de 
begeleiding van de leerlingen.   
Alles draait rond de leerling 
 
Ouders, leerlingen of leerkrachten kunnen bij het VCLB terecht met vragen over: 
 
- Emotioneel en sociaal welbevinden; 
- Lichamelijke ontwikkeling en gezondheid; 
- Leren en studeren; 
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- Schoolloopbaan: studie- en jobkeuze; 
 
 
 
Begeleiding op vraag, maar ook verplichte begeleiding 
 
Voor een CLB-begeleiding is altijd een uitdrukkelijke toestemming nodig van de ouders 
(indien de leerling jonger is dan 12) of van de leerling zelf indien hij ouder is dan 12 jaar. 
 
De begeleiding door een CLB is in drie gevallen verplicht: 
 
- medische onderzoeken (1ste en 2de kleuterklas, 1ste ,3de, en 5de leerjaar 

basisonderwijs, 1ste en 3de jaar secundair onderwijs, in het buitengewoon onderwijs 
worden de leerlingen onderzocht in het kalenderjaar dat ze 4,5,7,9,11,13 en 15 jaar 
worden) 

- maatregelen bij besmettelijke ziekten 
- tussenkomsten bij spijbelgedrag: deze tussenkomsten kunnen noch door de ouders, 

noch door de leerling geweigerd worden. 
 
Bij het medisch onderzoek is wel verzet mogelijk tegen een arts of een centrum waarmee de 
school een overeenkomst heeft afgesloten.  Het onderzoek zelf moet echter wel uitgevoerd 
worden.  In geval van verzet tegen de CLB-arts of het CLB waarmee de school samenwerkt, 
moeten ouders of leerlingen (op eigen kosten) het onderzoek laten uitvoeren door een 
andere daartoe erkende arts of een ander CLB naar keuze.  Voor meer informatie over die 
procedure neemt men contact op met de directeur van het CLB.  Ook de school kan 
daarover informatie verstrekken. 
 
De tussenkomsten van het CLB zijn gratis en gebeuren met de grootste discretie en 
met respect voor het privéleven. 
Onze school werkt samen met het Vrij CLB Regio Hasselt. In de loop van de maand 
september zal het CLB aan u de concrete samenstelling van het CLB-team en de 
bereikbaarheid van de medewerkers op school meedelen.  
 
Openingsuren  
Het centrum is open:  

§ op maandag van 8.30 uur tot 12 uur  
§ op de andere werkdagen van 8.30 uur tot 12 uur en van 13 tot 17 uur  
§ In de herfst- en de krokusvakantie 
§ men kan ook telefonisch een afspraak maken voor een onderhoud buiten deze 

kantooruren 
 
Het centrum is gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus, tijdens de kerst- en de 
paasvakantie.  
 
Je kunt gewoon binnenlopen op het centrum, maar het is toch veiliger vooraf een afspraak te 
maken op de telefoonnummer 011/37 94 90 (ook voor medische vragen). 
 
Belangrijk voor leerling en ouders om te weten 
 
§ Het CLB heeft van elke leerling, die het begeleidt, een dossier. Wanneer de leerling van 

school verandert, wordt dit dossier overgemaakt aan het CLB dat de nieuwe school 
begeleidt (besluit van de Vlaamse Regering, 08.06.2001, art. 7, 8 en 9).  
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§ De identificatiegegevens van de leerling, de gegevens over de inentingen, de gegevens 
van de medische onderzoeken en gegevens over de leerplichtbegeleiding worden 
automatisch overgedragen.  
 

§ Al de andere gegevens worden overgedragen indien er geen verzet wordt aangetekend. 
Dit verzet kan aangetekend worden door de ouders of door de leerling zelf indien hij 14 
jaar of ouder is. Dit verzet moet schriftelijk gebeuren binnen een termijn van 30 dagen na 
de mededeling waarin de ouders of de leerling op de hoogte worden gebracht van de 
overdracht.  

 
§ Het CLB mag in geen enkel geval - tenzij er schriftelijke toelating is van ouders of de 

leerling ouder dan 14 jaar - het dossier overdragen aan andere instanties, hulpverleners, 
derden, enz.  

 
§ Aan de betrokken schooldirecteur en aan het personeel worden alleen gegevens 

doorgegeven die nodig zijn opdat zij hun taak naar behoren kunnen vervullen.  
 
§ De ouders en de leerlingen hebben het recht op toegang tot de gegevens uit het dossier.  

Indien de betrokkenen van dit recht gebruik willen maken, gebeurt dit altijd via  een 
gesprek met het begeleidende CLB – team, zodat de informatie van het dossier geduid 
kan worden. 

 
§ Dit dossier wordt op het centrum bewaard tot ten minste 10 jaar na de datum van de 

laatste medische tussenkomst (onderzoek of inenting). Voor leerlingen die buitengewoon 
onderwijs volgen wordt het dossier bewaard tot de leerling 30 jaar is geworden. Na deze 
periode wordt het dossier vernietigd.  

 
§ De dossiers worden bewaard op VCLB Regio Hasselt, Jan Palfijnlaan 2 , 3500 Hasselt. Ze 

worden beheerd door de directeur van het centrum. 
 
Preventieve gezondheidszorg (Medisch kabinet CLB) 
Het medisch team is een medische preventiedienst in de eerste lijn, die zich 
bezighoudt met de gezondheid van de schoolgaande jeugd en met de kwaliteit van het 
schoolmilieu. 
De dienst probeert daaraan bijzondere aandacht te besteden door regelmatige medische 
onderzoeken van de kinderen en (verplichte) vaccinaties. 
 
 
Er worden aangepaste acties ondernomen en adviezen gegeven om de kinderen tot een 
meer gezonde levenshouding te brengen. Dit gebeurt in samenwerking met de ouders  
en heeft betrekking tot voeding,  hygiëne, met speciale aandacht voor hoofdhygiëne (luizen), 
tandartsenactie, seksuele voorlichting, … 
De eindverantwoordelijkheid blijft bij de ouders. 
Mededeling i.v.m. hersenvliesontsteking: zie bijlage 
 
Medewerkers: zie bijlage 
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5 Afspraken voor ouders 

 
Afvalpreventie 
We maken onze kinderen graag bewust van zo weinig mogelijk afval achter te laten en het 
sorteren van afval. 
Alle restafval (verpakking, papiertjes, …) gaat in de brooddoos terug mee naar huis. 
 
Drank: 
De leerlingen kunnen gebruik maken van de drankbedeling (glazen flesjes) in de school of 
drinken water van de kraan of drankfonteintjes . 
De leerlingen mogen afsluitbare, navulbare drinkbekers meebrengen. 
Suikerhoudende frisdranken met prik zijn verboden.  
 
Boterhammen: 
Alle leerlingen brengen van thuis uit een brooddoos mee met hun naam op.. 
Indien de boterhammen verpakt zijn in boterhampapier of aluminiumfolie, dan gaat deze 
verpakking terug mee naar huis. 
 
Fruitbedeling: 
De school doet mee aan het project Tutti Frutti.  De leerlingen krijgen gratis 1 stuk fruit per 
week. 
 
Composteren: 
De school maakt gebruik van de compostvaten aangeboden door de stad (leeractiviteit). 
 
Keuken en fruitafval: 
Op elke speelplaats staan voldoende afvalbakken om het afval te sorteren. 
 
 
Bewegingsopvoeding en zwemmen 
De leerlingen volgen twee lessen bewegingsopvoeding per week. Ze krijgen om de 14 dagen 
één zwemles (uitgezonderd de kleuters). Vanaf 1 september 2000 heeft elke leerling van het 
LO of BO recht op één schooljaar gratis zwemmen. In de Berk is door deze regeling 
zwemmen gratis voor alle oriënteringen (schoolverlaters/laatstejaars). 
 
Tijdens de turnlessen dragen de kinderen het turnuniform van de school. 
Het turngerief (van naam voorzien): 
 - een gymzakje 
 - witte pantoffels en sokken 
 - blauw turnbroekje 
 - wit T-shirt, met het logo van de school 
(Dit kan in de school aangekocht worden aan inkoopprijs) 
Om hygiënische redenen wordt aan de kinderen gevraagd het turngerief tijdens de 
verlofperiodes te laten wassen. 
 
Het zwemgerief (van naam voorzien): 
  - zwempak 
  - twee handdoeken  
  - muts en warme kleding in de winter 
Bij zwem- en turnlessen is het dragen van juwelen verboden. 
Turnen en zwemmen behoren tot de verplichte leervakken en moeten door de leerlingen 
gevolgd worden. 
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Slechts met een geschreven toelating, ondertekend door de ouders, kan een leerling 
uitzonderlijk ontslagen worden van de zwem- of turnles. 
Wie om medische redenen gedurende een langere periode niet aan turn- of zwemlessen 
mag meedoen, dient een medisch attest te bezorgen aan de turnleerkracht. 
Leerlingen die niet kunnen gaan zwemmen, blijven in de school. 
 
 
Ongevallen op school 
§ Kleine verwondingen worden door de kinesist of de leerkracht verzorgd. 
§ Bij ernstige verwondingen brengt de kinesist of de leerkracht het kind naar de arts of het 

ziekenhuis en dan worden de ouders verwittigd door de leerkracht of de kinesist. Als de 
ouders niet telefonisch bereikt kunnen worden dan zullen wij bij een ernstig ongeval toch 
naar de arts of het ziekenhuis gaan. 

§ De school doet pas aangifte bij de verzekeringsmaatschappij IC-CI wanneer het medisch 
formulier, ingevuld door de dokter, op het secretariaat bezorgd is. 

 
 
Verzekering 
Door de schoolverzekering is voor elk kind een lichamelijke ongevallenverzekering 
afgesloten. Deze is geldig bij elke activiteit in of buiten de school, wanneer die activiteit 
ingericht is door de school en onder toezicht van een leerkracht. Ook op de normale weg van 
huis naar school en omgekeerd, geldt deze verzekering. 
Een familiale verzekering is echter aan te bevelen voor de burgerlijke aansprakelijkheid van 
de kinderen. 
 
 
Vrije dagen en vakantie 
De vakanties en de vrije dagen liggen vast via omzendbrief van het Departement van 
Onderwijs. 
Twee facultatieve verlofdagen worden door onze school vastgelegd in overleg met het KIDS 
(Het Koninklijk Instituut voor Doven en Spraakgestoorden) gezien de organisatie van het 
gemeenschappelijk leerlingenvervoer. Via inspraak op de participatieraad (LOC) zullen deze 
dagen vastgelegd worden. 
 
Vakantieregeling, vrije dagen en lokale verlofdagen worden jaarlijks aan jullie meegedeeld.  
 
 
Kosteloosheid 

Je kind inschrijven in het basisonderwijs is gratis, zowel in de kleuterschool als in de lagere 
school. De school mag geen inschrijvingsgeld vragen. Ook alle therapieën zijn gratis. 

Ook de materialen en activiteiten die strikt noodzakelijk zijn voor de eindtermen en 
ontwikkelingsdoelen, zijn gratis. De school kan daar geen bijdrage voor vragen. 
 
Als school proberen wij de kosten zo laag mogelijk te houden. Ook het oudercomité 
organiseert activiteiten om met de opbrengst de schoolkosten (vb schoolreis, toneel, uitstap, 
…) te beperken. 
 
Kostenbeheersing in het basisonderwijs 
 
5 categorieën 
 

1. Kosten die gepaard gaan met het bereiken van de eindtermen en het nastreven van 
de ontwikkelingsdoelen: absoluut kosteloos. 
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Voorbeeld: boeken, schriften, schrijfgerief, … krijgen de leerlingen van de school. 
2. Scherpe maximumfactuur: kosten die gepaard gaan met activiteiten of verplichte 

materialen die niet noodzakelijk zijn voor eindtermen en ontwikkelingsdoelen. Voor 
het kleuteronderwijs betalen ouders maximum 45 euro en voor het lager onderwijs 90 
euro per schooljaar. 

Voorbeeld: toneelbezoek, zwemmen, eendaagse schoolreis of uitstap, muzische 
dag, … wordt betaald door de ouders en behoren tot het maximumbedrag. 

*NOOT: turnkledij wordt uit deze maximumfactuur gehaald: 
- gezamenlijke aankoop is goedkoper 
- op schoolraad besproken. 

3. Meerdaagse uitstappen: vanaf heden mogen de meerdaagse uitstappen als 
bosklassen, zeeklassen, … maximum 445 euro bedragen voor het volledige lager 
onderwijs. 

4. Bijdrageregeling: kosten die niet onder de punten 1, 2 en 3 vallen en die de school 
toch wenst door te rekenen, dienen opgenomen in de bijdrageregeling. 

Voorbeeld: drankjes, (brood)maaltijd, warme maaltijd (type 2), … 
*NOOT: deze bijdrageregeling wordt besproken in de schoolraad            
              en wordt meegedeeld aan de ouders. 

5. De basisuitrusting: ouders kopen voor hun kinderen een boekentas, een pennenzak, 
een brooddoos, … Deze rekeningen vallen volledig voor rekening van de ouders. 
Indien nodig bezorgen we sommige kinderen toch deze basisuitrusting. 

 
 
Bijdrageregeling 
 

Categorie Kleuters Type 
basisaanbod Type 2 Type 9 

Zwemmen + bus  

 
€ 2,00 

om de 14 
dagen 

 
€ 2,00 

om de 14 
dagen 

€ 2,00 
om de 14 dagen 

Zwemmen met zwempas  Gratis 
Bus € 1 

Gratis 
Bus € 1 

Gratis 
Bus € 1  

Zwemmen oriënteringen (13 jaar) / Gratis  Gratis Gratis 

Turnkledij (éénmalig, niet verplicht) / € 20 € 20 € 20 

Drankkaart (8 flesjes, niet verplicht) / € 5 / € 5 

Broodmaaltijden (niet verplicht) / / 
 

€ 1 
(per dag) 

/ 

Drank (niet verplicht) / /  
gratis / 

Warme maaltijd (niet verplicht) / / 
 

€ 2,5 
(per maaltijd) 

/ 

Bosklassen (niet verplicht) / € 100 
Niet jaarlijks 

€ 80/ *€ 130 
Niet jaarlijks 

€ 100 
Niet jaarlijks 

 
* De bosklassen type 2 vinden tweejaarlijks plaats; de school past jaarlijks het bedrag bij 
zodat de kost over de zes jaren niet hoger ligt dan 445 € 
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Naast de vermelde bijdrageregeling kunnen nog extra kosten bijkomen in functie van 
klasuitstappen ingericht door de betrokken leerkracht(en). 
Vermelden we ook dat het oudercomité bij activiteiten als herfstwandeling, appelactie, 
schoolreis een belangrijke financiële bijdrage leveren voor alle kinderen. 
 
Algemene bepaling in verband met de organisatie van en de deelname aan de door de 
school ingerichte extra-muros-activiteiten : 
 
De extra-muros-activiteiten (dit zijn activiteiten van één of meer schooldagen buiten de 
schoolmuren) worden georganiseerd en kaderen volledig binnen het onderwijzend en 
opvoedend karakter van de schoolwerking. 
De school rekent daarom op de deelname van alle leerlingen aan deze activiteiten en gaat 
ervan uit dat zonder tegenbericht van de ouders het kind inderdaad mag deelnemen. 
 
De ouders die wensen dat hun kind niet deelneemt aan een door de school georganiseerde 
extra-muros-activiteit dienen dit vooraf schriftelijk te melden aan de directeur.  Deze niet-
deelnemende leerlingen moeten tijdens de extra-muros-activiteit wel aanwezig zijn in de 
school. 
 
Schooltoelagen 
 
Vanaf 1 september 2008 kan u ook de schooltoelagen verkrijgen. U moet voldoen aan een 
aantal voorwaarden, zie www.schooltoelagen.be  voor meer informatie.  De school kan u ook 
info geven en op weg helpen.  Deze schooltoelage kan ouders helpen om de kosten van de 
maximumfactuur of de basisuitrusting te helpen betalen. 
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6. .Orde- en tuchtmaatregelen 

Als we samen willen leren en leven zijn goede afspraken nodig. 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 voorstellen. De school wil hiermee je kind 
helpen tot gewenst gedrag te komen.  
 
Het Anker en de time-outwerking 

 
Het anker 

“Even aanmeren om daarna weer door te kunnen gaan” 
 

Wat? 
Het anker is een preventieve maatregel. Dit wil zeggen dat deze plek werd opgericht om te 
voorkomen dat er problemen ontstaan door van tevoren in te grijpen. We proberen kinderen 
tijdig te helpen tot rust te komen of te voorkomen dat zij overspannen geraken door hen 
onder begeleiding een uitlaatklep te bieden in het anker. 
Doel 

• De leerling helpen om op een rustige manier terug te kunnen aansluiten bij de klas 
• TAVA (totale afzondering van aandacht) voorkomen (laatste stap) 
• Het anker is géén strafmaatregel 
• Het anker kan ook ingezet worden als rustmoment voor leerlingen die hier nood aan 

hebben. Er kan dan een individueel programma met anker-momenten voor deze 
leerling gemaakt worden. 

In het anker kan een leerling: 
• Ontladen 
• Ontspannen 
• Zich afreageren 
• Rust zoeken 
• Geholpen worden om een taak toch tot een goed einde te brengen (met individuele 

begeleiding en in overleg met de leerkracht) 

Nadat een kind voor het eerst naar het anker kwam zal het ankerteam contact opnemen 
met de ouders om hen op de hoogte te brengen. Bij volgende ankermomenten is een 
nota in de agenda, geschreven door de leerkracht, voldoende om de ouders op de 
hoogte te houden (analoog als de time-out werking).  

 
TAVA (Totale Afzondering Van Aandacht = het in afzondering plaatsen van kinderen in de 
veilige prikkelarme kamer) blijft de laatste stap van de time-out procedure. Er zal pas 
overgeschakeld worden naar TAVA indien: 

• alle voorgaande maatregelen niet voldoende rust konden brengen bij het kind 
• we de veiligheid van het kind en anderen in zijn omgeving niet meer voldoende 

kunnen garanderen 
• het leefklimaat door het gedrag van het kind ernstig verstoord raakt 
• er sprake is van agressie  
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• het kind niet meer bereikbaar is om zijn/haar gedrag op een andere manier 
bijgestuurd te krijgen 

• dit de enige manier is waarop we een kind nog voldoende tot rust kunnen brengen 

Bij een eerste TAVA zullen jullie als ouders gecontacteerd worden en zal de werking 
uitgelegd worden. Dan zullen de afspraken voor de toekomst besproken en ondertekend 
worden. 
 
Ordemaatregelen 
 
Een ordemaatregel kan zijn   
• een verwittiging in de agenda  
• een strafwerk • een specifieke opdracht  
• een tijdelijke verwijdering uit de les, van de speelplaats met aanmelding bij de directie 
 
Tijdens een ordemaatregel blijft uw kind op school aanwezig 
Deze ordemaatregelen kunnen genomen worden door elk personeelslid van de school in 
samenspraak met de directie. Tegen deze maatregel is geen beroep mogelijk! 
 
Tuchtmaatregelen 
 
Wanneer het gedrag van een leerplichtige leerling in het lager onderwijs een gevaar of 
ernstige belemmering vormt voor de goede werking van de school of voor de fysieke of 
psychische veiligheid en integriteit van medeleerlingen, personeelsleden of anderen, dan kan 
de directeur of een afgevaardigde van de directeur een tuchtmaatregel nemen. 
 
Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 
§ een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende 

schooldagen; 
§ een definitieve uitsluiting. 

 
Preventieve schorsing als bewarende maatregel 
In uitzonderlijke situaties kan de directeur of zijn afgevaardigde bij het begin van de 
tuchtprocedure beslissen om de leerling preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel 
dient om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is. 
De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan de 
ouders van de betrokken leerling. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee 
de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in 
principe niet langer dan vijf opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode 
eenmalig met vijf opeenvolgende schooldagen verlengd worden, indien door externe 
factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond. De 
directeur motiveert deze beslissing. 
 
Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting 
Let op: wanneer we in dit punt spreken over “dagen”, bedoelen we telkens alle dagen 
(zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.) 
 
Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke of 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 schriftelijk 
uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. De uitnodiging moet minstens vijf 
dagen vooraf bezorgd worden aan de ouders. 

3. Intussen hebben de ouders en/of hun vertrouwenspersoon inzage in het tuchtdossier, 
met inbegrip van het advies van de klassenraad. 

4. Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk 
gemotiveerd en binnen een termijn van vijf dagen aangetekend aan de ouders van de 
betrokken leerling bezorgd. De beslissing vermeldt de beroepsmogelijkheden. 

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 CLB kan mee zoeken naar een oplossing. 
 
Ten gevolge van een definitieve uitsluiting het huidige, het vorige of het daaraan 
voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren terug in te 
schrijven. 
 
Opvang op school in geval van een 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 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 heeft de uitgesloten leerling één maand de tijd om zich 
in een andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe 
op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn 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. 
 
 
Beroepsprocedures tegen tuchtmaatregelen 
 
Beroepsprocedure na een tijdelijke uitsluiting 
Ouders kunnen tegen de beslissing tot tijdelijke uitsluiting beroep aantekenen. De procedure 
gaat als volgt: 
 

1. Binnen de vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot tijdelijke uitsluiting kunnen 
ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van de interne beroepscommissie. 

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

3. Intussen hebben de ouders inzage in het dossier. 
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4. De interne beroepscommissie brengt de ouders binnen de vijf dagen per 
aangetekende brief op de hoogte van haar gemotiveerde beslissing. Deze beslissing 
is bindend voor alle partijen. 

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

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

Dhr. Jan De Bus 
Hefveldstraat 43  3500 Hasselt 

 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 voor een definitieve uitsluiting. 

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 
 

2. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie 
samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel 
mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat 
niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders 
grondig zal onderzoeken. 
De ouders worden binnen tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft  
ontvangen uitgenodigd voor een gesprek. De schoolvakanties schorten de termijn 
van tien dagen op. 
De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consencus. 
De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen 
ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de 
vormvereisten. 
 

3. Het schoolbestuur zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen 
met een aangetekende brief aan de ouders meedelen. De beslissing is bindend voor 
alle partijen. 

Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op. 
 
 
Rookverbod 
Een algemeen rookverbod is van kracht vanaf schooljaar 2018-2019 in alle Vlaamse 
basis- en secundaire scholen en in de centra voor leerlingenbegeleiding: 

• 24 u op 24 u en 7 dagen op 7 
• Voor leerlingen, leraren, ouders en anderen 
• Op het schoolterrein/campus (dus ook op de parking) 

Het rookverbod slaat op alle producten op basis van tabak en soortgelijke producten zoals 
onder andere de shisha-pen, de e-sigaret of heatsticks. 
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7.  Leefregels voor de kinderen 

 
Om SAMEN te KUNNEN werken in een FIJNE school dienen we ALLEN volgende 
“leefregels” aan te leren en te volgen: 
 
Naar de klas 
 

• Het eerste belsignaal betekent het einde van IEDER spel; de leerlingen gaan naar 
hun klasrijen. Bij de tweede bel is de klasrij gemaakt en VANAF NU IS HET STIL ! 

• De klastitularis of andere lesgevende zorgt ervoor dat hij/zij bij het belsignaal op de 
plaats is waar de rij van de pedagogische eenheid gevormd wordt waarvoor hij/zij het 
volgende lesuur verantwoordelijk is. 

• De leerlingen gaan zwijgend naar de klas. 
• In de gangen en op de trappen wordt NIET gelopen. 
• Na het weghangen van de jassen vormen de leerlingen een rij aan de deur. 
• VOORAF zijn er GEEN leerlingen zonder toelating IN de gebouwen. 

 
Naar de speelplaats 
 

• Na het verlaten van de klas: gelegenheid om naar het toilet te gaan. 
• In de gangen niet met handen en/of voeten aan de muren komen. We houden onze 

lokalen net. 
• Het toilet blijft proper; hier wordt niet gespeeld. 
• De leerkracht begeleidt de zwijgende leerlingen naar de speelplaats. 

 
Op de speelplaats voor type basisaanbod en type 9 

- Netheid en zorg 

• Ik hou de speelplaats proper. 
• Ik draag zorg voor het materiaal. 
• Ik gooi mijn afval in de juiste vuilbak. Ik kan goed sorteren. 
• Mijn lege koekendoos neem ik terug mee naar de klas.   
• Ik werk mee om van De Berk een propere school te maken. 

 

- Gedrag 

• Ik ga naar de juiste speelplaats en blijf daar spelen. 
• Ik blijf niet zonder toestemming in de klas. 
• Eens op de speelplaats ga ik niet meer terug naar binnen. 
• Op elke speelplaats staan bewakers. De bewakers kan ik makkelijk herkennen want 

ze dragen een geel fluohesje. Tijdens de speeltijden luister ik naar de bewakers.  
• Ik verlaat de speelplaats niet zonder toestemming van de bewaker.  
• Ik zorg ervoor dat de bewaker mij kan zien.  
• Ik doe anderen geen pijn. 
• Ik laat anderen meespelen. 
• Ik gebruik vriendelijke woorden. 
• Ik ben lief voor anderen. 
• Ik help anderen. 
• Ik ben voorzichtig. 
• Ik speel eerlijk.  



 

33 
 

• Ik ben beleefd.  

 

• Ik doe niet mee aan stoeispelen: duwen, trekken, schoppen, porren, aan elkaar 
hangen…  Dat is niet toegelaten. 

• Ik hang niet aan de draad op de speelplaats.  
• Als ik een probleem heb, kan ik hulp vragen aan de bewaker. 
• Bij het einde van de speeltijd gaat de bel 2 keer kort na elkaar. 

o Gaat de eerste bel, dan stop ik met spelen, ruim ik op en ga ik naar de rij. 
o Bij de tweede bel sta ik netjes in de rij en ben ik stil.  
 

- Speelmateriaal 

• Ik mag met het speelgoed spelen vanuit de speelkoffer. 
• Na de speeltijd leg ik het speelgoed terug in de speelkoffer. Wat ik mee naar buiten 

nam, neem ik ook weer terug mee naar binnen. 
• Als er speelgoed stuk is, zeg ik dit tegen mijn leerkracht. 
• Ik mag met het materiaal spelen dat op de speelplaats staat. 
• Ik gooi de ballen of ander speelgoed niet met opzet over de draad of op het dak. Gaat 

er speelgoed over de draad, dan: 
o Kruip ik niet onder de draad door. 
o Vraag ik toelating aan de bewaker om het te halen. Het is echter niet 

toegelaten om het domein van de buren te betreden! 
• Ik mag niet-mechanisch/niet-elektronisch speelgoed van thuis meebrengen als mijn 

ouders dit goed vinden.  
• Het speelgoed dat ik van thuis meebreng moet in een schoendoos van mijn eigen 

schoenen passen (diabolo, stikkeez, beyblades, pokémonkaarten, …). Groter 
speelgoed mag niet. 

• Als ik speelgoed meebreng van mijn thuis dan ben ik hier zelf verantwoordelijk voor. 
• Ik mag mijn GSM of tablet niet meenemen naar de speelplaats. 

 

- Speelterrein 

• Ik mag bouwen met de blokken. 
• Ik mag zitten op de muurtjes maar op de muurtjes mag ik niet staan (speelplaats C). 
• Ik mag spelen in het onverhard gedeelte (grind) maar niet graven. 
• Ik speel binnen de grenzen van mijn speelplaats (lijnen, draad, ...). Ik loop niet naar 

een andere speelplaats. 
• Ik zit op de banken en aan de picknicktafels. Ik ga er niet op staan.  
•  Ik krijt op de krijtborden of op de grond, niet op de muren. 
• Het water van de drinkfontein dient enkel om te drinken. 
• Bij regenweer: onder het afdak speel ik geen bal-, trek- of duwspelen. Ook met een 

springtouw spelen of met een diabolo kan dan niet. Ik speel dan geen spelletjes 
waarbij ik anderen hinder.  

• Op glijbanen glijd ik steeds naar beneden. Ik loop niet via de glijbaan naar boven. 
• De zandbak/zandtafels: 

o De bewaker doet de zandtafel open. Wanneer de zandtafel dicht is, mag ik er 
niet mee spelen. Ik doe deze niet zelf open. 

o Ik ga niet in de zandtafels staan. 
o Ik gooi niet met zand. 
o Het zand blijft in de zandbak. 

• Voetballen: 
o Ik voetbal enkel op de voetbalterreinen of in de voetbalkooi.  
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o Ik loop niet op het voetbalveld als ik niet mee aan het voetballen ben. 
• Trefbal/volleybal: 

o Ik speel trefbal (volleybal) op het trefbalveld (volleybalveld). 
o Ik loop niet op het trefbal- of volleybalveld als ik niet mee aan het spelen ben.  

 

- WC/ toilet 

• Ik vraag toestemming aan de bewaker om naar de WC te gaan. 
• Ik hou de WC proper en netjes. 
• De WC-rol blijft in de WC-rolhouder hangen. 
• Is er geen WC-papier, dan meld ik dit aan de leerkracht. 
• Ik spoel de WC door.  
• Ik doe het licht uit. 
• Ik was mijn handen als ik gedaan heb. Ik draai de kraan dicht. 
• Ik gooi het papier om mijn handen af te drogen in de vuilbak. 
• Als de vuilbak helemaal vol zit, dan verwittig ik een bewaker. 
• Na het handen wassen ga ik meteen terug naar de speelplaats. 

 
Extra afspraken voor de Kwaakvos: 

• Ik ga snel naar de WC (als ik moet) en ik zorg dan dat ik op tijd in de juiste rij sta. 
• Ik wandel rustig en per 2 achter elkaar tot aan de speeltuin van De Kwaakvos.  
• Ik speel binnen de afgesproken grenzen. 
• Ik gooi niet met zand. 
• Ik gebruik stokken enkel om mee te spelen, bijvoorbeeld: kampen bouwen, 

vlaggenpaal, parcours maken, figuren maken… 
• Ik neem dan geen speelgoed mee vanuit de speelkoffer. Een bal mag ik wel 

meenemen om te voetballen op het voetbalveldje. Ik neem deze bal ook weer mee 
terug naar de klas. 
 

Extra afspraken voor het Speelbos en de busparking: 
• Ik ga snel naar de WC (als ik moet) en ik zorg dan dat ik op tijd in de juiste rij sta. 
• Ik wandel of loop op de paadjes tot aan het Speelbos (niet in het water). 
• Ik speel binnen de afgesproken grenzen. 
• Ik gooi niet met zand. 
• Ik gebruik stokken enkel om mee te spelen, bijvoorbeeld: kampen bouwen, 

vlaggenpaal, parcours maken, figuren maken… 
• Ik mag enkel speelgoed meenemen vanuit de speelkoffer mits toestemming van de 

leerkracht. Ik neem dit speelgoed ook mee terug naar de klas. 
 

Extra afspraken voor de rustige speelplaats: 

• Ik mag enkel naar de rustige speelplaats als ik hiervoor een pasje heb. Ik draag 
steeds mijn pasje als ik naar de rustige speelplaats ga. Zo weten de bewakers dat ik 
daar mag spelen. 

o Met een groen pasje mag ik elke speeltijd naar de rustige speelplaats gaan. 
o Een geel pasje betekent dat ik de buddy ben van een kind met een groen 

pasje. Ik mag met dit kind mee naar de rustige speelplaats en speel samen 
met dit kind.  

• De rustige speelplaats bestaat uit 3 delen: 
o Het stille deel achter de hekken: 
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§ Hier ben ik rustig, stil en roep niet. Rustig praten mag wel. 
§ Ik kan een hoofdtelefoon vragen aan de bewaker. 
§ Ik mag spelen met materiaal uit de kast. 
§ Ik vraag toestemming aan de bewaker om materiaal te gebruiken uit 

de kast. Ik haal hier niets zelf uit. 
§ Ik draag zorg voor het materiaal. 
§ Ik ruim op bij de eerste bel. 

o Het sport-en speldeel (zelfde regels als op de andere speelplaatsen) 
o Het STOP-lokaal: 

§ Als ik boos ben of even helemaal alleen wil zijn dan mag ik naar het 
STOP-lokaal gaan om rustig te worden. 

§ Als er een kind in het STOP-lokaal is, dan laat ik dit kind met rust.  
§ Het STOP-lokaaltje is geen speelruimte. 

• Ik ga naar de WC op de grote speelplaats A (behalve in nood dan mag het 
mindervalide-toilet gebruikt worden). 

 
Op de speelplaats voor type 2 
 
De kleuters type 2 en lagere schoolleerlingen type 2 spelen op aparte speelplaatsen die 
omheind zijn. 
Afhankelijk van het weer zijn de verschillende zones (gras, zandbak..) afzonderlijk 
afsluitbaar. 
De regels op deze speelplaatsen worden afgestemd op de ontwikkelingsleeftijd van de 
leerlingen. 
 
Verplaatsingen:  voor leerlingen die naar een ander lokaal gaan. 
 
Ik zwijg en loop niet in de gangen. 
Ik ben tijdig in het lokaal waar ik moet zijn. 
 
Netheid van onze school 
 
§ De gangen, de toiletten, de klassen en de speelplaatsen blijven proper als IEDEREEN 

meewerkt ! 
§ Dus papiertjes, etensresten of ander afval: 

§ NIET op de speelplaats en NIET in de toiletten 
§ NIET naast een volle vuilbak of een volle container 
§ WEL in de daarvoor voorziene bakken 

 
§ Te kleine kinderen worden niet door het personeel naar de afvalstraat gestuurd om bakken 

te ledigen. 
 
Kleding, voorkomen en bezit en gebruik van electronische apparatuur 
 
Wij kleden ons altijd netjes en verzorgd om naar school te komen.  
Uiterlijk mag geen middel zijn om aandacht te trekken of afstand te nemen van andere 
leerlingen. We dragen dan ook geen te opvallende kleding, geen opzichtige haarsnit, geen 
piercings en de jongens geen oorbel. 
Er geldt tevens een verbod op het bezit van elektronische apparatuur en het gebruik van 
GSM op school. 
Bij overtreding van deze afspraak kan het apparaat in bewaring bij de directeur worden 
gegeven en later door de ouder opgehaald worden. Vernieling of diefstal van zulke 
apparaten kan in geen enkel geval vergoed worden. 
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Beleefdheid en respect 
 
§ Wij vragen beleefdheid en respect vanwege de leerlingen t.o.v. ALLE personeelsleden. 
§ Ook respect voor alle medeleerlingen, zeker voor de kleineren en de zwakkeren 

(hulpvaardigheid, gedienstigheid e.d. zorgen voor een fijnere sfeer). 
 

 
Schadevergoedingen 
 
§ Wij behandelen schooluitrusting, schoolgerei,  voorwerpen en kleding van onszelf en van 

anderen steeds met zorg. 
§ Als leerlingen enige schade toebrengen melden de leerkrachten dit onmiddellijk op het 

secretariaat. De directeur zal oordelen of er al dan niet een schadevergoeding zal betaald 
worden. Ouders kunnen verantwoordelijk  gesteld worden voor de schade die hun kind 
heeft veroorzaakt. 

 
Busrijen ‘s avonds 
 
§ De leerlingen gaan na het laatste lesuur onmiddellijk naar hun rij. 
§ In de rijen gaan staan en de leerlingen hebben respect voor de anderen, voor hun kledij en 

voor hun schooltas. 
§ De personeelsleden begeleiden de rij tot aan de bus en wachten tot alle leerlingen zijn 

ingestapt. 
§ Voor de leerlingen die met de auto worden afgehaald is een aparte rij voorzien met twee 

begeleiders. 
 
Naleving van deze leefregels 
 
§ Voor leerlingen die deze leefregels overtreden zullen aangepaste sancties volgen. 
 
 



Bijlage A 

Bijlage A: Belangrijk bericht ! 
 
Wanneer in de klas van uw zoon/dochter iemand een hersenvliesontsteking en/of bloedvergiftiging door meningokokken heeft, is het nodig dat 
er beschermende maatregelen genomen worden. De gezondheidsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap geeft dan advies over wat we 
moeten doen, voor wie en wanneer. 
 
Het kan nodig zijn dat uw zoon/dochter snel een bepaald  antibioticum toegediend moet krijgen om meer gevallen van deze ziekte te 
voorkomen. Het antibioticum zorgt er voor dat de gevaarlijke kiem uit de keel van de kinderen verdwijnt. Zo wordt de kans kleiner dat uw 
zoon/dochter de ziekte krijgt of de kiem doorgeeft aan personen met een minder goed afweersysteem. 
Het toegediende antibioticum is eigen behandeling van de ziekte. Eens dat de ziekte zich aan het ontwikkelen is, kan dit antibioticum dat niet 
meer tegenhouden. 
Ook als uw zoon/dochter ingeënt werd tegen hersenvliesontsteking (type C) moet het antibioticum gegeven worden. Uw zoon/dochter kan niet 
meer ziek worden door de kiem waartegen hij/zij ingeënt werd maar kan de kiem wel nog doorgeven aan  
niet-beschermde mensen. 
 
Het antibioticum moet meestal maar 1 keer gegeven worden. Het wordt best zo snel mogelijk gegeven (binnen de 24 uren na het stellen van de 
diagnose bij de zieke persoon) en aan ALLE kinderen die nauw contact hadden met de zieke (in een kleuterklas, in een internaat, op kamp, in 
een huisgezin, …). Bij jonge kinderen wordt een siroopje gegeven. Bij grotere kinderen en jongeren is dit in de vorm van een tablet. 
Het is voor u als ouders niet altijd makkelijk om naar de huisarts en de apotheker te gaan op zo korte tijd. Daarbij komt ook nog eens dat het 
voordeliger is als 1 verpakking opgebruikt wordt voor meerdere kinderen. Anders moet elke ouder bij de apotheker een doosje gaan halen en 
na 1 dosis de rest weggooien. 
 
Wij stellen daarom het volgende voor: 
Bij een geval van hersenvliesontsteking en/of bloedvergiftiging door meningokokken zal de CLB-arts in overleg met de gezondheidsinspectie de 
nodige maatregelen treffen. 
Dit kan bestaan uit het geven van informatie en/of het toedienen van het noodzakelijke antibioticum in de school zelf. Om tijd uit te sparen, zal 
het CLB dus niet meer vooraf u als ouder contacteren en om toestemming vragen. Uiteraard krijgt u diezelfde dag een briefje mee naar huis 
waarop alle uitleg staat. U kan dit briefje dan ook aan uw huisarts laten zien, zodat die op de hoogte is van het soort geneesmiddel dat uw kind 
kreeg en waarom. U vraagt best aan uw huisarts of uw kind dit geneesmiddel mag krijgen indien nodig. 
 

• Als u met dit voorstel akkoord gaat, moet u verder niets doen. 
• Als u NIET wil dat de CLB-arts uw kind dit geneesmiddel toedient zonder u vooraf te verwittigen, moet u ons dit duidelijk laten weten. U 

moet dan een briefje schrijven naar het CLB. Wij maken een lijst op van kinderen die GEEN geneesmiddel toegediend mogen krijgen op 
school. 



 

2 
 

•  Als u twijfelt of uw kind het geneesmiddel mag krijgen, vraagt u best vooraf advies aan uw huisarts. Doe dit zeker als uw ooit allergisch 
reageerde op medicatie. Laat de CLB-arts weten wat het probleem is indien nodig. 

 
We hopen met dit voorstel snel en efficiënt te kunnen reageren als er zich een hersenvliesontsteking en/of bloedvergiftiging door 
meningokokken voordoet. 
Op deze manier winnen we vooral veel tijd en krijgen alle kinderen snel wat ze nodig hebben. Daarnaast sparen we ook (voor u) geld uit door 
enkel de noodzakelijke hoeveelheid antibioticum te kopen. 
 
We willen tot slot benadrukken, dat alles in samenwerking met de gezondheidsinspectie zal gebeuren en dat deze maatregelen (gelukkig) maar 
zelden nodig zijn. 
Indien u verder nog vragen heeft, mag u het CLB altijd contacteren. 
 
 



 

Bijlage B 

 
 
 
 
 
 
 

VERKLARING AKKOORD SCHOOLREGLEMENT 
 
 

 Ondergetekende(n)    ................................................................................. 
 
 ouder(s) van    ............................................................................................ 
 
 straat   .............................................................................   nr. ................... 
 
 postnummer   ...............................   te   ..................................................... 
 
 
 bevestigen hiermede kennis genomen te hebben van het schoolreglement. 
 
 Ze verklaren zich akkoord met deze inhoud. 
 
 
        Datum en handtekening 
 
 
  

Gelieve deze verklaring via uw kind binnen de week terug te bezorgen. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       

 
Beste ouders, 
 
Onze school heeft een website met voorstelling van en informatie over de school: 
www.deberk.be 
Op deze site worden regelmatig foto's opgenomen van schoolse activiteiten (vb. turnen, 
carnaval, …) en uitstappen (bezoek aan het ziekenhuis, ...). 
 
 
Foto's van mijn zoon / dochter   ………………………………….………..  
 
0 mogen niet  
0 mogen wel   voorkomen op de website
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Namen van medewerkers – leden - afgevaardigden – contactpersonen van: 
 

1. Het schoolbestuur 
Dhr. J. De Bus   Voorzitter 
Dhr. A. Lambrechts Secretaris 
Mevr. M. Claes 
Dhr. J. Vijgen   
Mevr. M. Vanhuffel 

 
2. De schoolraad 

   Voorzitter: Luc Cosemans   
   Secretaris:  Nico Pillards 
 Ouderraad: Johnny Vijgen 
 School:  Luc  Cosemans 
  Hilde Kreemers 
   
 Gecoöpteerde leden:  Jan De Bus (schoolbestuur) 
   Luc Piccard (directeur) 
 

3. Het lokale onderhandelingscomité  (LOC) 
 J. De Bus (voorzitter) 

I. Pillards 
S. Goorts 

 
4. Het comité voor preventie en bescherming op het werk   (CPBW) 

  L. Piccard (voorzitter) 
L. Cosemans 

  A. Eyckens 
  T. Faviana 
  
 

5. Het CLB 
Directeur:  
Psycho-pedagogisch consulent:   
Psycho-pedagogisch werker:    
Maatschappelijk werker:   Martien Linden 
Schoolarts:   Dr. Mieke Valkeneers 
Sociaal verpleegkundige:   Marleen Eerdekens  

 
 
 

6. Coördinatoren 
 

Pedagogische raad: 
 Voorzitter:   L. Piccard 
 Secretariaat:   V. Pillards 
 Coördinator basisaanbod: M. Forier 
 Coördinator type 2:  L. Cosemans 
 Orthopedagogen:  A. Bernaerts  S. Nijs 
 BLIO:  G. Carlens 

Type basisaanbod:  L. Nouwen  
  M. Forier 
Type 2:  P. Dams. 
Type 2 kleuter:  S. Vandervelde 
Type 9:   
L.O.:  B. Huysmans  
M.O.:  N. Martens  
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Kiné:  A. Convens  
Logo:  M. Knuts  

 Logo type 2 :  G. Lenaers 
 Veiligheid :  T. Faviana 
 
Stage:  Grete Carlens 
 

7. Scholengemeenschap DUO-centrum 
 

De Berk Kloosterbeekstraat 7  3500 Hasselt 
KIDS  Borggravevijversstraat 9 3500 Hasselt 
De Buidtelberg Wildrozenstraat 17  3530 Houthalen 
Voorzitter: Jan de Bus 
Coördinerend directeur: Luc Piccard 

 
 
 



 

 Bijlage D  

               Gesubsidieerde Vrije Gemengde Basisschool voor B O 
Kloosterbeekstraat 7 3500 Hasselt 

Telefoon 011 - 22 98 93 / fax 011- 26 14 50 
school@deberk.be 

VRIJE DAGEN  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ZIE BLAD APART VAN VOOR IN HET MAPJE VOOR DE SCHOOLVRIJE DAGEN!
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RICHTLIJNEN BETREFFENDE MEDICATIE OP SCHOOL 
A. Medicatie en eerste hulp op school 

Op 1 januari 2011 trad het KB Eerste hulpverlening in voege, waardoor de sterk verouderde 
bepalingen van het ARAB inzake eerste hulp en dringende verzorging opgeheven en 
vervangen werden. 
Kort samengevat komen de wijzigingen hierop neer: 

• Een aantal begrippen (eerste hulp, hulpverlener, verzorgingslokaal) zijn nauwkeuriger 
omschreven. 

• Het begrip dringende zorgen is uit het KB geweerd, aangezien deze enkel nog door 
gespecialiseerde verpleegkundigen verleend kunnen worden en onder de FOD 
Volksgezondheid ressorteren. 

• De bepalingen gelden niet alleen voor personeelsleden, maar ook voor derden – op 
school zijn dat leerlingen, bezoekers, klanten, leveranciers, begeleiders, inspecteurs, 
aannemers, … 

• De noodzakelijke middelen zijn niet langer wettelijk bepaald, maar worden door het   
schoolbestuur vastgelegd op basis van het aantal personeelsleden, de 
karakteristieken van de school (aard van de activiteiten, aanwezige risico’s) en de 
resultaten van de riscoanalyse. 

• Hetzelfde geldt voor het aantal hulpverleners en hun kwalificatie. 
• De inhoud en de plaats van de verbanddoos is niet langer wettelijk vastgelegd. 
• De inhoud van de basisvorming wordt voortaan in termen van doelstellingen 

uitgedrukt. 
• De organisatoren van de basisvorming dienen niet langer erkend te worden, maar 

een aantal criteria na te leven, en zullen opgenomen worden in een lijst van 
organismen die zulke vorming verstrekken. 

Standpunt inzake medicatie en eerste hulp op school. 
1.  Nog enkele praktische adviezen met betrekking tot het vervoer van leerlingen 

• Vooraleer men overgaat tot het vervoeren van een (ernstig) zieke of gewonde 
leerling, moet men afwegen welke vorm van vervoer het meest geschikt is.  Enkel 
indien de toestand van het slachtoffer dat toelaat, kan met het vervoer met een 
gewone auto organiseren.  Indien de aanwezigheid van gespecialiseerde 
hulpmiddelen of personeel noodzakelijk lijkt, roept men een ambulance op.  Ook 
in het geval van twijfel kan men beter de hulpdiensten laten oordelen 

• Tijdens het vervoer neemt het slachtoffer bij voorkeur op de achterbank plaats, 
omdat hij daar de chauffeur het minst afleidt.  Het kan nuttig zijn dat een 
begeleider meegaat, om het comfort van het slachtoffer te vergroten.  Deze 
begeleider kan dan ook optreden als het slachtoffer onderweg onverwacht 
reageert (bijvoorbeeld bewustzijnstoornissen, shock, braken, hevige bloeding …). 

• Indien dergelijke reacties echter voorzien worden, doet men er goed aan meteen 
een ambulance op te roepen.  Het onderkennen van complicaties en het 
opvangen van het slachtoffer vergen immers ervaring en ruimte die bij het vervoer 
in een gewone auto niet beschikbaar zijn. 

• Indien voor het vervoer van zieke of gewonde leerlingen geregeld een beroep 
gedaan wordt op hetzelfde personeelslid, dan dient dit personeelslid over een 
rijgeschiktheidsattest te beschikken.  Alleszins mag er geen druk uitgeoefend 
worden op een personeelslid om het vervoer van een zieke of gewone zelf met 
een gewone auto uit te voeren. 
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2. Toezicht op het gebruik van geneesmiddelen 
• De Raad van Bestuur van de Berk beslist dat er personeelsleden mogen 

ingeschakeld worden om toe te zien op het nemen van medicatie zonder zich op het 
pad van de diagnose of de therapie te begeven. 

• De school hanteert een medische fiche welke de ouders of gevolmachtigden invullen 
en ondertekenen omtrent het gebruik van medicatie op school. 

• De synthese van deze fiches voor heel de klas bevindt zich achter de uurrooster 
welke uithangt in de klas. 

• Voor toediening van specifieke medicatie waarbij een verpleegkundige noodzakelijk 
is onthoudt de school zich. 

• Voor toediening van medicatie kan bijkomend een doktersvoorschrift vereist zijn, de 
toestemming van de ouders of gevolmachtigden is altijd vereist. 
 

3. Een zieke leerling opvangen en zo nodig doorverwijzen 

Wanneer een leerling op school klaagt over pijn, ongemak of ongesteldheid, is het 
van belang om eerst en vooral de ernst van de situatie correct in te schatten. 
De zieke leerling wordt doorgestuurd naar het verzorgingslokaal waar hij/zij bevraagd 
en geobserveerd wordt.  De gang van zaken is dat de ouders van de zieke leerlingen 
onmiddellijk (vrij snel) worden verwittigd om hun kind af te halen van school.  
In principe wordt er geen medicatie toegediend tenzij algemeen gangbare medicijnen.  
De (school)arts bepaalt in samenspraak met de verzorger welke geneesmiddelen 
zich bevinden in de medicijnkast.  Een zeer beknopt lijstje van eenvoudige algemeen 
gangbare medicijnen zal zich bevinden in het medicijnkastje. 
Indien een leerling zich ’s morgens reeds ziek meldt op school zal er onmiddellijk 
contact opgenomen worden om deze leerlingen op school te komen halen en thuis te 
verzorgen. 
Indien er enkel sprake is van een onschuldig ongemak (menstruatiepijn, hoofdpijn, 
…) kan de leerling even bijkomen in het verzorgingslokaal van de school.  De leerling 
kan het volgen van de lessen hervatten zodra er beterschap waarneembaar is. 
Elk gebruik van geneesmiddelen wordt genoteerd in een geneesmiddelenregister 
waarin de datum, de naam van de leerling en de naam van het geneesmiddel 
genoteerd wordt. 

 
4. Andere verpleegkundige of medische handelingen enkel door gekwalificeerd 

personeel laten stellen. 
Andere handelingen dan het via orale of percutane weg (inwrijving), via oog- of 
oorindruppeling worden niet op school toegediend tenzij mits overleg met directie en 
personeel.   

 
Besluit: 
De school zal deze besluiten opnemen in het schoolreglement in overleg met het personeel.  
De school zal zeker haar verantwoordelijkheid inzake medicatie en eerste hulp opnemen en 
de vooropgestelde 
 
 


