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toe GON- of ION-begeleiding gaven in gewone scholen, ondersteuning bieden aan de 
gewone scholen.  

Ondersteuning voor leerlingen met een licht verstandelijke beperking of leerstoornis, 
een emotionele of gedragsstoornis, een spraak- of taalstoornis, of een 
autismespectrumstoornis. 
Voor scholen met leerlingen met een (inschrijvings)verslag of gemotiveerd verslag voor 
type basisaanbod, type 3, type 7 ( spraak- of taalstoornis ) en type 9 worden 
ondersteuningsnetwerken gevormd. 
 

 
2.11. Begeleiding vanuit het vrij onderwijs _______________________________ 

 

Onze school kan rekenen op een degelijke ondersteuning en begeleiding van mensen geoefend op 
verschillende terreinen. 

- Pedagogische begeleiding : Team West 
Werner Bosman (ankerfiguur voor onze scholengemeenschap) 
Kathleen Vandenhaesevelde 
Birgit De Man 
Henk Dereviere 

- Inspecteur adviseur godsdienst 
Katrien Tonnard 

- Districtbegeleider bewegingsopvoeding 
Gerda Geenens 

 
2.12. Inspectie Basisonderwijs ________________________________________ 

 

Onderwijsinspectie 
Hendrik Consciencegebouw 2B 13 
Koning Albert II-laan 15 
1210 ssel   
 

2.13. Nuttige adressen ______________________________________________ 
 

Klachtencommissie 
Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen 
(enkel voor 
schoolbesturen die dit 
toepassen) 
 
 
Commissie inzake 
Leerlingenrechten 
 

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen 
Guimardstraat 1 
1040 Brussel 
02 507 08 72 
klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen 
 
Vlaamse Overheid 
Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi 
Secretariaat commissie inzake 
Leerlingenrechten 
t.a.v. Ingrid Hugelier (Basisonderwijs) 
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H. Consciencegebouw 
Koning Albert-II laan 15 
1210 Brussel 
02 553 93 83
commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be 
 

Commissie Zorgvuldig 
Bestuur 

Vlaamse Overheid 
Agentschap voor onderwijsdiensten  AgODi 

Afdeling Advies en Ondersteuning 
onderwijsPersoneel (AOP) 

Commissie zorgvuldig bestuur  
Koning Albert II-laan 15 
1210 Brussel 
02 553 65 56 
zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be 

 
 
 

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 elke 
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. 


