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DEEL 1 : PEDAGOGISCH PROJECT 

✓ Thematische aanpak binnen een duidelijke structuur 

✓ Coöperatieve werkvormen 

✓ Meertaligheid 

✓ Morele en sociale vorming vanuit een vrijzinnig humanistisch perspectief 

 

 

DEEL 2 : SCHOOLREGLEMENT 



 

Inhoud pedagogisch project 
 
 
 

Kleuterafdeling 

- Ontwikkelingsdoelen 1 

- Werkvormen 2 

- Domeinen 2 

- Communicatie 5 

- Doorstroming kleuter- lager 5 

Lagere afdeling 

- Leerplandoelen 7 

- Coöperatieve Leerstrategieën 8 

▪ Wereldoriëntatie 9 

▪ Nederlands 11 

▪ Wiskunde 11 

▪ Talen 12 

▪ Muzische vorming 13 

 
 
 

- Eindtermen en vaardigheden 14 

▪ Leren 14 

▪ ICT, sport en spel 14 

▪ Leerlingenparticipatie 16 

▪ Doorstroming secundair 16 

▪ Kwaliteitsbewaking en zorg 17 

Ontwikkeling van normen en waarden 19 

Ontwikkeling van de persoon 20 

Eén team 22 



 

Beste Ouders, 
 

Eerst en vooral hartelijk welkom op de IVG-School. We zijn blij u in ons midden te mogen opnemen en danken u voor het 

vertrouwen dat u in onze school stelt. 

De IVG-School is een vrije gemengde niet-confessionele school die zich situeert in het volle centrum van de stad. De  school 

opteert voor kleinschaligheid. Dit betekent dat elk kind permanent geobserveerd en indien nodig bijgestuurd en geholpen 

wordt. Vanuit onze vrijzinnige overtuiging staat ideologische verdraagzaamheid centraal in onze opvoedings- visie. 

Het pedagogisch project en het schoolreglement werden samengesteld door het personeel van de basisschool en 

goedgekeurd door de inrichtende macht en door de leden van de schoolraad. 

Op die manier wensen we de coöperatie tussen ouders en leerkrachten enerzijds, leerlingen en leerkrachten anderzijds vlot 

te laten verlopen. Standvastigheid en correcte afspraken zijn onmisbare bakens voor een degelijke opvoeding en tevens een 

ideale manier om de goede verstandhouding tussen school en thuis te bestendigen. 

Door uw kind in te schrijven in onze school erkent u als ouder impliciet het gezag van het schoolbestuur en aanvaardt u het 

pedagogisch project van de basisschool. Wij vragen u dan ook om de bijlagen achteraan in deze bundel aandachtig te lezen 

en uw akkoord met de ondertekening van het inschrijvingsdocument te bekrachtigen. Pas vanaf dat ogenblik kan een 

inschrijving als geldig worden beschouwd. 

Op de eerste plaats willen we u laten kennismaken met het pedagogisch project van de school, het resultaat van jaren- lange 

ervaring waarop de school met fierheid terugblikt. Dit is de basistekst waarin onze totaalvisie op onderwijs en opvoeding 

werd opgenomen en waaruit u onze aanpak bij het opvoeden van uw kinderen duidelijk kunt aflezen. 

 

Het IVG-Schoolteam 
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Het pedagogisch project van de basisschool 
 

 

ONZE AMBITIE EN STREEFDOELEN 
 
 
 

 
 

Kleuters ontplooien zich als ze zich daartoe uitgedaagd voelen. 
Kwaliteit van onderwijs meet je af aan wat leerlingen leren en  de mate waarin zij uitgedaagd worden. 

 
 

 

a. Ontwikkelingsdoelen (doelen vooropgesteld door de overheid) 

− Onze leerkrachten volgen het nieuwe leerplan van het GO! en zij reiken de kinderen ontwikkelingslijnen aan voor 

elk van de volgende gebieden: lichamelijke opvoeding, muzische vorming, taal/Nederlands, wereldoriëntatie en 

wiskunde/wiskundige initiatie en dit, binnen elk leergebied, voor de verschillende domeinen die we erin kunnen 

onderscheiden. 

− De activiteiten in de kleuterklas blijven geïntegreerd verlopen d.w.z. wanneer er gericht binnen één ontwikke- 

lingslijn wordt gewerkt, komen ook de andere gebieden en domeinen uitvoerig aan bod. 

Kwalitatief hoogstaand onderwijs in de kleuterafdeling 
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b. Werkvormen 

 Aangepaste en boeiende werkvormen in kleine groepjes. 

− Meervoudige intelligentie stimuleren door te roteren met afwisselende activiteiten zoals voorbereidend rekenen, 

taal, muzische activiteiten, … 

− Via het coöperatief leren besteden de leerkrachten samen met de kinderen extra aandacht aan volgende attitudes: 

 positieve leerhoudingen leren aannemen 

 leren omgaan met normen en regels 

 leren samenwerken, elkaars vaardigheden aanvullen 

 de verantwoordelijkheid leren dragen voor een taak werkt motiverend 
 

c. Domeinen 
 

Taal 

− De methodes worden gescreend aan het leerplan. De klaspop van de instappertjes heet Jules. In de andere  klassen 

komen Nelly en Cézar op het voorplan. Via de klaspoppen ontwikkelen de peuters en kleuters hun taal.   Zij brengen 

een waaier aan leerrijke thema’s en activiteiten met de nadruk op communicatie aan en zorgen voor de optimale 

taalontwikkeling van onze kinderen. 

− De verschillende thema’s per leeftijdsgroep bieden onze kinderen een streefwoordenschat die spelenderwijs wordt 

ingeoefend met verhalen, poppen(kast)spelen, drama, versjes, liedjes, taalspellen, … Het aanbod is vooral gericht 

op spreken en luisteren en omvat zowel stimulerende als remediërende activiteiten. 

 De vaardigheid om met geschreven taal om te gaan, noemen we geletterdheid. 
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In een eerste fase maken de kinderen kennis met de geschreven taal in de vorm van prentenboeken, voorlees- 

verhalen, beeldverhalen, logo’s, pictogrammen en letters. Vanaf de tweede kleuterklas starten de kinderen met  de 

basisprincipes van lezen en schrijven. Ze leren dat zinnen uit woorden bestaan en woorden uit klankgroepen  en 

klanken. In de derde kleuterklas herkennen ze en benoemen ze op een speelse manier een aantal concrete letters. 

− Meertaligheid als toegang tot andere volkeren en culturen. Wie talen kent, opent de deuren tot anderen. Daarom 

wordt veel aandacht besteed aan de Franse taal die vanaf de instappertjes op een speelse manier wordt aan- 

gebracht. In de derde kleuterklas hebben we dagelijks ons “Frans kwartiertje” waar de muis “Pistache” hen op een 

leuke manier laat kennismaken met de Franse taal. 

 
Wereldoriëntatie 

− De keuze van verschillende thema’s nodigt de kinderen uit om hun leef- en belevingswereld te verruimen. Kinderen 

zijn van nature uit nieuwsgierig en zitten boordevol vragen over zichzelf, hun omgeving en de wereld. De kinderen 

worden dan ook uitgenodigd om die wereld te verkennen, te onderzoeken, te ordenen en te duiden. 

− De inhouden van de thema’s sluiten nauw aan bij de ervaringswereld van de kleuters en we trachten om telkens te 

vertrekken vanuit een krachtige leeromgeving met een aanbod van veel materialen zodat ieder kind ongeacht zijn 

leervermogen, voorkennis of sociale afkomst wordt uitgedaagd. 

− W.O. maakt bruggen naar alle andere leergebieden waaronder ook de sociale vaardigheden en ICT (interactieve 

communicatietechnologieën). Het ICT-team van de IVG-School (ICT-leerkrachten basis en secundair) ondersteunt 

het onderwijsteam op logistiek vlak en zorgt voor de kennisoverdracht. 
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Wiskundige initiatie 

 Wiskundige initiatie wil ook aansluiten bij die behoefte om vat te krijgen op zichzelf en de omringende wereld. We 

willen de kleuters dan ook de wereld laten mathematiseren door hen te laten exploreren en experimenteren. 

We laten hen het eigen handelen verwoorden en ontwikkelen zo een wiskundetaal. 

− Wiskundige initiatie omvat o.a. begrippen verklaren, relaties onderzoeken, structuren verwerven, … samen met 

anderen naar oplossingen zoeken voor probleemsituaties, reflecteren op het eigen handelen en dat van anderen. 

 

 
Andere vaardigheden 

− Het schoolteam ontwikkelde een operationeel kunst- en cultuurbeleidsplan waarin alle domeinen (beeld, muziek, 

drama, …) aan bod komen en waarbij het schitterend kunst- en cultuurpatrimonium van de stad Gent de nodige 

inspiratie bieden. Ook onze jongste en oudste kleuters zetten de eerste stappen om dit patrimonium te verkennen. 

− We bieden hen daardoor kansen om … 

… waar te nemen, te beleven, te verkennen, te experimenteren en zich uit te drukken door middel van beeld-, 

lichaams-, woord-, kunst- en mediataal, … 

… te genieten van de fantasie, de creativiteit, de originaliteit, en de zelfexpressie bij zichzelf, bij andere kleuters en 

bij kunstenaars. 

− Wij hebben aandacht voor een gezonde levensstijl. De kleuters nemen regelmatig een gezond ontbijt. Elke 

voormiddag eten zij enkel fruit of groenten als tussendoortje. De kleuters hebben veel bewegingsmomenten en 

krijgen bovendien twee verplichte lesuren turnen of geleide spelletjes. Het piratenschip in de peuterspeeltuin biedt 

tevens de mogelijkheid om te klauteren en te fantaseren… 
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d. Communicatie 

 
 Onze ouders zijn een belangrijke schakel in het ontwikkelingsproces van onze kleuters. Een goede communicatie en 

samenwerking zijn essentieel om kinderen alle kansen te geven die ze verdienen. 

’s Morgens brengen de ouders hun kinderen naar de klas tijdens de voorschoolse opvang. Terwijl ze afscheid nemen 

van hun oogappel, krijgen zij de kans om eventueel nog iets mee te delen aan de juf. Elke kleuter heeft tevens een 

heen- en weerschriftje waar zowel leerkrachten als ouders informatie in kwijt kunnen. 

 Wanneer een peuter of een nieuwe kleuter instapt, ontvangt hij van de juf een leefboek. In het boek vertelt de 

kleuter op een creatieve manier wat hij of zij beleeft in de klas en thuis in familiekring. Het stimuleert hun 

taalontwikkeling. Kinderen vertellen in de praatronde over hun ervaringen tijdens het weekend. Het is tevens een 

portfolio die de ontwikkeling van het kind gedurende de schooltijd in de basisafdeling op de voet volgt. 

De leefboeken laten de mooie herinneringen aan de ontwikkelingsfasen van uw kind tot leven komen. 
 

e. Doorstroming kleuter–lager 

 
 Om de overgang van de kleuterklas naar het eerste leerjaar vlot te laten verlopen zijn de tijds-, ruimte-, weer en 

actualiteitskaders en schrijfmethode tussen de oudste kleuters en het eerste leerjaar op elkaar afgestemd. 

 Verschillende activiteiten zoals uitstappen, klasactiviteiten, feestelijkheden worden uitgewerkt in gemengde 

groepjes onder begeleiding van beide leerkrachten (kleuter en lager). 

 2 maal per jaar nodigt de leerkracht van het eerste leerjaar de ouders van onze kleuters uit om een les bij te 

wonen en informeert ze de ouders over het klasgebeuren. 

 Voorbereidende reken- en taalbegrippen zorgen voor een makkelijke overgang naar het eerste leerjaar. 
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 De kleuter bezorgt het leefboek aan de leerkracht van het eerste leerjaar. 

− Om het leerproces en de ontwikkeling goed te kunnen begeleiden moet er breed geëvalueerd worden. Het 

leerlingenvolgsysteem en de observatiedocumenten geven feedback over het groeiproces van onze kleuters. De 

ouders van onze oudste kleuters volgen via een groeidocument de ontwikkeling van hun kind. Dit is een aanloop 

tot breed evalueren in de lagere school. 

 Op het einde van het schooljaar sluiten de kleuters van de derde kleuterklas aan bij een gezamenlijk gezond ontbijt. 
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“Als leerkracht zie ik leren door de ogen van mijn leerlingen. Ik help leerlingen hun eigen leraar worden.” 

a. Leerplandoelen (doelen vooropgesteld door de overheid) 
 

Het leerplan is een leidraad voor het schoolteam om vorm te geven aan ons onderwijs. Het is als het ware een 

contract tussen de school en de overheid waarbij de school zich engageert om de eindtermen te realiseren. 

De IVG-School verkiest de leerplannen van het GO! omdat zij zich heel goed kan vinden in de manier waarop deze 

algemene doelstellingen worden gerealiseerd en omdat deze doelstellingen vervat zitten in ons pedagogisch 

project. 

De leerplannen bieden de school wel nog de vrijheid om de eigen schoolidentiteit te ontwikkelen, het zelfsturend 

vermogen te vergroten en het pedagogisch project te respecteren. 

 

b. Eindtermen per leergebied 

 
De basisdoelstellingen vormen een minimumprogramma en zijn opgesteld voor het kleuter- en lager onderwijs  tav 

de meerderheid van de leerlingen. Ze houden echter geen rekening met de individuele verschillen tussen de 

leerlingen en de persoonlijkheidskenmerken van leerlingen. 

Een leerkracht moet oog hebben voor de individuele verschillen binnen de klasgroep en voor de ontwikkeling van 

elk kind. 

Kwalitatief hoogstaand onderwijs in de lagere school 
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Hij of zij kan beroep doen op allerhande informatie zoals begeleidingsdossiers, kindvolgsystemen, observaties, 

proces- en productevaluaties. Niet enkel de persoonlijkheidskenmerken (leerpotentieel: geheugen, leer-snelheid, 

reactievermogen, karakter) maar ook de omgevingsinvloeden zijn belangrijk voor het leergedrag van het kind. 

Het is dan ook onze grootste zorg om het kind alle kansen te geven door krachtige leeromgevingen te creëren door 

o.a. diverse onderwijsvormen aan te bieden, te zorgen voor geordende en gestructureerde leertaken en het leren 

in een sociale context te laten verlopen. Dit zijn zo wat de ingrediënten waarmee we elk leergebied willen 

verkennen via o.a. coöperatieve werkvormen 

 

c. Coöperatieve werkvormen 

 
Deze werkvormen zetten aan tot constructief leren. Dit wil zeggen dat leerlingen de verantwoordelijkheid voor 

hun eigen leerproces en dat van anderen opnemen. 

Deze werkvormen worden in alle leergebieden toegepast. Bepaalde werkvormen lenen zich beter tot talen, 

anderen past men beter toe binnen wiskunde, nog anderen verhogen het rendement binnen W.O., MUVO,  … 

Deze methodiek steunt op de GIPS- principes, waardoor men optimale leerwinst tracht na te streven bij alle 

leerlingen ! Deze werkvormen mag men niet vereenzelvigen met groepswerk , daar men ook inzet op sociale 

vaardigheden, communicatietechnieken en empathie. 

 
G staat voor Gelijke deelname: er is een verdeling van het werk/ de bijdrage van elke leerling telt / er is een 

wisseling van beurten/ er is een duidelijke tijdsafspraak 
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I staat voor Individuele aanspreekbaarheid: elke leerling is verantwoordelijk voor een bepaalde taak en hun eigen 

bijdrage/ niemand kan zich verstoppen tijdens de samenwerking/ iedereen draagt bij 

 
P staat voor positieve wederzijdse afhankelijkheid: de leerlingen werken in kleine groepen samen, ondersteunen 

elkaar, moedigen elkaar aan, gaan in discussie, delen ideeën en materialen en vieren elkaars successen.goede 

resultaten van leerlingen en teams worden met elkaar in verband gebracht. Er ontstaat een win-win situatie ipv een 

competitieve sfeer. 

 
S staat voor Simultane actie: meerdere leerlingen zijn tegelijkertijd waarneembaar actief. 

 
Volgende leergebieden worden aangeboden: 

 

1. Wereldoriëntatie (WO) 

De leerkrachten helpen de kinderen bij het vinden van antwoorden op vragen over zichzelf, de anderen, de 

groep, de school, de wereld en dit binnen 5 domeinen: 

Mens en maatschappij, natuur, techniek, tijd, ruimte. De leerkrachten krijgen hiervoor tien bouwstenen. 

Vier hebben te maken met wat?, Zes hebben te maken met hoe? 

 
WAT? 

− WO is opvoedend van aard (zie waarden en normen). 

− WO brengt algemene vaardigheden bij d.w.z. de wereld actief verkennen (waarnemen, experimenteren, 

onderzoeken, plannen, samenwerken, reflecteren, …) 
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− WO brengt specifieke vaardigheden bij, vaardigheden eigen aan W.O. zoals kaartvaardigheden, 

atlasgebruik, gebruik van tijdskaders, … 

− WO brengt kennis van zichzelf en van de wereld bij, niet enkel het weten maar het kennen van 

begrippen, relaties kunnen leggen en het bezitten van inzichten. 

 
HOE ? 

− Door beleving en verwondering centraal stellen. 

− Door vragen, interesses en talenten als uitgangspunt te nemen. 

− Door actief, interactief en constructief leren mogelijk te maken. 

− Door bewust te kiezen voor thematisch leren. 

− Door samenhang te garanderen. 

− Door mens en maatschappij centraal te stellen. 

 
Leerlingen raadplegen informatiebronnen die uiteindelijk allen te maken hebben met vaardigheden om 

“antwoorden op vragen te vinden”. Vandaar dat wij “bronnen” hier een ruimere betekenis toekennen dan 

de klassieke geschreven of beeldende bronnen. Zo beschouwen we plaatsenbezoek, museumbezoek, 

experts raadplegen, … ook als vormen van „bron-verkenning‟. Daarnaast rekenen we onder bronnen ook 

die bronnen die kinderen zelf opstellen. We denken hierbij bv aan kijkwijzers voor de observatie van dieren, 

schematische voorstellingen (schetsen, werktekeningen, stappenplannen), eigen levenslijnen, leerfiches 

waarop kinderen ontdekte eigenschappen van materialen noteren, … 

Een opbouw realiseren van de vaardigheden om bronnen te raadplegen is een opdracht voor de school. 

Deze kadert zeer sterk in het opbouwen van aspecten van “leren leren”. Wat betreft het hanteren van 
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geschreven bronnen is de link met het leerplan Nederlands evident. De leesvaardigheden en leesstrate- 

gieën die daar beschreven worden, krijgen hier een toepassing. 

2. Nederlands 

− Taal de hele dag: de leerkracht heeft oog voor taal binnen alle leergebieden. 

− Mondelinge taalvaardigheid versterken: luisteren en spreken (praatrondes, verslag uitbrengen, 

interactief voorlezen, …). 

− Schriftelijke taalvaardigheid: spelling, creatief schrijven, begrijpend lezen, technisch lezen 

− Streven naar (inter)culturele gerichtheid: kennismaking met, respect voor en waardering van cultuur 

(oa tweede landstaal). 

− De lagere school beschikt over een schoolbieb. Twee externe vrijwilligers bezorgen de kinderen veel 

leesplezier. 

 
3. Wiskunde 

De actieve betrokkenheid van de leerlingen is essentieel, dus vertrekken we of vanuit reële probleem- 

situaties of er worden verbanden gelegd met een thema uit WO. Kinderen moeten zich in een situatie 

kunnen inleven en er een betekenis aan kunnen geven. In het onderwijsleerproces gaat het hem om het 

leren redeneren, onderzoeken en oplossen van problemen. Hiervoor moeten de kinderen de nodige 

wiskundige structuren onder de knie hebben. Hierbij is de leerkracht eerder een begeleider (coach) die het 

kind helpt bij het verwerven van die vaardigheden. 

Daarvoor nemen we enkele gedragsregels in acht: 

− Rekening houden met de beginsituatie van elk kind. 

− Opteren voor onderzoekend en handelend leren met concreet materiaal. 
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− De kinderen de kans geven om te reflecteren over hun denk- en leer-handelingen. 

 
4. Talen 

 
Frans 

Sinds het decreet op de taalinitiatie (2004) kunnen scholen al dan niet kiezen voor talensensibilisering of 

taalinitiatie vanaf de kleuterschool. Onze school maakt van die decretale mogelijkheid gebruik. 

We laten de leerlingen nadenken vanuit een mondiale visie van openheid en verdraagzaamheid t.a.v. 

andersdenkenden en t.a.v. andere culturen zoals beschreven in ons pedagogisch project. Wie talen kent, 

opent de deuren tot andere culturen. Daarom wordt veel aandacht besteed aan de 2de landstaal die vanaf de 

derde kleuterklas op een speelse manier wordt aangebracht. 

In de lagere school hebben de kinderen in het 1ste, 2de,3de en 4de leerjaar wekelijks een uurtje Franse 

taalsensibilisering . 

De onderwerpen worden gelinkt aan de thema’s W.O. en worden soms op een muzische manier gebracht. 

Daardoor is de beginsituatie van de kinderen in vergelijking met andere scholen net iets anders. 

De kinderen hebben een talige voorsprong zodat de leerkrachten de lat iets hoger kunnen leggen. 

 
Volgende doelstellingen worden expliciet nagestreefd: 

− het besef dat de kennis van een vreemde taal belangrijk is 

− de wil hebben om een ander te begrijpen 

− zich durven uitdrukken met beperkte taalmiddelen en compenserende strategieën toepassen 

− vertrouwen hebben in de eigen mogelijkheden om een vreemde taal te leren 
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Naschools Frans en Engels 
 

Na de officiële lesuren hebben de kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar twee lesuren extra Frans. Via het 

Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen wordt taalbeheersing met eenduidige criteria 

beschreven binnen de EU. 

Het ERK onderscheidt zes beheersingsniveaus van een vreemde taal. In het basisonderwijs streven de 

leerplandoelen het niveau A1 na. Door de extra inspanningen van leerkrachten en kinderen is het bereiken 

van een niveau A2 voor sommige kinderen niet ondenkbaar. Een vakleerkracht Frans begeleidt de kinderen 

van de 3e  graad van de basisschool tot de tweede graad van de secundaire afdeling. 

In de tweede graad kunnen de kinderen ook facultatief Franse les volgen ( workshop). 

De kinderen krijgen daarenboven ook nog de kans om zich in te schrijven voor de naschoolse lessen Engels. 

De workshop Engels betracht dezelfde doelstellingen zoals beschreven in eerste en tweede graad van het 

lager onderwijs. 

 
5. MUVO (muzische vorming) 

Een baby reageert spontaan op kleurrijke dingen, op vormen en materie die hij kan betasten en onderzoeken, 

op muziek en ritme die hem aanzetten tot bewegen, zingen en zelf musiceren. 

In de lagere school maken wij dankbaar gebruik van het werk van onze collega’s kleuteronderwijzers. 

Het lachende, zingende en dansende kind, dat zijn eigen wereld tekent, schildert en “speelt” is onze 

werkelijke beginsituatie. Volgende domeinen verdienen hun aandacht in ons onderwijs: 

Beeld, muziek, drama, beweging, media. 

Het schitterend kunst- en cultuurpatrimonium van de stad Gent is uitnodigend en biedt inspiratie aan onze 

leerkrachten en leerlingen 
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d. Leergebiedoverschrijdende eindtermen en andere vaardigheden 

 
Een aantal vaardigheden situeren zich in alle leergebieden. 

Het gaat hier hoofdzakelijk over vaardigheden die leerlingen moeten kunnen inzetten om hun doelen te bereiken. 

 
1. Wat houdt leren in? 

Er zijn twee soorten van leren namelijk: het schools leren en het buitenschools leren. Schools leren gebeurt 

vaak op school. Buitenschools leren gebeurt vaak per toeval en op een natuurlijke wijze. Beiden zijn belangrijk 

voor de persoonsontwikkeling en worden in ons lesgeven aangewend. Via leren kom je tot 

gedragsverandering. 

Je gaat dingen anders doen of je gaat anders denken doordat je iets meer inzicht krijgt in bepaalde 

onderwerpen. 

 
Leren houdt in dat kinderen: 

− losse gegevens of samenhangende informatie verwerven en gebruiken door ze te situeren in een context, 

door ze te omschrijven of door ze te memoriseren, 

− verschillende informatiebronnen zelfstandig kunnen gebruiken, 

− eenvoudige problemen op een systematische en inzichtelijke wijze oplossen, 

− onder begeleiding lessen, taken en opdrachten plannen en organiseren, 

− de juiste houding en overtuiging aannemen om op niveau te leren. 
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2. Gebruik van ICT… 

Om de eindtermen ICT te behalen heeft het team een schooleigen leerlijn uitgewerkt. Daarbij is een 

doordacht financieel plan onmisbaar. 

De kinderen maken stapsgewijs gebruik van de verschillende media binnen WO en ook in de andere 

leergebieden is ICT niet meer weg te denken. De focuspunten liggen bij: 

− digitale vertelboeken en educatieve spelletjes in de kleuterafdeling en de eerste graad 

− de eerste stappen naar tekstverwerking, opzoeken via digitale info, verwerken en creatief vormgeven in de 

tweede graad 

− communicatie, presentaties en de ethiek in de derde graad 

Alle klassen beschikken over minstens twee computers en draadloos internet. Dit laat toe om onze laptops in 

te zetten als ondersteuning tijdens de lessen. Ook het inzetten van tablets staat in het beleidsplan. 

3. Sociale vaardigheden ( zie ontwikkeling van de persoon) 

 
4. Sport, spel en gezonde school 

Niet enkel de geest maar ook het lichaam verdient alle aandacht. Naast de reguliere lessen L.O. en 

zwemlessen organiseert de school extra sportdagen, sportactiviteiten op woensdagnamiddag (Stichting 

Vlaamse Schoolsport), fietstochten, …  We bouwen verder aan ons gezondheidsbeleid waardoor… 

− elk kind minstens één keer per dag fruit eet 

− kinderen water kunnen drinken in de klas 
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− er verse, gezonde, evenwichtige maaltijden worden bereid in onze eigen keuken door Katrien en Bert. 

− er elke donderdag veggie-dag is 

− kinderen kunnen kiezen tussen vlees of vegetarisch 

− elke leeftijdsgroep minstens tweemaal gezond ontbijt als wederkerende activiteit programmeert 

− we één week gezonde “boterhammenlunch” inrichten als wedstrijd 

− snoep en kauwgom op school verboden zijn 

− een droge koek kan. 

 
5. Leerlingenparticipatie 

In ons onderwijsaanbod mag leerlingenparticipatie niet ontbreken. Er zijn verschillende momenten en 

manieren waarop je leerlingen mee kunt laten sleutelen hoe ze in hun klas en op school leven en werken. 

Leerlingen ervaren echt dat ze volwaardig mee kunnen doen, mee kunnen denken, mee kunnen praten en 

mee kunnen beslissen. De school wordt in die zin leuker, boeiender, het wordt meer “hun” school. Op 

schoolniveau geeft de leerlingenraad alle kinderen van de school ruimte om ideeën, voorstellen en 

problemen met de leerkrachten te bespreken. 

 
6. Doorstroming lager – secundair. 

De overgang van de lagere school naar de secundaire afdeling is een grote stap maar kan soepel verlopen 

wanneer ouders en leerlingen de juiste informatie krijgen. Dit gebeurt door: 

− integratiemomenten: leerlingen wonen lessen bij (wetenschappen, Latijn, Engels, …), 

− ouders uit te nodigen op een infoavond, 
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− overleg tussen de leerkrachten van het vijfde en zesde leerjaar met hun collega’s uit de secundaire afdeling, 

het bespreken van hun manier van werken, e continuïteit van het zorgtraject van bepaalde leerlingen, … 

− gezamenlijke activiteiten (muzische activiteiten, quiz-momenten, spel en sport, … ) te organiseren. 

 
7. Kwaliteitsbewaking 

Om de kwaliteit te bewaken, stellen we onszelf voortdurend in vraag. Dit doen we aan de hand van enquêtes 

die we voorleggen aan alle schoolparticipanten (leerkrachten, ouders, leerlingen). 

Deze enquêtes meten het welbevinden, de algemene werking en het beleidsvoerend vermogen van de school 

en dragen bij tot de onderwijskwaliteit. 

 
8. Zorg ( zie schoolinfo) 

De IVG-School is door haar samenstelling een afspiegeling van de maatschappij. Ook hier is de diversiteit 

groot: kinderen met uiteenlopende aanleg en talenten, met diverse culturele achtergronden, uit 

verschillende gezins-situaties elk met hun mogelijkheden, beperkingen en opvoedingsprincipes, kinderen  die 

andere of meer zorgen nodig hebben, kinderen die sociaal geëngageerd zijn, enz. 

Ondersteuning voor alle ontwikkelingsgebieden gebeurt systematisch, door verschillende actoren. 

Eerstelijnszorg is de klastitularis. Daarnaast zijn er nog de zorgleerkracht, de directie, de brugfiguur, het CLB, 

de ouders en in sommige gevallen ook externen. De rode draad is de samenwerking met de ouders, 

aangezien de ouders de eerste verantwoordelijken zijn voor de opvoeding van hun kind(eren). Om deze reden 

is het essentieel dat de school op alle niveaus van het zorgcontinuüm samenwerkt met de ouders. 
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Om het ethisch denken van ieder kind op een zo optimaal mogelijke wijze te ontwikkelen willen we met volgende 
ethische principes rekening houden: 

• de reflectie over eigen ervaringen 

• het weloverwogen uiten van de eigen ideeën en respectvol luisteren naar de ideeën van anderen 

• het ontwikkelen van waarden die het leven en samenleven van mensen betekenis geven 

• maatregelen  nemen om  het  respect  voor  de  rechten  van  elk  levend  wezen  ( ook  dieren en planten) te 

verzekeren 

• de deelname aan acties van humanitaire of ecologische aard in relatie tot de actualiteit 

• de intellectuele nieuwsgierigheid naar het wezen der dingen 

• de nieuwsgierigheid voor de tradities en overtuigingen in andere gemeenschappen en culturen 

• een levensbeschouwelijke basis van openheid, vrijheid, verdraagzaamheid en democratie bijbrengen 

 

De IVG-School is een ontmoetingsplaats waar niet enkel wordt onderwezen maar waar, in een steeds veranderende 

wereld, de leerlingen begeleid worden op hun zoektocht naar volwassenheid. Daarom wil de school heel veel zorg 

besteden aan de emotionele en morele vorming van de leerlingen. 

Ons pedagogisch project steunt op twee ethische principes; de menslievendheid en de zelfontplooiing, m.a.w. ‘Leef 

samen en denk zelf‘. 

Een levensbeschouwing waarin de mens centraal staat en zijn eigen zingever is noemen we het vrijzinnig huma- 

nisme. Binnen de les niet-confessionele zedenleer en in samenspraak met het ganse schoolteam bouwen we aan 

Kwalitatief hoogstaande ontwikkeling van normen en waarden 
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een project waar kinderen in contact komen met verschillende filosofische en religieuze waarden en waarbij we  

hen helpen om zich tot zelfstandige, vrijdenkende, verdraagzame en kritische wereldburgers te ontwikkelen. 

Jezelf vormen en ontwikkelen betekent dat je meer visie, daadkracht en een groter hart krijgt. 

Dit is de meest fantastische ervaring die je volgens onze visie als mens kunt opdoen. 

Die ervaringen beleven en delen de leerlingen met elkaar binnen het ganse schoolgebeuren en in de lessen niet- 

confessionele zedenleer in het bijzonder. 
 

 

Sociale vaardigheden 

In de uitwerking van de verschillende thema’s staat het domein mens en maatschappij centraal (zie leerplan- doelen 

GO!). Er wordt dus steeds aandacht besteed aan persoons-vormende, sociale en maatschappelijke aspecten. Wij 

willen immers kinderen begeleiden op hun pad om talentvolle, bewuste, evenwichtige, respectvolle en 

participerende burgers te worden. 

Wanneer wij in de basisschool met kinderen werken, ervaren we dat hun sociaal inzicht nog erg beperkt is. 

Daarom is het noodzakelijk dat zij een groot gamma van relatiewijzen (manieren om met elkaar om te gaan) 

verwerven en zich eigen maken. Dit brengen we in een eerste fase bij via de Axenroos bij de kleuters. 

Vanaf de instapklas verbinden de kinderen dit relationeel gedrag aan dier- of totemsymbolen (bv. de leeuw speelt 

de baas en de schildpad kruipt in haar schelp). Soms is het goed om zoals de leeuw de baas te zijn, maar soms is het 

ook goed om zoals de uil het stilzwijgen te behouden. 

Kwalitatief hoogstaande ontwikkeling van de persoon 
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Ze leren in allerlei situaties om te gaan met het relationeel gedrag van de dieren, beseffen dat de anderen anders 

zijn en anders denken en voelen. 

Uiteindelijk beginnen kinderen genuanceerder te denken over sociale relaties. Ze beginnen in te zien dat iemands 

sociaal gedrag mee bepaald wordt door diens inzichten, waarden en bedoelingen. In verschillende oefensituaties 

en kringgesprekken leren ze elkaars mening en houding respecteren. 

Gezonde relationele vorming houdt in dat men over de vaardigheid beschikt om alle mogelijke relatiewijzen op een 

soepele manier toe te passen en houdt men er rekening mee dat alle dieren of houdingen gelijkwaardig zijn. 

Zo kunnen de leerlingen elkaar stimuleren en bemoedigen in het deelnemen aan gesprekken en leren ze hun eigen 

mening te verwoorden. Ze gebruiken de sociale vaardigheden om problemen en conflicten op een constructieve 

manier op te lossen. 

 
In de lagere afdeling leggen we maandelijks een aantal focussen m.b.t. leefhouding vast. 

Deze worden dan ook geëvalueerd via een attituderapport. Kinderen weten heel goed hoe ze zichzelf kunnen en 

moeten inschatten. Zij doen dit via zelfevaluatie. Ook de leerkracht geeft commentaar op de zelfevaluatie ( co- 

evaluatie) van de leerling. Het ligt in de bedoeling dat de kinderen de kans moeten krijgen om te groeien en zo te 

leren uit hun zelfreflectie. Elke focus wordt minstens 2 maal per jaar geëvalueerd. 
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De kleinschaligheid van onze school laat tussen alle betrokkenen (leerlingen, ouders en het voltallige schoolteam 

van de basis- en de secundaire school) veelvuldige contacten toe. Elke leerling wordt individueel gevolgd en waar 

nodig bijgestuurd, geholpen en verder uitgedaagd in zijn ontwikkeling. 

Een intensieve en positieve samenwerking tussen de ouders en het schoolteam (directie, leerkrachten  en overige 

schoolmedewerkers, waaronder ook deskundigen) biedt de beste garantie op een duurzame vordering bij elke 

leerling. Ouders worden in ruime mate op de hoogte gehouden en worden betrokken in de beslissingen en 

interventies naar hun kinderen toe. Het oudercomité tracht via allerlei activiteiten alle ouders uit de klas of groep 

bij het onderwijs op school te betrekken. Via dit infokanaal krijgen ouders meer zicht op en begrip voor wat er op 

school gebeurt. 

Belangrijk bij deze nauwe samenwerking is het gezamenlijk streven naar het waarmaken van het pedagogisch 

project. Een open communicatie tussen alle betrokkenen, een luister- en leerbereidheid bij alle betrokkenen en 

respect voor de eigenheid van alle betrokkenen, maken hier deel van uit. 

 
 

 

Wij mogen terecht fier zijn op onze school en haar pedagogisch project. 

Eén team 
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Het schoolreglement van de basisschool 
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  ORGANISATIE  

TOEGANKELIJKHEID VAN DE LOKALEN 

De leerlingen hebben toegang tot de lokalen mits aanwezigheid van een personeelslid van de school. 

MIDDAGPAUZE EN AVONDSTUDIE 

De leerlingen brengen de middagpauze onder toezicht op school door. Een leerling kan onder begeleiding buiten de school, maar 

moet vooraf een schriftelijke mededeling door de ouders voorleggen aan de klastitularis. De leerlingen van de basisschool kunnen in 

de studie blijven tot 17u45. De leerlingen verlaten onder geen enkele voorwaarde de school om dan later naar de studie terug te 

komen. Indien een leerling door overmacht niet tijdig wordt opgehaald, moet de school hiervan telefonisch op de hoogte worden 

gebracht. Ouders die hun kind ophalen na 17u00 handtekenen de toezichtslijst. Het regelmatig te laatkomen van leerlingen wordt 

opgevolgd door het zorgteam en de directie. Zij zoeken samen met de ouders naar mogelijke oplossingen. 

SCHOOLVERZEKERING 

De schoolverzekering dekt slechts ongevallen waarvan de leerlingen slachtoffer zijn op school of tijdens schoolactiviteiten en op de normale 

veiligste en kortste weg van huis naar school en omgekeerd, ook als deze verplaatsing gebeurt tijdens de schooluren, al dan niet onder 

begeleiding of met toelating van de school. 

De kosten voor medische verzorging en geneesmiddelen kunnen terugbetaald worden. De kosten voor brilschade worden verzekerd 

tot max. 600 euro indien het kind hierbij lichamelijke schade opliep, vastgesteld door een arts. Materiële schade zoals bv. kledij, 

tassen, gsm, … worden niet terugbetaald. 
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Elk schoolongeval moet onmiddellijk of zo vlug mogelijk aangegeven worden bij de directie. De schoolpolis vermeldt dat een 

tijdspanne van meer dan 24 uur tussen het ongeval en de aangifte het recht op tussenkomst kan doen vervallen. 

De school stelt de leerboeken gratis ter beschikking maar in geval van verlies of beschadiging wordt een vergoeding gevraagd. Om  de 

eindtermen te behalen gebruiken de leerlingen, in functie van kostenbeheersing, het didactisch materiaal op school. De school 

inventariseert jaarlijks haar materiaal en koopt nieuw didactisch materiaal aan indien nodig. De lijst met benodigdheden kan 

geraadpleegd worden in de infobrochure. 

De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstallen. Diefstal (of een vermoeden van diefstal) wordt zo snel mogelijk  aan 

de leerkracht en de directie meegedeeld. 

Gsm, mp3-speler en andere waardevolle voorwerpen mogen “OP EIGEN RISICO” mee naar de school gebracht worden. De  toestellen 

worden NIET gebruikt tijdens de schooluren; de gsm dient te worden uitgeschakeld en bij de aanvang van de lessen worden ze aan de 

klastitularis overhandigd. De Leerkracht is vanaf dat moment dan ook verantwoordelijk. 

De school kan onmogelijk een sluitend systeem aanbieden tegen diefstal, verlies, schade, … 

Elke beschadiging, opzettelijk door een leerling aangebracht aan een lokaal, meubilair, didactisch materiaal kan op de ouders verhaald 

worden. 

 
 

UW KIND WORDT ZIEK OP SCHOOL 
 

Indien een kind ziek wordt dan probeert de school zo vlug mogelijk contact op te nemen met de ouders. Mocht dit onmogelijk blijken 

en een doktersconsultatie dringt zich op dan zal de school contact opnemen met de huisdokter van het kind (zie jaarlijkse 

inlichtingenfiche). 

In geval ook dit niet zou lukken, dan zal contact opgenomen worden met dr. P. Creus( de schooldokter), St.-Pietersnieuwstraat 89, 

9000 Gent (09 223 65 20). 
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SCHOOLVERANDERING 
 

Vanaf het schooljaar 2000-2001 moet elke schoolverandering tussen de eerste schooldag van september en de laatste schooldag van 

juni schriftelijk meegedeeld worden door de directie van de nieuwe school aan de directie van de oorspronkelijke school. De 

mededeling gebeurt ofwel bij aangetekend schrijven of bij afgifte tegen ontvangstbewijs. De nieuwe inschrijving is rechtsgeldig de 

eerste schooldag na deze mededeling. 

 
CONTACTEN OUDERS-SCHOOL 

De school heeft altijd het grootste belang gehecht aan een goed en regelmatig contact met de ouders. Daarvoor kunnen ze dagelijks, 

na afspraak, bij de directie en leerkrachten terecht. 

Regelmatig worden ook contact- en voorlichtingsavonden georganiseerd waarop de schoolse prestaties en resultaten kunnen worden 

besproken of waarop toekomstgerichte informatie en advies worden verstrekt. De ouders worden hiervan telkens vooraf op de hoogte 

gebracht. 

De schoolagenda heeft meerdere functies: enerzijds worden hierin lessen en taken vermeld. Anderzijds worden korte mede- delingen 

via dit kanaal naar de ouders of naar de leerkrachten doorgespeeld. De klastitularis en de leerlingen maken afspraken via de agenda. 

Dit kan gaan om mededelingen, taken, opzoekwerk, to do’s, … Wanneer dit het geval is wordt de agenda zowel door de leerkracht als 

door de ouders ondertekend. 

Bij de aanvang van het schooljaar ontvangen de ouders een jaarkalender met alle praktische informatie over het schooljaar. 

In het kader van ‘duurzame school’ sturen we bij voorkeur de nieuwsbrief elektronisch door. Uiteraard kan ook een papieren versie 

bekomen worden. Via de nieuwsbrief krijgen de ouders een beeld van de activiteiten op school : uitstappen, feesten, projecten, … 

De infobrochure, het pedagogisch project en het schoolreglement lezen we op de website onder de rubriek “Schoolorganisatie”. 
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DRAAGKRACHT 
 

 

Elke leerling heeft een recht op inschrijving in een school of vestigingsplaats van keuze (zie decreet basisonderwijs van 25 februari 

1997). Dit recht kent enkele grenzen. Een schoolbestuur mag (en soms moet) de inschrijving van een leerling weigeren. Dit is het geval 

indien: 

 

• de leerling niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden op de dag van de effectieve instap 
• de inschrijving van de leerling tot doel heeft in dat schooljaar afwisselend naar verschillende scholen te gaan 
• de capaciteit wordt overschreden 
• de leerling het lopende schooljaar, het vorige schooljaar of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd 

uitgesloten 

• de capaciteit voor anderstalige nieuwkomers is bereikt 
• de leerling specifieke onderwijsbehoeften heeft 

 

Elk van deze weigeringsgronden is gekoppeld aan voorwaarden waaraan moet worden voldaan vooraleer de respectieve 
weigeringsgrond kan worden ingeroepen. 

 

1. De school noteert de aanmelding in het inschrijvingsregister en de reden van weigering in de kolom “opmerkingen”. 

De ouders plaatsen hun handtekening in de passende kolom. 

De school vult een standaardformulier in drie exemplaren in en bezorgt binnen de vier dagen tegen ontvangstbewijs/ 

aangetekend één exemplaar aan de ouders en één aan de voorzitter van het LOP-Gent BaO. In het geval van capaciteit 

contacteert de school de ouders mocht er een plaats vrijkomen. 

2. Bij het onderzoek naar de draagkracht houdt de school, in overleg met de ouders en het CLB, rekening met: 
 

− de verwachtingen van de ouders ten aanzien van het kind en ten aanzien van de school, 

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12254
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12254
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− de concrete ondersteuningsnoden van de leerling op het vlak van leergebieden, sociaal functioneren, communicatie en 

mobiliteit, 

− een inschatting van het regulier aanwezig draagvlak van de school inzake zorg, 

− de beschikbare ondersteunende maatregelen binnen en buiten het onderwijs, 

− het intensief betrekken van de ouders bij de verschillende fasen van het overleg- en beslissingsproces, 

− de met klasgebonden factoren (grootte, niveau, sociaalvaardigheid), 

− de evolutie van het kind. 

 
3. Een bijkomende factor is het M-decreet. Er worden vanaf 1/1/2015, voor inschrijvingen vanaf schooljaar 2015-2016, geen 

inschrijvingsverslagen buitengewoon onderwijs meer opgemaakt, maar enkel nog ‘verslagen voor toegang tot 

buitengewoon onderwijs’ en ‘gemotiveerde verslagen’. 

Dit decreet, goedgekeurd door het Vlaams parlement in 2014, geeft aan de school uit het gewoon onderwijs de opdracht om 

te onderzoeken wat het kind nodig heeft om te leren. Elke school moet een doorgedreven zorgbeleid uitbouwen en zoeken 

naar redelijke aanpassingen. Redelijke aanpassingen zijn bv. langere toetsentijden, mondelinge feedback i.p.v. cijfers, 

technische hulpmiddelen,… De school kan bovendien dispenseren (onderdelen van het leerprogramma vervangen door iets 

gelijkwaardigs) of remediëren. Wanneer het kind een gemotiveerd verslag heeft van het CLB, dan kan het kind GON- 

begeleiding krijgen. Een begeleider uit het buitengewoon onderwijs helpt de leerling, de ouders en de klasleerkracht. 

Indien de school geen oplossingen kan bieden zal, en dit in overleg met ouders en het CLB, naar een alternatief worden 

gezocht binnen het basisaanbod in het buitengewoon onderwijs. Kinderen met een verslag van het CLB kunnen worden 

ingeschreven in een gewone school en dit onder ontbindende voorwaarde. Indien de school , na overleg tot de conclusie 

komt dat er geen redelijke aanpassingen mogelijk zijn en geen aangepast curriculum kan aangeboden worden dan wordt het 

kind doorverwezen naar het buitengewoon onderwijs. In het verslag van het CLB zal dan het type opleidingsvorm worden 

vermeld. De ouders kunnen bemiddeling vragen bij het lokaal overlegplatform 
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  ONDERWIJS  
 
 

LEERLINGEN DIE ONTSLAGEN ZIJN VAN BEPAALDE ACTIVITEITEN 
 

Leerlingen kunnen een tijdelijke of permanente vrijstelling krijgen voor bepaalde vakken (vb. zwemmen). Leerlingen die niet 

zwemmen, vergezellen de klas naar de zwemles. Daar kijken ze toe onder toezicht en betalen wel de bijdrage voor de zwemles. 

Kinderen die allergisch zijn aan chloor (met medisch attest) moeten de groep niet vergezellen. Voor hen wordt een aangepaste 

regeling getroffen. 

Leerlingen die aan bepaalde klasactiviteiten niet deelnemen, worden opgevangen in parallelklassen of in een ander leerjaar. Ze krijgen 

steeds een zinvolle taak van hun klastitularis. 

Leerlingen die hun klas niet vergezellen op zee-, bos- of plattelandsklassen moeten op school aanwezig zijn. Ze worden onder- 

gebracht in een andere klas waar ze werken in de werkmap die door hun titularis werd samengesteld of volgen de klasactiviteiten in 

de klas waar ze vertoeven. Het staat de verantwoordelijke leerkracht vrij hierover te beslissen. 

 
 

TIJDELIJK ONDERWIJS AAN HUIS 
 

Leerplichtige leerlingen en kleuters die 5 jaar geworden zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar, voor wie het door ongeval of 

ziekte tijdelijk niet mogelijk is om lager onderwijs te volgen op de school, hebben onder bepaalde voorwaarden, door de regering 

vastgelegd, recht op tijdelijk onderwijs aan huis. Bij de vaststelling van het recht op TOAH wordt onderscheid gemaakt tussen 

afwezigheid wegens ziekte of ongeval en afwezigheid wegens chronische ziekte. Naargelang het vastgestelde ziektebeeld verschilt  de 

vereiste duur van de afwezigheid op school. 
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Bij langdurige afwezigheid is de directie van de school verplicht op vraag van de ouders om tijdelijk onderwijs aan huis te organiseren. 

Deze verplichting vervalt indien de leerling in een preventorium of in een ziekenhuis verblijft waar onderwijs van het type 5 

gefinancierd of gesubsidieerd wordt (Decreet Basisonderwijs Art. 34 par. 1 en 2). 

Volgende voorwaarden moeten gelijktijdig zijn vervuld: 

• meer dan 21 kalenderdagen afwezig zijn wegens ziekte of ongeval, 

• de ouders hebben een schriftelijke aanvraag ingediend bij de directie samen met een medisch attest waaruit blijkt dat het kind 

niet naar school kan komen maar toch onder-wijs mag volgen, 

• de afstand tussen de school en de verblijfplaats van het kind bedraagt ten hoogste 10 km. 

Per week worden vier lestijden van 50’ per leerling gesubsidieerd. 

 
KINDEREN DIE TIJDELIJK EXTRA ZORG NODIG HEBBEN 

 

In de basisschool worden de kinderen regelmatig geobserveerd naar welbevinden en naar betrokkenheid. Dit resulteert in extra- 

begeleidingsmomenten tijdens het klasgebeuren, vaak door de klastitularis zelf, door de zorgleerkrachten of door vrijwillige externe 

helpers. Er wordt ook een leeshulp ingeschakeld. 

De school hecht het grootste belang aan een regelmatig contact met de ouders. Op die manier kunnen problemen vaak onmiddellijk 

opgespoord en opgelost worden. 

Trimestrieel overleg tussen leerkrachten, zorgcoördinator, GOK-leerkracht (gelijke onderwijskansen), brugfiguur, directie en CLB 

resulteert in een efficiënte opvolging van de leerlingen. Indien nodig worden de ouders onmiddellijk gecontacteerd en wordt in 

overleg met de betrokken partijen gezocht naar de beste oplossing voor het kind. Soms kan het noodzakelijk zijn externe hulp in te 

roepen (logopedie, psychologische begeleiding, doorverwijzing naar BO, …). Ook in dit geval zullen de school en het CLB de ouders 

grondig informeren en begeleiden om op die manier elk kind maximale kansen te bieden. 
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EVALUATIE 
 

In de derde kleuterklas krijgen de kinderen een driemaandelijks groeirapportje. Hier worden enkele persoonlijkheidsaspecten belicht. 

De evaluatie gebeurt via een letterschaal en geeft een totaalbeeld van de kleuter. 

De kinderen uit de 1e graad krijgen in de loop van het schooljaar 5 rapporten naar leerinhoud : een herfst-, winter-, krokus-, lente-, en 

zomerrapport. De kinderen uit de 2de en 3de graad krijgen 4 rapporten. Hierin worden de leervakken belicht. We focussen daarbij niet 

meer zozeer op het eindproduct als wel op het leerproces waarbij leerlingen bij een taak onmiddellijk worden bijgestuurd in hun 

leerproces. 

Tweemaal per jaar, in september en in januari (na de vakanties) worden de leerlingen getest binnen het leerlingvolgsysteem LVS. 

Hier ligt de nadruk vooral op het signaleren van specifieke leerproblemen zodat verschillende actoren (leerkracht, zorgteam, CLB en 

directie) tijdens een overleg een aangepast ondersteuningstraject kunnen uittekenen. Deze testen dienen uitsluitend voor intern 

gebruik. 

De school evalueert geregeld de vaardigheden, de kennis en de attitudes van haar leerlingen. De hoeveelheid leerstof die wordt 

getoetst gaat gradueel op. Van afzonderlijke lesjes in een 1e grad over een hoofdstuk in het derde leerjaar en 2 hoofdstukkenin het 4e 

leerjaar, 3 hoofdstukken in het 5e leerjaar tot 4 hoofdstukken in het zesde leerjaar. Kinderen worden het gans jaar door aangezet om 

een regelmatige leerattitude te ontwikkelen. Hier kan de leerkracht de kinderen evalueren, maar de kinderen kunnen evengoed elkaar 

of zichzelf evalueren. Aan de hand van een foutenanalyse biedt de leerkracht de gepaste remediëring aan of kan de leerling verrijkende 

taken krijgen. 

Wanneer echter blijkt dat een leerling na een efficiënte begeleiding en ondersteuning het gewenste niveau niet heeft bereikt omdat 

bv. de leerprestaties niet voldoen, of hij of zij nog niet over de gewenste maturiteit beschikt, of hij of zij nog niet de gewenste leer- en 

leefhouding heeft dan kan de leerkracht na beraad adviseren om het kind te laten overzitten. 

In samenspraak met het CLB, de directie, de zorgleerkracht en de ouders wordt dan naar de meest geschikte oplossing gezocht. Dit 

geldt zowel voor de kleuter- als voor de lagere school. 
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HUISTAKEN EN LESSEN 
 

Tijdens de schoolweek verwerken de leerlingen naschoolse opdrachten als voorbereiding op het leerprogramma of als inoefening van 

de geziene leerstof. De inhoud en omvang is uiteraard aangepast aan elke leeftijdsgroep en zij mogen geen bijkomende belasting 

vormen. Zo krijgen de leerlingen stapsgewijs de verantwoordelijkheid voor het opstellen van hun planning en organisatie en worden 

ze aangespoord om hun verplichtingen na te komen. 

Op woensdagnamiddag wordt er in het 1ste, 2de en 3de leerjaar geen huistaak meegegeven. Vanaf de derde graad leren de leerlingen 

de huistaken en lessen systematisch plannen. De schoolagenda speelt hierbij een belangrijke rol. 

Leerlingen die op school in de avondstudie blijven, worden hierbij door de verantwoordelijke leerkrachten begeleid behalve op vrijdag. 

Dan kunnen de kinderen buiten blijven spelen. 

De agenda wordt door de klastitularis meerdere malen per week nagekeken en ondertekend. We verwachten dat de ouders dit ook 

zullen doen. 

Ouders worden in het begin van het schooljaar geïnformeerd tijdens een eerste contactvergadering. 
 
 

GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS 
 

1. Op het einde van het zesde leerjaar ontvangen de leerlingen een officieel getuigschrift van het basisonderwijs. De klassenraad 

beslist over het uitreiken van het getuigschrift. 

De klassenraad is samengesteld uit de leerkrachten van de 3de graad, de zorgleerkracht, de directie (beleidsmedewerker) en het 

CLB. 

Voorwaarden: 

− Als regelmatige leerling de lessen gevolgd hebben. 

− De klassenraad oordeelt of de leerling de leerplan- (ifv de eindtermen), attitude- en engagementsdoelen in voldoende mate 

beheerst om te starten in een eerste leerjaar A of ligt de toekomst van de leerling eerder in een 1B-traject? 
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2. Voor het evalueren wordt o.a. rekening gehouden met 4 competenties: 

− Zelfsturende competenties (doorzettingsvermogen, doelgerichtheid, flexibiliteit, kritische zin, zelfredzaamheid, omgaan met 

stress, zin voor orde en nauwkeurigheid) 

− Leercompetenties (leervermogen, informatie verwerken, creativiteit, plannen, zin voor initiatief) 

− Sociale competenties (communiceren, assertiviteit, samenwerken, omgaan met diversiteit, loyaliteit, leidinggeven) 

− Functionele competenties (talig functioneren, rekenkundig functioneren, technologisch functioneren) 

3. Voor het evalueren wordt o.a. rekening gehouden met de input (beginsituatie leerling, …), de context (de mogelijkheden, SES, …) en het 

proces (vb. differentiatie, leerstoornissen). 

De klassenraad steunt hierbij in zijn oordeel op het pedagogisch dossier van de leerling. Onder pedagogisch dossier wordt 

verstaan: het dossier dat alle informatie van de leerling bevat = rapport, LVS, resultaten paralleltoetsentoetsen (OVSG), verslagen 

MDO’s, genomen maatregelen, curriculumdifferentiatie, … De klassenraad oordeelt hier in het verlengde van de leerling- 

begeleiding doorheen het lopende en voorafgaande schooljaar (5e en 6e lj). 

4. De klassenraad focust zich op een brede evaluatie en gaat na in hoeverre de leerling zich de leerplandoelen heeft eigen gemaakt, 

rekening houdend met bovenstaande competenties. 

De rapportcijfers dienen enkel als kapstok maar zijn niet doorslaggevend voor de klassenraad. De leerling heeft ook voldoende 

inspanningen geleverd om de vakoverschrijdende eindtermen, leren leren., sociale vaardigheden en ICT te bereiken. 

5. Een leerling die het getuigschrift niet ontvangt, krijgt een attest met de vermelding van het aantal en de soort van gevolgde jaren lager 

onderwijs. 
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Voor alle duidelijkheid : 

Het kan voorkomen dat, in overleg met en mits akkoord van de ouders, het onderwijs op zodanige wijze wordt aangepast aan 

het niveau van de leerling (curriculum-differentiatie, sticordi, …) dat het getuigschrift onmogelijk kan worden behaald. Bij de 

overstap naar deze maatregelen, wordt dit met de ouders besproken en schriftelijk vastgelegd. De leerling ontvangt een 

verklaring van het gevolgde onderwijs. 

Vb.: een leerling uit het 6de lj. die leerstof wiskunde van het 5de lj. volgt, kan geen getuigschrift behalen indien hij de eind- termen 

niet behaalt. 

De mogelijkheid bestaat om aan een leerling die omwille van een leerstoornis bv. dyslexie, een bepaald leerplandoel niet kan 

bereiken, toch een getuigschrift te overhandigen, met vermelding van de niet bereikte leerplandoelen. Duidelijke info wordt 

doorgegeven via Smartschool (LVS)/een gemotiveerd verslag + er moet geoordeeld worden of de leerling de richtingen 1A kan 

volgen mits aanpassingen eigen aan de problematiek. 

Een hoogbegaafde leerling kan vroeger in leeftijd een getuigschrift behalen op voorwaarde dat hij minimaal 4 jaren lager 

onderwijs ‘versneld’ doorliep, waaronder het 6de leerjaar met beheersing van de leerplandoelen. 

6. Na de eindexamens wordt een extra oudercontact voorzien met de ouders van de leerlingen van het 6de leerjaar, leerkrachten, CLB en 

directie. 

Indien de ouders de beslissing van de examencommissie aanvechten, wenden ze zich binnen de vier kalenderdagen tot de 

directeur die de klassenraad binnen de drie werkdagen opnieuw bijeenroept. De klassenraad is rechtmatig samengesteld indien 

de helft +1 van haar leden aanwezig is. De betwiste beslissing wordt opnieuw overwogen. De ouders worden schriftelijk 

aangetekend verwittigd van het resultaat van deze bijeenkomst. Als de betwisting blijft bestaan kunnen de ouders binnen de drie 

dagen aangetekend beroep instellen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Het schoolbestuur oordeelt of de klacht gegrond is 

en verwittigt de ouders per aangetekend schrijven. Het schrijven kan aangevochten worden vóór de Raad van State. 
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Bij gegronde klacht roept het schoolbestuur de beroepscommissie samen uiterlijk vier werkdagen vóór het begin van het  

nieuwe schooljaar. 

MEERTALIGHEID ( zie bijlage 3) 
 

Het schoolteam wil via sensibilisering en taalinitiatie de leerlingen van de basisschool voorbereiden op de latere taallessen Frans. 

Daarom wordt het Frans reeds vanaf de derde kleuterklas in het klasgebeuren geïntegreerd. In de derde graad worden de extra lessen 

Frans buiten de officiële lesuren ingericht door de Oud-leerlingenbond “Union vzw”. Deze zijn betalend. 

We willen dat de kinderen op een heel spontane manier over enkele vaardigheden kunnen beschikken zodat zij tijdens hun verdere 

schoolloopbaan met zelfvertrouwen op hun parate kennis beroep kunnen doen. Dit geldt ook voor de initiatielessen Engels die 

facultatief worden aangeboden in de derde graad. 

 
 

LEERLINGENPARTICIPATIE 
 

De leerlingenraad komt minstens 1x per maand samen en wordt gecoördineerd door de leerkracht NCZ. 

De leerlingenraad is samengesteld uit: 

• twee afgevaardigden van elke klas 

• de bijzondere leermeester NCZ 

• de directie die de vergadering voorzit. 

In de leerlingenraad worden nieuwe afspraken gemaakt, worden leuke ideeën voorgesteld en worden klachten gemeld. Het schriftelijk 

verslag wordt op het leerlingenplatform van Smartschool gepost. De afgevaardigden brengen op hun beurt mondeling verslag uit in 

de week na de raad, in de klas, tijdens een praatronde. 

De verslagen worden ook opgenomen binnen de schoolraad. 
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EXTRA-MUROSACTIVITEITEN 
 

In het tweede leerjaar, in het vierde leerjaar en in het zesde leerjaar worden extra-murosactiviteiten georganiseerd. De kostprijs voor 

het vierdaagse verblijf wordt jaarlijks aangepast ( zie bijlage 1) 

Ouders die dit wensen kunnen vooraf sparen. Nieuw ingeschreven leerlingen kunnen een afbetalingsplan bekomen. 

Het sociaal fonds van de school (Union vzw) zorgt eventueel voor een financiële ondersteuning. 

De nodige inlichtingen worden elk jaar opnieuw door de titularissen doorgegeven. 

Conform de kostenbeheersing (maximumfactuur) in het basisonderwijs betalen de ouders jaarlijks een bijdrage (zie bijdragelijst) voor 

daguitstappen en meerdaagse activiteiten. Zwemmen in 2de en 3de graad, de Franse en facultatieve Engelse lessen in de 3de graad 

worden afzonderlijk aangerekend. 
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  LEEFHOUDING  

OMGANGSVORM–KLEDIJ 
 

Onze leerlingen gebruiken een correcte en beschaafde omgangstaal en vermijden brutaal optreden en het gebruik van kracht- 

termen. Respect, waardering en een beleefde houding worden steeds vereist. Er worden geen discriminerende uitspraken geduld. 

Verzorgde en gepaste kledij is vanzelfsprekend. Ze mag geen enkele filosofische, religieuze of ideologische overtuiging belichamen. 

Het dragen van piercings, behalve oorringen en het gebruik van maquillage of haarverf is verboden in de basisschool. 

Voorwerpen en lectuur vreemd aan het schoolleven en lesgebeuren worden niet geduld, evenmin als kauwgom. Snoepen op school 

past niet binnen ons gezondheidsbeleid. Een droge koek kan. 

Tijdens de turnles dragen de leerlingen de T-shirt met embleem van de school, een blauwe turnbroek en witte turnpantoffels. 

Leerlingen die zich niet aan de afspraken houden krijgen een bemerking en tenslotte een mogelijke sanctie. 

 
 

De leerlingen verlaten de school om 15u45 uur in de rij of met een verantwoordelijke die ze komt afhalen. Onder geen enkele 

voorwaarde verlaat iemand de school alleen. Ook de fietsers verlaten de school samen met de rij die in hun rijrichting uitgaat. 

Er worden geen waardevolle voorwerpen meegenomen naar school of tijdens naar de zwemles. 

Het gsm-gebruik is verboden binnen de schoolmuren. 

Wanneer kinderen met een grondige reden hun ouders wensen te contacteren, kunnen zij gebruik maken van een telefoontoestel 

op school. 
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SCHOOLAFSPRAKEN 
 

De school als organisatiestructuur vereist duidelijke regels en afspraken, die door alle deelnemers in de schoolgemeenschap gekend 

moeten zijn. De doelgroepen zijn de ouders, dekinderen en het personeel. De bedoeling van de afspraken is de hierboven 

genoemde deelnemers duidelijk in te lichten i.v.m. de schoolorganisatie, zodat ze weten wat van hen verlangd wordt in de 

omschreven situaties en hoe zij kunnen reageren bij het ontstaan van eventuele conflicten. Op verschillende plaatsen in de school 

zijn  de belangrijkste vuistregels zichtbaar ( klas, gangen, eetzaal, toiletten, Agora, …) 

Deze afspraken worden regelmatig besproken in de leerlingenraad, de klasraad en de teamvergaderingen . Samen dragen we zorg 

voor onze school en houden we het aangenaam. Wat we zelf niet leuk vinden, doen we ook niet bij een ander. De afspraken worden 

gebundeld in een klasboekje .Iedereen moet zich bewust zijn van het nut van afspraken , uit respect voor onszelf en voor elkaar , uit 

respect voor de natuur en voor het schoolmateriaal. 

 
 

BASISREGELS EN ORDE- EN TUCHTMAATREGELEN 
 

1. Wanneer de leerling, ondanks de positieve houding van het team, de goede werking binnen de school door ongepast gedrag 

stoort, kunnen ordemaatregelen genomen worden: 

1.1 Een duidelijke verwittiging, een time-out tijdens de speeltijd, een schrijfwerk met nota in de agenda of een alternatieve 

straf (vb. reinigen van muren, speelplaats ruimen, rollenspel, …). 

1.2 Bovenstaande maatregelen kunnen door elk personeelslid afzonderlijk genomen worden en (of) in samenspraak met de 

directie. 

2. Als een leerling stelselmatig de klaswerking verstoort of repetitief negatief gedrag vertoont op de speelplaats… 
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2.1 …kan de leerkracht ook de klas en de ouders betrekken om een structurele oplossing te bieden voor een conflict. Zo kan de 

leerkracht aan de klas vragen in welke mate zij betrokken partij is of in hoeverre zij daar weet van heeft. Met de hulp van 

de klas kan de leerling een correcter beeld verwerven van zijn/haar gedrag. 

Het verloop gaat als volgt: 

- De betrokken ll wordt gevraagd even de klas te verlaten opdat de anderen vrijuit kunnen spreken en niet onderbroken 

wordt door de betrokken leerling. De leerkracht lijst de bemerkingen op . 

- Terug in de klas wordt de betrokkene geconfronteerd met die bemerkingen. Hij/zij krijgt dan de kans om zich te verduide- 

lijken en eventueel bepaalde bemerkingen die onterecht waren te weerleggen. 

- De leerkracht telt dan het aantal bemerkingen die de betrokkene toegegeven heeft. 

- Bij een gunstige evolutie = minder bemerkingen/dag wordt dit als positief onthaald, wordt het effect op de leerling in de 

klas besproken en beloond door de leerkracht met een sticker in de agenda. Dit wordt opgevolgd door feedback te geven 

zolang het nodig is. 

- Bij geen gunstige evolutie wordt het proces verdergezet. 
 

2.2 …kan de leerkracht een herstelgericht plan opstellen, samen met de betrokken leerling, met de directie en met de 

zorgcoördinator. Ook hier is het de bedoeling dat de leerling zelf zijn/haar ongewenst gedrag verwoordt en zo meer zelf- 

inzicht krijgt. Ook de gewenste gedragingen wordt door de leerling zelf aangereikt. De gewenste attitudes worden dan 

vastgeprikt in het herstelplan. Tevens wordt een datum afgesproken om het plan te evalueren en eventueel bij te sturen. 

 
 

Bij beide procedures (2.1 en 2.2) worden steeds de directie, zorgcoördinator en de ouders op de hoogte gebracht opdat zij ook thuis 

de positieve evolutie kunnen opvolgen. Aan de leerkracht wordt gevraagd dit te noteren via Smartschool in de MDO-map. Tijdens de 

wekelijkse leerlingenbespreking wordt dit eveneens meegedeeld aan het team. 

Veroorzaakt het gedrag van een leerling een reëel probleem voor het verstrekken van het onderwijs of brengt de leerling het opvoe- 

dingsproject van de school ernstig in het gedrang, dan zal overgegaan worden tot het nemen van tuchtmaatregelen. 
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3. Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 

• een schorsing: de gesanctioneerde leerling mag gedurende een bepaalde periode de lessen en activiteiten van zijn groep niet 

volgen; hij moet op school aanwezig zijn en krijgt een doelgerichte taak. 

• een uitsluiting: de gesanctioneerde leerling wordt definitief uit de school verwijderd vanaf het moment dat hij in een andere 

school is ingeschreven en uiterlijk één maand, vakantieperiode niet inbegrepen, na de schriftelijke kennisgeving van de beslis- 

sing van de uitsluiting. In afwachting daarvan bevindt hij zich in dezelfde toestand als een geschorste leerling. 

Bij schorsing van meer dan één dag of bij beslissing tot uitsluiting moeten volgende principes gerespecteerd worden: 

1. het advies van de klassenraad moet ingewonnen worden, 

2. de ouders hebben inzage in het tuchtdossier van de leerling en worden gehoord: dag en uur wordt hun door de directie 
meegedeeld, 

3. de genomen beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en schriftelijk ter kennis gebracht aan de ouders van de betrokken 
leerling. 

 
AANWEZIGHEDEN 

 

Kleuterafdeling 

klasactiviteiten van 8u30 tot 11u40 en van 13u15 tot 15u40, 

opvang vanaf 7u45 tot 17u45. 

Lagere afdeling: 

klasactiviteiten van 8u30 tot 11u50 en van 13u15 tot 15u45. 

Opvang vanaf 7.45u tot 17.45u. 

Voor de goede gang van zaken vragen we ook aan de ouders van de kleuters om de uurregeling te respecteren. Het systematisch 

brengen of afhalen van kleuters op ongebruikelijke uren stoort de les. 



– 18 –  

 

In het kleuteronderwijs moeten afwezigheden, gelet op het feit dat er geen leerplicht is, niet gewettigd worden door medische 

attesten. Het is nochtans aan te bevelen dat de ouders de kleuteronderwijzer of de directie informeren omtrent de afwezigheid van 

hun kind. (Deze maatregel geldt niet voor leerlingen die reeds schoolplichtig zijn in het kleuteronderwijs). 

In de lagere school en voor schoolplichtige kleuters kan een afwezigheid enkel gewettigd worden in volgende situaties: 

 
1. Ziekte 

Is uw kind meer dan drie opeenvolgende schooldagen ziek, dan is steeds een medisch attest vereist. Dit attest kan afkomstig zijn van 

een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een 

ziekenhuis of een erkend labo, dus bv. niet van een psycholoog. Ziektebriefjes kunnen niet geschreven worden voor afwezigheden 

door (familiale) omstandigheden. Dit dient besproken te worden met de directie (zie verder). 

Als het enkel gaat om een consultatie (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), dan moet die zo veel mogelijk buiten de 

schooluren plaatsvinden. 

Wanneer een bepaald chronisch ziektebeeld leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie nood- 

zakelijk is (vb. astma, migraine), kan na samenspraak tussen school en CLB één medisch attest dat het ziektebeeld bevestigt, volstaan. 

Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders. 

Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende schooldagen volstaat een briefje van  de  ouders.  Dergelijk  briefje  kan  evenwel slechts 

vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest vereist.     U 

verwittigt onmiddellijk de school (vb. telefonisch) en bezorgt ook het attest zo vlug mogelijk aan de leerkracht. 

Vanaf 1 september 2015 moeten leerlingen niet langer een doktersattest indienen wanneer ze in de week vóór of na een 

schoolvakantie afwezig waren wegens ziekte. Een attest van de ouders volstaat. Luxeverzuim wordt nu aangepakt binnen een ruimer 

en geïntegreerd plan rond ‘spijbelen, leerrecht en vroegtijdig schoolverlaten’. 
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2. Van rechtswege gewettigde afwezigheden 

• het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont als uw kind, of van een 

bloed- of aanverwant van uw kind; 

• het bijwonen van een familieraad; 

• de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (vb. wanneer uw kind gehoord wordt in het kader van een echtscheiding of 

moet verschijnen voor de jeugdrechtbank); 

• het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming (bv. opname in 

een onthaal-, observatie- en oriëntatie-centrum); 

• onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (staking van het openbaar vervoer, overstroming, …) 

• feestdagen verbonden aan de levensbeschouwing van uw kind. Enkel de door de grondwet erkende godsdiensten komen 

hiervoor in aanmerking (de anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe en protestantse godsdienst). De angli- 

caanse, katholieke en protestantse feestdagen vallen in de vakantieperiodes. Voor de islam gaat het om: het  Suikerfeest       (1 

dag) en het Offerfeest (1 dag); voor de joodse godsdienst om het Joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het 

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

Paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen); voor de orthodoxe godsdienst betreft het Paasmaandag, Hemelvaart en 

Pinksteren voor de jaren waarin het orthodoxe Pasen niet samenvalt met het katholieke paasfeest. 

 

Voor elke afwezigheid bezorgt u aan de school zo vlug mogelijk een officieel document of een door u geschreven verantwoording. 
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Afwezigheid mits toestemming van de directeur 
 

Enkel mits uitdrukkelijke toestemming van de directeur kan uw kind afwezig zijn in volgende omstandigheden: 

• Voor het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als uw kind of van een bloed- of aanverwant tot en met 

de tweede graad van uw kind. Het betreft hier niet de dag van de begrafenis (deze is nl. vervat onder punt 2), maar wel bv. een 

periode nodig om uw kind een emotioneel evenwicht te laten terugvinden (een rouwperiode) of om uw kind toe te laten een 

begrafenis in het buitenland bij te wonen. 

• Actieve deelname aan culturele of sportieve manifestaties, indien uw kind hiervoor als individu of als lid van een club geselec- 

teerd is. Het bijwonen van trainingen komt niet in aanmerking, wel bv. de deelname aan kampioenschap/competitie. Uw kind 

kan maximaal 10 halve schooldagen per schooljaar hiervoor afwezig zijn (hetzij achtereenvolgens, hetzij gespreid over het 

schooljaar). 

• In echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen. Voor deze afwezigheden moet de directeur 

op voorhand zijn akkoord verleend hebben. Het kan gaan om maximaal 4 halve schooldagen per schooljaar (al dan niet 

gespreid). 

 
Ook hier moet u steeds zo vlug mogelijk een schriftelijke verantwoording ter verantwoording van de afwezigheid aan de school 

bezorgen. 

Opgelet: 

Deze afwezigheden mits toestemming van de directeur zijn geen automatisme, geen recht dat u kan opeisen. Enkel de directeur 

kan autonoom beslissen om deze afwezigheden toe te staan. 

!!! Onder geen enkel beding kan toestemming verleend worden om buiten de schoolvakanties op verlof te gaan (vroeger vertrek 

of latere terugkeer).Bijgevolg zal uw kind dan onwettig afwezig zijn. 
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3. Afwezigheden van trekkende bevolking, in zeer uitzonderlijke omstandigheden. 

Deze categorie is enkel van toepassing op kinderen van binnenschippers, kermis- en circus-exploitanten en -artiesten en woon- 

wagenbewoners. 

Behoort u tot deze categorie, dan verbindt u zich door de inschrijving van uw kind in een school er, net als de andere ouders, toe dat 

uw kind elke schooldag op school aanwezig is. 

Niettemin kunnen er zich in echt uitzonderlijke omstandigheden situaties voordoen waarbij het omzeggens onvermijdelijk is dat uw 

kind tijdelijk meereist. U moet deze situatie op voorhand goed met de school bespreken. U moet met de school duidelijke afspraken 

maken over hoe uw kind in die periode met behulp van de school verder onderwijstaken zal vervullen en hoe u met de school in 

contact zal blijven. Deze afspraken moeten in een overeenkomst tussen uzelf en de school neergeschreven worden. Enkel als u uw 

engagement terzake naleeft, is uw kind gewettigd afwezig. 

Behoort u tot de trekkende bevolking, maar verblijft u ter plaatse (bv. op een woonwagen-park), dan moeten uw kinderen uiteraard 

elke dag op school aanwezig zijn. 

 

Aangezien de organisatie van het schooljaar door de overheid wettelijk bepaald is en de schooldirectie daarop geen afwijking kan 

toestaan, is het onder geen enkele omstandig-heid toegelaten om vroeger dan de vastgestelde vakanties uw kind van school weg 

te houden of het later te laten terugkeren. 

Ouders die dit toch doen overtreden de leerplichtwet en kunnen hiervoor gesanctioneerd worden. 
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ENGAGEMENTSVERKLARING 
 

De school maakt duidelijk welke inspanningen en initiatieven ze neemt om de dialoog met de ouders vlot te laten verlopen enerzijds, 

en ouders engageren zich tot betrokkenheid anderzijds. De wederzijdsheid, de wisselwerking tussen school en ouders is in de 

engagements- verklaring dus een zeer belangrijk element. De doelstelling van de engagementsverklaring is ouderbetrokkenheid bij het 

schoolgebeuren te vergroten, opdat de leerkansen van de kinderen vergroten. 

 

Het gaat om vijf thema's: 
 
1. Engagement in verband met oudercontact 

2. Engagement inzake voldoende aanwezigheid 

3. Engagement in verband met deelnemen aan alle vormen van individuele begeleiding 

4. Een positief engagement ten opzichte van de onderwijstaal van de school. 

5. Een algemeen engagement om de leerkansen van het kind te vergroten 
 

 
DE SCHOOL 

 

Verwachtingen 
 

We willen graag dat alle ouders naar het oudercontact komen. 

De school houdt rekening met de ouders met een andere cultuur en taal. 

De leerlingen praten Nederlands in de klas en op de speelplaats. De thuistaal kan worden gebruikt om een medeleerling te 

ondersteunen wanneer hij of zij iets niet begrijpt. 

We verwachten dat elk kind op school is vóór de bel gaat. 
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Ouders moeten het schoolreglement lezen, kennen en naleven. 

Ouders informeren ons goed over de speciale zorg die hun kind nodig heeft. 

Ouders kennen het spijbelbeleid op school en leven de afspraken na. 

Engagement 
 

We maken een fijn moment van het oudercontact en zoeken naar oplossingen wanneer ouders niet aanwezig kunnen zijn. 

We houden rekening met ouders met een andere cultuur en taal. 

 
De school engageert er zich toe de keuze van de thuistaal van de ouders te eerbiedigen, begrip op te brengen voor de eigen 

gezinssituatie van de leerlingen en de ouders te ondersteunen, met name door: 

→ nuttige informatie over Nederlandstalige vrijetijdsactiviteiten (cultuur, sport, …) en organisaties door te geven, 

→ indien nodig en mogelijk, te voorzien in een tolk bij contacten met de ouders, 

→ de ouders te informeren over de mogelijkheden om zich in te schrijven voor een cursus Nederlands, 

→ de leerlingen actief kennis te laten maken met de eigen bieb en met de openbare bibliotheek in De Krook. 

 
We doen een inspanning om laagdrempelig en duidelijk te communiceren met alle ouders. 

We lichten onze ouders tijdens het inschrijvingsmoment goed in over het school-reglement en ons pedagogisch project (ook via 

de ouderbrochure). 

We werken ons zorgbeleid met de zorgleerkracht uit en betrekken de ouders. De school komt haar verplichtingen inzake 

begeleidingsaanbod na zoals wordt beschreven in het schoolreglement onder de hoofdstukken “organisatie: contacten ouders- 

school” en “onderwijs: evaluatie”. 

Als een leerling spijbelt, verwittigen we de ouders snel en gaan we samen op zoek naar oplossingen. 
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DE OUDERS 
 

 

Verwachtingen 
 

De school houdt rekening met ouders met een andere cultuur en taal. 

Het oudercontact moet een fijn moment zijn waar we ook positieve zaken over ons kind horen. 

We weten graag wie de zorgleerkracht is en waar en wanneer we hem of haar kunnen bereiken. 

De school verwittigt ons snel als ons kind spijbelt. 

Het inschrijvingsmoment is meer dan een papiermoment, maar een moment met een hartelijk onthaal, veel info en een open 

geest. 

De school communiceert duidelijk met alle ouders. Bij een vermoeden van ziekte, verwittigt de school de ouders meteen. 
 

Engagement 
 

We moedigen onze kinderen aan om Nederlands te praten. 

Wij komen naar het oudercontact. 

We kennen het spijbelbeleid en brengen de school snel op de hoogte bij ziekte van ons kind. 

We zorgen ervoor dat ons kind op tijd is vóór de bel gaat. 

We leven de afspraken uit het schoolreglement na. 
 

Bij problemen en speciale zorgen gaan we met de school op zoek naar de juiste aanpak van ons kind. 
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ROOKVERBOD 
 

Het is verboden om te roken in de gesloten plaatsen van de instellingen. 

Het is verboden om te roken in de open plaatsen van de instellingen op weekdagen tussen 6.30 uur 's morgens en 18.30 uur 's 

avonds. 

Het is verboden om te roken tijdens extra muros-activiteiten tussen 6.30 uur 's morgens en 18.30 uur 's avonds. 

De school engageert zich tot het naleven van het rookverbod zoals beschreven in het decreet 8-5-2009 - B.S. 28-8-2009 door alle 

personeelsleden alsook op meerdaagse extra muros- activiteiten. 

 
 
 

TOT SLOT… 
 

We beseffen allen dat een nieuwe school wat aanpassing vraagt. 

We zijn allen bereid onze nieuwkomers daarbij te helpen met raad en daad. 

We rekenen er ook op dat de ouders hun kinderen zullen aanmoedigen om de doelstellingen van onze school na te streven en 

de afspraken correct na te leven. 

Dankzij duidelijke afspraken maken we er een hechte school van, waar iedereen zich thuis voelt. 

Voor de praktische punten verwijzen we naar de schoolgids. 



I  

 

  BIJLAGEN  
 

 
 
 

 

De IVG-School is een ontmoetingsplaats waar niet enkel wordt onderwezen maar waar, in een steeds veranderende wereld, de 

leerlingen begeleid worden op hun zoektocht naar volwassenheid. 

Daarom wil de school heel veel zorg besteden aan de emotionele en morele vorming van de leerlingen. 

Ons pedagogisch project steunt op twee ethische principes: de menslievendheid en de zelfontplooiing, m.a.w. ‘Leef samen en 

denk zelf’. 

Een levensbeschouwing waarin de mens centraal staat en zijn eigen zingever is, noemen we het vrijzinnig humanisme. Binnen  de 

les niet-confessionele zedenleer en in samenspraak met het ganse schoolteam, bouwen we aan een project waar kinderen in 

contact komen met verschillende filosofische en religieuze waarden en waarbij we hen helpen om zich tot zelfstandige, 

vrijdenkende, verdraagzame en kritische wereldburgers te ontwikkelen. 

Jezelf vormen en ontwikkelen, betekent dat je meer visie, daadkracht en een groter hart krijgt. Dit is de meest fantastische 

ervaring die je volgens onze visie als mens kunt opdoen. Die ervaringen beleven en delen, leren de leerlingen met elkaar binnen 

het ganse schoolgebeuren en in de lessen niet-confessionele zedenleer in het bijzonder. Daarom volgen alle leerlingen vanaf het 

eerste leerjaar de cursus niet-confessionele zedenleer en dit vanaf het schooljaar 2011–2012. 

U bent als ouder op de hoogte van de algemene inhoud van het vrijzinnig humanistisch project van onze school en wij vragen u 

vriendelijk om op de leerlingefiche voor kennisname te ondertekenen. 

Bijlage 1 – Vrijzinnig humanistisch project van de school 
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Het onderwijs is kosteloos. Sommige verplichte activiteiten of zaken worden vergoed. 
 

1.   Voorschoolse opvang en middagtoezichten gedurende 1 schooljaar € 153,00 

2.   Opvang kleuter + Avondstudie lager: van 16.00u. tot 17.00u. € 1,00 

Opvang kleuter & lager: van 17.00u. tot 17.45u. € 1,25 

Opvang van 16.00u tot 17.45u Totaal  € 2,25 

3.   Opvang woensdagnamiddag: van 12.00u. tot 17.00u € 6,50 

 

4.   Schoolrestaurant: 10-beurtenkaart 
 

kleuters € 40,00 
leerlingen € 45,00 

5.   Eéndaagse uitstappen gedurende één schooljaar:  

kleuters €45,00 
leerlingen € 85,00 

6.   Zwemlessen € 1,00 

7.   Sport-shirt IVG-School € 7,00 

8. Meerdaagse uitstappen : 
Zeeklassen 2de leerjaar 

 
€145,00 

Bosklassen 4de leerjaar €145,00 

Sportklassen 6de leerjaar €145,00 

Bijlage 2 – Bijdragelijst basisafdeling 
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Geïndexeerde bedrag schooljaar 2013-2014: €405,00 
 

Onderwijs Vlaanderen: GEINDEXEERDE BEDRAG VOOR DE MINDER SCHERPE MAXIMUMFACTUUR VOOR HET SCHOOLJAAR 2013 – 2014: 405 euro. 

De ouders ontvangen een driemaandelijks overschrijvingsformulier en schrijven het gevraagde bedrag over op KBC-rekening van 

vzw IVG-scholengroep BE40 7370 4042 1963. Enkel de maaltijdkaarten worden in het schoolrestaurant aangekocht. 
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Overzicht vaste kosten voor één schooljaar  

Kleuters  Tweede en vierde leerjaar  

Voorschoolse opvang € 153,00 Voorschoolse opvang € 153,00 

Eendaagse extra-muros max. € 45,00 Eendaagse extra-muros max.€ 85,00 

Sport-shirt IVG-School € 7,00 Meerdaagse extra-muros max.€ 145,00 

Zwemmen ( K3) € 6,00 Sport-shirt IVG-School € 7,00 

 Totaal : max. €211,00 Zwemmen (enkel L4) 1 € 10,00 

   Totaal : max. € 400,00 
 
 

Eerste leerjaar en derde leerjaar 
 

Voorschoolse opvang € 153,00 

Eendaagse extra-muros max. € 85,00 

Sport-shirt IVG-School € 7,00 

Zwemmen € 10,00 
 

Totaal :max.€ 255 

 
Vijfde en zesde leerjaar 

 

Voorschoolse opvang € 153,00 

Eendaagse extra-muros max.€ 85,00 

Meerdaagse extra-muros  max.€ 145,00  

Sport-shirt IVG-School  € 7,00 

Zwemmen € 10,00 

Totaal: max.€400 

 
 

Niet in de prijs begrepen: leerlingen kunnen, indien zij dit wensen, deelnemen aan workshops. Hiervoor wordt een extra bijdrage gevraagd. 
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Op de schoolwebsite tonen we regelmatig foto’s van dagelijkse activiteiten in de klas, tijdens de extra-murosuitstappen, van feeste- 

lijkheden, … De foto’s worden enkel gebruikt om een beeld te geven van de geest van de school en als herinnering van boeiende 

momentopnamen in de basisschool. 

Om in regel te zijn met de wetgeving op de privacy willen we u met dit schrijven de toestemming vragen om foto’s van uw kind te 

publiceren  in  diverse  en  gedrukte  publicaties  van  de  school,  o.a.  de  website  www.ivgschool.be  en  het  schooltijdschrift. 

Bijlage 4 – Afbeeldingen en foto’s 

http://www.ivgschool.be/


 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Vrije niet- confessionele school 
Nederkouter, 112 9000 Gent 

Tel. : 09 265 70 60 fax : 09 233 31 95 

@ : info@ivgschool.be www.ivgschool.be 
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