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3. Onderwijsregelgeving 
 

3.1. Engagementsverklaring tussen school en ouders______________________ 
 

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

 Oudercontacten : 

 Als ouder ben je samen met onze school partner in de opvoeding van je kind. Het is goed 
dat je zicht hebt op de werking van onze school. Daarvoor plannen we in het begin van 
het schooljaar een infoavond per klas. U kan er kennis maken met de leraar van je kind en 
met de manier van werken. 

 We willen je op geregelde tijden informeren over de evolutie van je kind. Dit gebeurt 
schriftelijk via de rapporten ( 5 x per schooljaar ).   

 We organiseren ook geregeld individuele oudercontacten. (zie 5.1). Wie niet op het 
oudercontact kan aanwezig zijn kan een gesprek aanvragen op een ander moment.  

 Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak dan kan u op elk 
moment zelf een gesprek aanvragen met de leraar van uw kind.  

 We verwachten dat u zich als ouder  samen met ons engageert om nauw samen te werken 
rond de opvoeding van uw kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact.  

 We engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien u  niet 
op de geplande oudercontactmomenten kan aanwezig zijn.  

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

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

 
 Aanwezig zijn op school en op tijd komen. 
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 We vinden de aanwezigheid van je kind op school belangrijk. We verwachten dat je kind 
regelmatig en op tijd naar school komt. De voldoende aanwezigheid van je kind op school 
draagt bij tot een succesvolle schoolloopbaan van je kind. 

 We verwittigen jou als de aanwezigheid van je kind niet gewettigd is. Indien nodig nemen 
we begeleidende maatregelen. De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor 
het verkrijgen en behouden van de kleuter- en/of schooltoeslag en voor de toelating tot 
het lager onderwijs en voor het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs.   

 Daartoe moeten we de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het departement 
onderwijs en aan het CLB. We vragen je als ouder te engageren je kind op tijd naar 
school te brengen en dit zowel in het kleuteronderwijs als in het lager onderwijs. We 
verwachten dat u ons voor 9.00 uur verwittigt bij afwezigheid van uw kind.  

 Het CLB waarmee we samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische 
afwezigheden. U kan zich niet onttrekken aan deze begeleiding. (zie ook 2.9 en 3.5.4 ) U 
kan steeds bij ons terecht bij problemen. We zullen samen naar de meest geschikte 
aanpak zoeken.  

 Individuele leerlingenbegeleiding 

 Onze school voert een beleid op leerlingenbegeleiding (zie 5.6). Dit houdt onder meer in 
dat we gericht de evolutie van je kind volgen. Dit doen we door het werken met een 
leerlingvolgsysteem (LVS). Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan 
gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele 
zorg.  

 Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kan je dit melden aan de directie. We 
gaan dan samen met jou na welke aanpassingen nodig zijn. De school kan ook zelf 
aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Ook 
dan gaan we steeds eerst in overleg met jou. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal 
afhangen van wat je kind nodig heeft en wat wij als school kunnen organiseren. Als school 
zijn we verplicht om redelijke aanpassingen te voorzien als jouw kind daar nood aan heeft. 
Het is niet mogelijk om hier als ouder verzet tegen aan te tekenen.  

 We zullen in overleg met jou als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van je 
kind georganiseerd zal worden. Daarbij zullen we aangeven wat je van de school kan 
verwachten en wat wij van je als ouder verwachten. 

 We verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen 
maken opvolgt en naleeft. 

 
 Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal 

Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands en niet alle kinderen starten hun 
schoolloopbaan met dezelfde taalvaardigheid Nederlands. 

Onze school voert een talenbeleid. Wij engageren er ons toe kinderen te ondersteunen bij het 
leren van en het leren in het Nederlands. Van jou als ouder verwachten we dat je positief staat 
tegenover de onderwijstaal en tegenover de initiatieven die we als school nemen om de 
taalontwikkeling van onze leerlingen te ondersteunen (taaltraject/taalbad voor kinderen die de 
onderwijstaal onvoldoende beheersen). We vragen ook om kinderen in de vrije tijd te stimuleren 
bij het leren van het Nederlands. Vraag ons gerust naar informatie over plaatselijke initiatieven 
die je engagement daarbij kunnen helpen ondersteunen. 

 Zelf Nederlandse lessen te volgen. 
 Je kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen. 
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 Te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van je kind bij het maken van zijn 

 
 Bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of ervoor te zorgen dat er een 

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

 
 Je kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-

hem/haar over te praten. 
  
 Je kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen. 
 Regelmatig voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek. 
 Geregeld Nederlandstalige boeken te ontlenen in de bibliotheek en er uit voor te lezen of 

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

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

 
 

3.2. Inschrijven van leerlingen  Toelatingsvoorwaarden ____________________ 
 
Zie Infobrochure Onderwijsregelgeving punt 3 
 
3.2.1. Inschrijvingsprodecure 

Kennismaking met de school en administratieve verplichtingen : 
Vooraleer over te gaan tot inschrijving van een kind maken de ouders eerst kennis met de school. 
De directie doet een rondgang in de school om alle locaties te tonen. Daarna wordt de 
schoolbrochure met het opvoedingsproject en het schoolreglement overlopen. Dan worden 
volgende administratieve documenten overhandigd en toegelicht : 
1)  : Dit document ontvangt u bij de inschrijving en dient u zo vlug mogelijk 
ingevuld terug aan de school te bezorgen. 
2)  

Gelieve dit document zo 
vlug mogelijk ingevuld terug aan de school te bezorgen. 
3) officieel document ter staving van de identiteit van het kind : De ouders bezorgen aan de 
school een kopie van ofwel de SIS-kaart ofwel van de Kids-ID-kaart (het elektronisch 
identiteitsdocument voor kinderen onder de 12 jaar).  
4) Kennismaking en akkoordverklaring van de  : De schoolbrochure verschaft u 
alle nodige informatie i.v.m. de werking van onze school. Om aan te tonen dat u kennis genomen 

dit 
blad te ondertekenen en terug aan de school te bezorgen. Gelieve deze schoolbrochure goed te 
bewaren want zij kan u heel het kleuter- en lagere schoolleven van uw kind van pas komen.  
5)  : Vul dit document in en bezorg het zo vlug mogelijk aan de school.  


