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4.8 Schooltoeslag (en studietoelagen) _________________________________

 

Een schooltoeslag is een financiële steun van de Vlaamse Overheid om de kosten voor de school 

of studie te helpen dragen. Of u een toeslag krijgt, hangt in grote mate af van de samenstelling 

en het inkomen van uw gezin.  

 

De voorwaarden zijn dat een kleuter een minimum aantal dagen op school moet aanwezig zijn. Dat 

aantal dagen verplichte aanwezigheid stijgt met de leeftijd. Leerlingen uit het lager onderwijs 

mogen niet meer dan 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn.  

 

Op 1 januari 2019 is het Groeipakket van start gegaan: de vernieuwde kinderbijslag. De huidige 

schooltoelagen (toelage voor kleuter-, lager en secundair onderwijs) worden vanaf schooljaar 

2019-2020 vervangen door de schooltoeslag en worden dus geïntegreerd in dat Groeipakket. De 

afdeling Studietoelagen staat vanaf dan enkel nog in voor de studietoelagen voor studenten in 

het hoger onderwijs. 

Wat wil dit zeggen? 

Ben je een leerling in het kleuter, lager of secundair onderwijs of volg je een hbo5-opleiding 

verpleegkunde? 

 Je moet vanaf schooljaar 2019-2020 geen aanvraag meer indienen bij de afdeling 

Studietoelagen. De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag zal gebeuren via je uitbetaler 

van het Groeipakket (het vroegere kinderbijslagfonds). 

 Al je vragen over de schooltoeslag kan je stellen via je uitbetaler van het Groeipakket. Ook 

op www.groeipakket.be vind je heel wat informatie. 
 

4.9 Brandveiligheid ________________________________________________ 
 
Naar brandpreventie worden de nodige maatregelen getroffen om een maximale beveiliging te 
verwezenlijken. Elk jaar worden er evacuatieoefeningen gehouden met de leerlingen. 
 
 
 

5 Opvolgen van leerlingen 
 

5.1 Contacten ouders  school _______________________________________ 

Het bevorderen van het onderwijs en de opvoeding van onze kinderen is slechts mogelijk indien 
er een positieve samenwerking bestaat tussen ouders, leerkrachten en directie. Aarzel dan ook 
nooit om contact op te nemen met de leerkracht van uw kind, indien u dit om één of andere reden 
nodig acht. Het is de enige manier om aan eventuele opduikende problemen een vlugge en 
gunstige oplossing te kunnen geven. 
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Gelieve vooraf telefonisch, via mail of via de agenda van uw kind een afspraak te maken. Het 
spreekt voor zich dat deze contacten niet tijdens de lesuren of toezichtsbeurten kunnen plaats 
vinden.
Ook de directeur van de school staat volledig ter uwer beschikking.
 
Volgende contacten worden systematisch vanuit de school georganiseerd : 
 

 Infomomenten : 
 Kleuter : in de laatste week van augustus worden alle nieuwe kleuters, samen met 

hun ouders, uitgenodigd om kennis te maken met de juf en om even een kijkje te 
nemen in de klas. 

 Lager : informatievergadering bij het begin van het schooljaar : hier worden 
praktische mededelingen per klas verstrekt aan de ouders. 

 Kleuter : infoavond : op deze infoavond vertellen de kleuterleidsters over hun 
klaswerking en/of wordt een spreker uitgenodigd rond een opvoedkundig 
onderwerp. 

 Overgang 3de kl.  1ste leerjaar : voor ouders van kleuters uit de 3de kleuterklas 
 Overgang basisonderwijs  secundair onderwijs : voor ouders van leerlingen in het 

6de leerjaar 
 

 Individuele oudercontacten :  
 November  maart : hier bieden wij de ouders de mogelijkheid de vorderingen, de 

moeilijkheden of eventuele problemen te bespreken met de klastitularis. Deze 
bespreking gebeurt individueel en in het klaslokaal. 

 Maart : 6de lj. : individueel oudercontact n.a.v. studiekeuze ( met klasleerkracht 
en CLB-medewerker ) 

 Laatste schooldag : informeel oudercontact. 

Echtscheiding : 
 Zorg en aandacht voor het kind : 

 Scheiden is een emotioneel proces. Voor kinderen die deze 
moeten verwerken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra 
aandacht bieden. 

 Neutrale houding tegenover de ouders 
 De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, 

samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen, 
binnen de grenzen die gebeurlijk door een rechter bepaald zijn met betrekking 
tot het ouderlijk gezag. Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de 
school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en 
de manier waarop beslissingen worden genomen. 

Wijziging van contactgegevens : 
 Bij verhuis of wijziging van telefoonnummer, gelieve de school schriftelijk te 

verwittigen. 
 

5.2 Agenda _____________________________________________________ 
 
Voor de kleuters is er het heen- en weerschriftje. Daarin noteert de kleuterleidster rond welk 
thema zij die week werkt. 
Zij noteert ook berichtjes naar de ouders. Als ouder kan u ook via het heen- en weerschriftje 
een boodschap brengen aan de kleuterleidster. 
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De agenda is een werkinstrument voor de leerlingen van de lagere school en 
een contactinstrument tussen leerkracht en ouders. 
Ouders en leerkrachten kunnen de agenda gebruiken om berichten te noteren. 
Ouders controleren per dag/week de agenda in afspraak met de leerkracht en 
naamtekenen of paraferen de voorbije week. 
 

 
 

5.3 Huiswerkbeleid ________________________________________________ 

 
- Bij het begin van het nieuwe schooljaar krijgen alle 
leerlingen van de lagere school een ouderbrief mee waarop het 

worden toegelicht. 
- 

toegelicht.  
- Huistaken en lessen kunnen gegeven worden elke schooldag in 

de week en worden in de schoolagenda genoteerd. Daarom is het zinvol dagelijks de 
schoolagenda in te kijken. 
De leerlingen zijn verplicht de huistaken te maken en de lessen in te studeren. 
De leerkracht kan dit controleren en eventueel sanctioneren. 
Wanneer u merkt dat uw kind problemen heeft bij het maken van een taak of het leren van een 
les, meldt u dit best via de schoolagenda aan de leerkracht. Zij/hij kan dan snel ingrijpen en de 
leerstof nogmaals uitleggen zodat uw kind de taak of de les wel begrijpt. 
- Het is vanzelfsprekend dat er gradatie is in het geven van huistaken : 

*In het 1ste leerjaar is het regelmatig inoefenen van geleerde letters en woordjes een 
noodzaak.Daarnaast kunnen korte huistaken gegeven worden. 
*In het 2de, 3de en 4de leerjaar wordt op regelmatige basis huiswerk gegeven als verwerking 
van wat in de klas geleerd werd. Na een thema van WO en godsdienst wordt verwacht dat de 
lessen grondig geleerd worden. Hiervoor krijgen de leerlingen voldoende tijd. De ouders 
worden verwittigd via de schoolagenda. 
*Voor de 3de graad kunnen er dagelijks huistaken worden meegeven als voorbereiding op de 
werking in de middelbare school. De leerstofpakketten zullen iets groter zijn. Het is de 
bedoeling dat de leerlingen hun taken zelfstandig kunnen verwerken. 
- Tijdens vakantieperiodes is het wenselijk dat er geen huistaken worden gegeven. Op vraag 
van ouders of op advies van de leerkracht kunnen tijdens de vakantie ondersteunende taken 
worden meegegeven. 

 
5.4 Huiswerktoezicht ______________________________________________ 

 
- De kinderen van de lagere school die in de naschoolse opvang moeten blijven, kunnen hun 
huiswerk kunnen maken in een rustige ruimte onder toezicht van een opvangmevrouw.  

- Dit .  
- Bij het begin van het schooljaar wordt aan de ouders via een ouderbrief gevraagd of hun 
kind al dan  niet verplicht en op welke dagen aanwezig is tijdens dit huiswerktoezicht. 
- Volgende afspraken gelden voor het huiswerktoezicht : 
* Het huiswerktoezicht gaat door op maandag-, dinsdag- en donderdagavond van 16.20 uur tot 
17.10 uur. 
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* Enkel leerlingen die huiswerk hebben zijn toegelaten. Zij maken de huistaken en/of 
studeren de lessen in. 
* De studie gaat door in een klas of uitzonderlijk in de eetzaal.
* Alle kinderen die wensen gebruik te maken van de studie, gaan bij het belteken ( om 16.20 
uur ) samen binnen. 
* Leerlingen die vroeger klaar zijn dan 17.10 uur of die door de ouders worden opgehaald, 
verlaten in stilte de studie. 
* Het is geenszins de bedoeling dat het huiswerk van de leerlingen zal begeleid worden door 
de toezichthoudende opvangmevrouw. Eén van de doelstellingen van huiswerk is immers de 
leerlingen taken op zelfstandige basis te leren uitvoeren.  
* Leerlingen die tijdens de studie de stilte verstoren, verlaten het lokaal en gaan terug naar 
de opvang. 
 
 

5.5 Evalueren en rapporteren _______________________________________ 
 

- Het doel van een rapport is de ouders informeren over de vorderingen van het kind op alle  
domeinen in zijn ontwikkeling. 
- Daarom hebben wij geopteerd voor een 3-

dat de 
-  

- De kinderen krijgen om de 7 a 8  

-  gebeurt via het klassiek puntensysteem voor de 
verschillende leervakken. Van deze resultaten wordt 2 maal op een schooljaar een procentuele 

Einde schooljaar krijgt men dan ook nog een procentuele beoordeling wat het hele schooljaar 
 

-  

 

racht heeft uitgevoerd : de inzet, het 
uithoudingsvermogen, de sociale vaardigheden,... 

Per graad is een document opgemaakt waarop het volgende staat: 

 * De maand waarin de evaluatie plaats vindt: oktober, december, februari, mei en juni 
 * Het activiteitsdomein dat geëvalueerd wordt: springvaardigheid, bewegingskunsten,  

  balvaardigheid, ritmiek, conditionele oefeningen of  zwemmen 
 * Bij elk activiteitsdomein de concrete omschrijving van de activiteit/vaardigheid/opdracht. 
 * Bij elke activiteit de omschrijving van de attitude die bij het uitoefenen van deze opdracht  

 geëvalueerd wordt. 

- -  wordt uitgedrukt door een verbale beoordeling 
met : 

F = flink G = goed V = voldoende O = onvoldoende 

- Als vorm van bevestiging dat u het rapport gezien hebt, vragen wij u : 

*onderaan op het puntenrapport en de  leef- en leerhoudingevaluatie uw handtekening te 
plaatsen (op de daar voorziene plaats) 

*op het bewegingsopvoedingrapport uw paraaf  te plaatsen op de daar voorziene plaats 
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- -
 

Rapportering en evaluering door contacten tussen ouders, leerkrachten, directie en CLB

Het bevorderen van het onderwijs en de opvoeding van onze kinderen is slechts mogelijk 
indien er een positieve samenwerking bestaat tussen ouders, leerkrachten en directie. Aarzel 
dan ook nooit, beste ouder(s), om contact op te nemen met de leerkracht van uw kind, indien u 
dit om de één of andere reden nodig acht. Het is de enige manier om aan eventuele 
opduikende problemen een vlugge en gunstige oplossing te kunnen geven. 

Gelieve telefonisch of schriftelijk een afspraak te maken (kan via de schoolagenda of het 
heen- en weerschriftje van uw kind). 

Het spreekt voor zichzelf dat deze contacten best niet tijdens de lesuren of toezichtbeurten van 
de leerkrachten plaats vinden.  

Ook de directeur van de school staat volledig ter uwer beschikking. 

De school bezit reeds een zekere traditie van het zelf organiseren van enkele contacten: 

voor de pré-kleuters :  
Nieuwe kleuters en hun ouders worden vooraf uitgenodigd in de kleuterklas voor een 
kennismaking : begin mei, op het einde van de zomervakantie en in januari  
voor alle klassen van de kleuterafdeling en de lagere afdeling : -  

Deze informatievergadering per graad gaat door in het begin van het schooljaar. 

Verloop van het informatiemoment :  

1) inleidend gedeelte (alleen voor de kleuters en de 1ste graad) : door de directeur, de 
zorgcoördinator en eventueel de leerkracht bewegingsopvoeding 

Er wordt algemene informatie verstrekt wat betreft wijzigingen in de schoolorganisatie, het 
 

2) uiteenzetting door de klastitularis in de klas : Er worden praktische mededelingen 
verstrekt aan de ouders, alsook uitvoerige didactische informatie i.v.m. de verschillende 
leerdomeinen. 

3) individueel contact met de leerkracht :  De ouders krijgen de kans (vertrouwelijke) 
informatie over hun kind aan de klastitularis door te spelen. 

voor alle kinderen van de lagers school (LS)  en de kleuterafdeling (KS) :  
 

Dit biedt de ouders en de klastitularissen de mogelijkheid om de vorderingen, de 
moeilijkheden of eventuele problemen te bespreken. Deze bespreking gebeurt individueel.  
Onze school kiest voor 2 soorten oudercontacten: 

 
2) Het oudercontact waarop niet alle ouders van de kinderen worden uitgenodigd. 

 
Werkwijze: 
- In de ouderbrief vermeldt de leerkracht voor wie hij/zij een oudercontact nodig vindt en 
voor wie niet. 

- De ouders die de leerkracht willen spreken ook al vindt de leerkracht dit niet nodig, kunnen 
uiteraard ook komen. 

- Van de kinderen waar zowel de leerkracht en de ouders een oudercontact niet nodig vinden, 
komen niet. 
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Planning: 
 

 

 

voor het 6de leerjaar:   
 

In het tweede trimester brengt de CLB-medewerker een uiteenzetting over de verschillende  
studierichtingen na de lagere school : voor de ouders. 

 
Op het einde van het tweede trimester worden de ouders uitgenodigd voor een individueel 
gesprek met de klastitularis en de zorgcoördinator i.v.m. de studiekeuze. 
 
 

5.6 Leerlingenbegeleiding - Zorgbeleid ________________________________ 
 
Als school hebben wij de opdracht om voor elke leerling in kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding 
te voorzien. Dit doen we door vanuit de persoonsgebonden ontwikkeling voor elke leerling actief 
in te zetten op leren en studeren, onderwijsloopbaanbegeleiding, psychisch en sociaal 
functioneren en preventieve gezondheidszorg. Via ons zorg- en gelijke kansenbeleid besteedt 
elke leerkracht bijzondere zorg aan de ontwikkeling en begeleiding van leerlingen die kansen 
dreigen te missen door hun maatschappelijke kwetsbaarheid of hun, specifieke 

 
 
De leerkracht is er voor ALLE leerlingen. Zijn/haar aandacht is er op gericht om zowel leerlingen 
met een ontwikkelingsachterstand als leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong te helpen en 
bij te sturen. 
 
De evolutie van de kinderen wordt gericht gevolgd in een kindvolgsysteem.  
Het kindvolgsysteem is een concreet hulpmiddel dat op een systematische wijze de 
leerprestaties en de leerevolutie van alle leerlingen volgt, vanaf de eerste kleuterklas tot het 
einde van het zesde leerjaar. Deze opvolging gebeurt in de kleuterklassen door een 
voortdurende en gerichte observatie. In de lagere klassen gebeurt dit door het periodiek 
toetsen, registreren en analyseren van de basisvoorwaarden : lezen, rekenen en spellen met als 
doel dreigende en reële achterstanden te ontdekken en de vooruitgang te volgen van de 
individuele leerlingen en groepen van leerlingen. 
 
Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kun je dit melden aan de zorgjuf, 
klasleerkracht of directie. We gaan dan samen met jou na welke aanpassingen nodig zijn. 
Specifieke onderwijsbehoeften is een breed begrip. Het betekent dat je kind mee als gevolg van 
een fysieke, verstandelijke of zintuiglijke beperking niet zomaar aan het gewone lesprogramma 
kan deelnemen. De school kan ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in 
de loop van het schooljaar. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je kind 
nodig heeft en wat wij als school kunnen organiseren. 
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 jou als ouder verwachten. 
Wij verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken 
opvolgt en naleeft. 
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5.7 Verwijzing naar logopedist, kinesist, revalidatie, ondersteuningsnetwerk ___

Via het kindvolgsysteem worden de kinderen met problemen (van welke aard ook) vrij vlug 
gesignaleerd. 
Aan de hand van observaties van de klastitularis, het klaswerk, de toetsen, het rapport en de 
testen van het kindvolgsysteem wordt de problematiek op een MDO (MultiDisciplinair Overleg) 
besproken. 
Indien blijkt dat het kind naast een gedifferentieerde aanpak van de klastitularis en de zorgjuf 
nood heeft aan een gespecialiseerde aanpak van een instantie naast de school ( logo, kinesist, 

wordt het handelingsplan in die zin geformuleerd. 
 
 Verwijzing naar logopedist : bij (kleine/tijdelijke) tekorten vooral op de leerdomeinen 

Nederlands ( uitspraak  lezen  spelling -  

Er worden duidelijke afspraken gemaakt met de ouders waar en wanneer deze logo kan 
plaats vinden :  

 Logopedie kan voor uitspraak bij kleuters op school binnen de lesuren, mits 
duidelijk overleg met klastitularis en directie. 

 Logopedie kan voor uitspraak voor lagereschoolkinderen buiten de lesuren op 
school (hiermee wordt bedoeld onder de middagpauze en na de schooluren) mits 
duidelijk overleg met klastitularis en directie. 

 Logopedie die na grondig overleg tussen de school, het CLB en de ouders wordt 
aangeraden om een leerstoornis aan te pakken kan binnen de lesuren maar dan wel 
met een maximum van een half uur per week.  Bij deze aanvragen hebben we een 
grondig dossier nodig. Natuurlijk kan dit ook tijdens de middagpauze of 
onmiddellijk voor of na de schooluren binnen de gebouwen van de school. 

 Logopedie die ouders op eigen initiatief 
aan te pakken is een privé-aangelegenheid en kan niet binnen de school. 

 Logopedie met andere doeleinden (vb. om realisatie van ontwikkelingsdoelen of 
eindtermen te bekomen) kan niet binnen de school en is een privé- aangelegenheid.) 

 
 Verwijzing naar kinesist : bij tekorten op fijnmotorisch en/of grofmotorisch vlak. 

 
 Verwijzing naar revalidatie : bij tekorten op verschillende leerdomeinen.  

 
 Verwijzing naar het ondersteuningsnetwerk : zie 2.10 

 
Bij doorverwijzing naar logo, kinesist, revalidatie en/of ondersteuningsnetwerk worden in de loop 
van de behandeling dikwijls extra- lkaar te informeren en om waar 
nodig het vooropgestelde handelingsplan aan te passen. ( bijsturing ). 

Via geschreven documenten of mailverkeer houden de verschillende instanties ook elkaar op de 
hoogte. 
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5.8 Overgang 3de kleuterklas 1ste leerjaar ____________________________

Om de overgang van de 3de kleuterklas naar het eerste 
leerjaar zo soepel mogelijk te laten verlopen, worden 
een aantal integratie-activiteiten voorzien :  
 
 Tijdens de eerste helft van het schooljaar ( periode september  krokusvakantie ) gaan de 

leerlingen van het eerste leerjaar regelmatig terug naar de derde kleuterklas tijdens het 
hoekenwerk. 

 Tijdens de tweede helft van het schooljaar ( periode krokusvakantie  juni ) gaan de kleuters 
van de derde kleuterklas regelmatig naar het eerste leerjaar voor de 
hoekenwerkactiviteiten. 

 In de loop van de maand juni wordt er een wisselvoormiddag georganiseerd : de kleuters uit 
de 3de kleuterklas gaan een voormiddag de lessen volgen in het eerste leerjaar. De leerlingen 
uit het 1° leerjaar mogen diezelfde voormiddag eventjes terug naar de derde kleuterklas.  

 
5.9 Overgang basisonderwijs  secundair onderwijs _______________________ 

 

Binnen de basisschool wordt bijzondere aandacht besteed aan een 
soepele overgang tussen basisonderwijs en secundair onderwijs. 

 Regelmatig is er informeel en gestructureerd overleg tussen 
leerkrachten 6de leerjaar en leerkrachten eerste graad secundair 
onderwijs om het aanbod en de werking verder op elkaar af te 
stemmen.  
 

 De klastitularis 6de leerjaar speelt, in samenwerking met het zorgteam van de school, een 
sleutelrol in een goede overgang naar het secundair onderwijs. 

 In de loop van het schooljaar wordt een studiekeuzeproject samen met de leerlingen 
utigewerkt. 

 In diezelfde week wordt er door de klasleerkracht een infoles rond de overstap naar en de 
structuur van het secundair onderwijs gegeven aan de leerlingen van het 6de leerjaar. Ook 
leerlingen die in het 5de leerjaar zitten, een jaartje ouder zijn en de eventuele overstap naar 
het secundair onderwijs ( richting beroepsonderwijs ) overwegen, worden hierbij betrokken.  

 Kort na deze infomomenten krijgen de ouders een brief mee waarop zij de studiekeuze van 
hun zoon / dochter kunnen noteren. 

 Deze keuzes worden door de klasleerkracht 6de leerjaar, samen met de verantwoordelijke 
van het CLB, besproken.  

 Indien de klastitularis niet akkoord gaat met de studiekeuze die de ouders vooropstellen (dit 
kan zijn omdat de ouders te hoog hebben gegrepen, maar het kan ook zijn dat het kind meer 
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aankan dan wat de ouders invullen.), worden de ouders uitgenodigd voor een oudercontact. Op 
dit oudercontact kunnen beide partijen tegenover elkaar verantwoorden waarom ze een 
bepaalde keuze vooropstellen.  

 Ouders, samen met het kind,  hebben de uiteindelijke beslissing voor het maken van de 
studiekeuze van hun kind. 

 Voor een aantal leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften werkt de klastitularis in 
samenspraak met het zorgteam een BASO-fiche uit. De CLB-medewerker kan hierbij 
ondersteunend optreden. De uitgewerkte BASO-fiche wordt met de ouders tijdens een 
oudercontact besproken. De fiche wordt door de ouders afgegeven bij de inschrijving in de 
secundaire school.  

 In de loop van het tweede semester worden met de leerlingen van het 6de leerjaar een aantal 
secundaire scholen bezocht. (Doedagen VTI Deinze, Kennismakingsdagen Onderwijs 
Oudenaarde). Het is de bedoeling om een beter zicht te krijgen op het technisch onderwijs. 
Hierdoor zijn de leerkrachten ook beter geïnformeerd over het studieaanbod in deze 
scholen. 

 
 
 

6 Schoolorganisatie 
 

6.1 Dagindeling __________________________________________________ 
 

De lessen gaan door elke dag van 8.45 uur tot 11.55 uur en van 13.20 uur tot 16.05 uur, 
behalve de woensdag waar de lessen eindigen om 11.30 uur en de vrijdag om 15.00 uur. Mogen 
wij U hierbij vragen erover te waken dat uw kinderen tijdig op 
school zijn zodat de lessen niet nodeloos door telaatkomers 
gestoord worden.    
De speeltijd in de voormiddag begint om  
10.25 uur en eindigt om 10.40 uur. 
De speeltijd in de namiddag begint om  
15.00 uur en eindigt om 15.15 uur. 
 
Middagtoezicht : 

 
aald of 

ouders moeten hun (laattijdige of vroegtijdige) aanwezigheid tussen 12.10 uur en 13.05 uur melden 
aan de leerkracht die toezicht doet. De tarieven wordt  
 
 
 
 
 
 
 


