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2. Wie is wie ?

 
2.1 Contactgegevens van de school ___________________________________ 

peuterklas tot 
en met het zesde leerjaar. 

We trachten zoveel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vind je onze contactgegevens. Aarzel 
niet om ons te contacteren bij vragen en/of problemen. 

Gesubsidieerde Vrije Basisschool  
Molendamstraat 8a 

9750 Ouwegem 
Tel. 09/ 384 95 47 

GSM 0473/ 20 28 92 
E-mail : directie.vbouwegem@sgkruizinga.be 

webadres : www.gvbouwegem.be 
 
 

2.2 Schoolbestuur ________________________________________________ 

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. 

Het is verantwoordelijk voor het beleid en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed 
verloop van het onderwijs. 

Samen met de Vrije Basisschool van Huise en de Vrije Kleuterschool van Lozer 
behoren wij tot de : 

VZW De vijgenboom 
P/a Kloosterstraat 18A 

9750 Huise 
V.Z.W. gesticht dd.01.09.2003  ondernemingsnummer 415824251 

 
Voorzitter    Polfliet Geert 
Gevolmachtigde Huise  Van Rentergem Mathieu 
Gevolmachtigde Ouwegem Note Rita 
Gevolmachtigde Lozer  Van Daele Stefaan 
Leden    Della Faille-du Bois Elisabeth 
    Nachtergaele Christian 

Hoste Eddy 
Pauwels Frank 

    Van Hauttegem Willy 
    Vermeiren Gerda 
    Bauters Sofie 

Ghijsels Marie-Christine 
Lefevere Romain 

 
We danken de leden van het schoolbestuur voor hun inzet en medewerking aan de uitbouw van 
onze schoolgemeenschap. 
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2.3 Personeel ___________________________________________________

 
Directie : de schooldirectie neemt in naam van het schoolbestuur het dagelijks bestuur van de 
school waar. 
Directie   Debaene Jo 
    09/384 95 47 
    Directie.vbouwegem@sgkruizinga.be 
 
Secretariaat   Goeminne Ilse 
    Secretariaat.vbouwegem@sgkruizinga.be 
 
Boekhouding   Van Acker Isabelle 
 
Leerkrachten kleuter  Bauters Stefanie 

Carton Saskia 
De Stoop Caroline 
Samyn Marleen 
Vandenbossche Rita 

 
Leerkrachten lager  Bauwens Anne 
    Degroote Emmanuel 
    De Smeyter Petra 
    Ronsse Valerie 
    Tytgat Els 
    Weytens Els 
    Calleeuw Celine 
    Lagrange Jana 
     
Bewegingsopvoeding  Bauters Katelijn 
    Van de Wege Marie-Christine 
 
Kinderverzorgster  Piens Veerle 
 
Zorgleerkrachten  Bauwens Anne 
    Samyn Marleen 
 
I.C.T.-coördinator  Becaus Piet 
 
Opvang    Degroote Christel 
    Vandenheede Angèle 
    Ghyselinck Jenny 
    Vergote Marleen 
 
Onderhoud   Ghyselinck Jenny 
    De Keukeleire Maryke 
 
Veiligheidscoördinator  Daragas Jonas 
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2.4 L.O.C. ______________________________________________________
 
L.O.C. betekent lokaal onderhandelingscomité, waarbij onderwijzend personeel in het beleid en 
de organisatie van de school betrokken zijn. 
 
In het L.O.C. zijn twee geledingen, schoolbestuur en personeel, aanwezig met een gelijk aantal 
vertegenwoordigers. 
 
Schoolbestuur   De Vos Chantal, Lozer  
    Note Rita, Ouwegem 
    Van Rentergem Mathieu, Huise 
Personeel   De Stoop Caroline, kleuteronderwijzeres Ouwegem 
    Verloo Elke, onderwijzeres Huise 
    Verzele Marleen, kleuteronderwijzeres Lozer 
Permanente adviseurs  De Schepper Veronique, directie Lozer 
    Debaene Jo, directie Ouwegem 
    Van Steenkiste Mia, directie Huise 
     

2.5 Schoolraad __________________________________________________ 
 
Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, 
personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een 
informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt 
samengesteld voor een periode van vier jaar.      
 
De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen 
toetreden tijdens de lopende mandaatperiode. 
 
Deze is samengesteld uit : 

 3 vertegenwoordigers van het personeel 
 3 vertegenwoordigers van de ouders 
 3 vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap 

Naast deze 9 leden wordt ook telkens de directeur en 1 vertegenwoordiger van het 
schoolbestuur op elke vergadering uitgenodigd, wat het overleg vereenvoudigt. 

In deze schoolraad situeert zich het zwaartepunt van de formele inspraak op school. 
De participatie van de ouders in het schoolbeleid via deze schoolraad krijgt onze volle steun. We 
zijn ervan overtuigd dat in de schoolraad de belangen en voorstellen van al de betrokken actoren 
aan bod kunnen komen en tegenover elkaar kunnen afgewogen worden. 
 
De schoolraad komt minimum 3 x per schooljaar samen. 
De bevoegdheden van de schoolraad zijn : 

 Facultatief overleg : de schoolraad kan aan het schoolbestuur uit eigen beweging een 
schriftelijk advies uitbrengen over alle aangelegenheden die personeel, leerlingen of 
ouders aanbelangen. 

 Verplicht advies : op schriftelijk verzoek van het schoolbestuur aan de voorzitter van 
de schoolraad verleent de schoolraad aan het schoolbestuur advies over elk ontwerp van 
beslissing in verband met onderwerpen, vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de 
schoolraad. 
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 Overleg : de schoolraad overlegt samen met ( een delegatie van ) het schoolbestuur in 
verband met onderwerpen, vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de schoolraad.  
Schoolbestuur en schoolraad streven tijdens dit overleg naar een akkoord. 

 Personeel   Weytens Els = ondervoorzitter    
     Vandenbossche Rita 
     Carton Saskia = secretaris 
 Ouders    Cosyn Kristel 
     Annoo Sigrid 
     Vanassche Barbara 
 Lokale gemeenschap  Van Betsbrugge Kathelijne 
     Dujardin Marijke 
     Hoste Eddy (voorzitter) 
 Externe vertegenwoordigers Van Hauttegem Willy (schoolbestuur)  niet-stemgerechtigd 
     Debaene Jo (directie)  niet-stemgerechtigd 

 Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt, dat door alle ouders kan opgevraagd worden. 
 Wie vragen of opmerkingen heeft voor de schoolraad kan zich wenden tot de voorzitter 

(Hoste Eddy : eddy.hoste@skynet.be). Uiteraard kunnen ook de andere leden aangesproken 
worden. 

  
2.6 Oudercomité & Vriendenwerkgroep________________________________ 

 
Het oudercomité is een feitelijke vereniging en bestaat uit vrijwillige ouders.  

Het doel van een oudercomité is de communicatie tussen het schoolteam en de ouders te 
bevorderen. Alle ouders kunnen steeds met vragen, ideeën en voorstellen bij het oudercomité 
terecht voor zover deze getuigen van een opbouwende positieve ingesteldheid t.o.v. de school. 

de klastitularis of de directeur. 

Bij de inschrijving en bij het begin van elk schooljaar krijgen alle ouders de kans om lid te 
worden van het oudercomité. Elk gezin krijgt dan ook een lijst met de namen en de coördinaten 
van de leden. 

Het oudercomité vergadert om de 6 weken, waarop de directeur en telkens één leerkracht 
(beurtrol) aanwezig is. 

De vriendenwerkgroep bestaat uit een aantal leden van enkele Ouwegemse verenigingen (de 
KVLV, de KGB, de gezinsbond) en een aantal leden van het schoolteam : de directeur, een 

 

De vriendenwerkgroep helpt bij de organisatie van de eetfestijnen : de kaas- en wijnavond, het 
mossel- en kippenfestijn. 

De vriendenwerkgroep komt samen op uitnodiging van de directie en vergadert een 5-tal keer 
per schooljaar. 
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2.7 Creakindo ___________________________________________________

Creakindo is de naam van de feitelijke vereniging waarvan de directies van alle Kruisemse 
scholen deel van uitmaken.  
 
Naast de directies maken ook een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur, de 

van de vereniging. 

        
De vereniging heeft tot doel netoverschrijdende educatieve activiteiten te coördineren, zowel 
de praktische als de financiële organisatie. 
Voorbeelden van deze activiteiten kunnen zijn : toneelvoorstellingen, voorlichtingsavonden, 
sportdagen, gidsing natuurleerwandelingen, kindgerichte themadagen  
 

2.8 Scholengemeenschap Kruizinga ___________________________________ 
 

Onze school behoort 
samenwerkingsverbanden tussen scholen basisonderwijs die beantwoorden aan een aantal criteria 
en die bepaalde bevoegdheden toegewezen krijgen. Met de vorming van scholengemeenschappen 
wordt een bestuurlijke schaalvergroting beoogd. Alle bestaande basisscholen kunnen dus 
behouden blijven. Dit is belangrijk voor de kinderen en hun ouders. Kleine scholen binnen de 
scholengemeenschap kunnen 
behouden. De scholengemeenschappen moeten leiden tot een beter management en een 
efficiënter gebruik van middelen. 
 

-Zingem-Gavere) bestaat uit vier 
schoolbesturen : 
 

 
 Gesubsidieerde Vrije Basisschool , Opperweg 8, 9890 Gavere- Semmerzake 
 Gesubsidieerde Vrije Basisschool -  Bossemstraat 2, 9890 Dikkelvenne 
 Gesubsidieerde Vrije Basisschool, Steenweg 41, 9890 Asper 

 
VZW De vijgenboom 
 Gesubsidieerde Vrije Basisschool, Kloosterstraat 18a, 9750 Huise 
 Gesubsidieerde Vrije Kleuterschool , Lozerstraat 26, 9770 Lozer 
 Gesubsidieerde Vrije Basisschool , Molendamstraat 8a, 9750 Ouwegem 

 
VZW Katholieke Scholen - Regio Berg en Dal 
 Gesubsidieerde Vrije Basisschool De Regenboog, Kwaadstraat 20, 9750 Kruisem 

VZW Katholieke Scholen  Regio Kruishoutem 
 Gesubsidieerde Vrije Basisschool, Brugstraat 29, 9770 Kruisem 
 Gesubsidieerde Vrije Kleuterschool , Nokerepontweg 5, 9772 Wannegem-Lede 

 
De scholengemeenschap wordt bestuurd door het CASS (=Comité van Afgevaardigden van 
Schoolbesturen van de Scholengemeenschap). In het CASS zetelen telkens 2 afgevaardigden van 
de vier schoolbesturen. 
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Voorzitter CASS : 
Dhr. Geert Polfliet, voorzitter VZW De Vijgenboom 
Secretaris CASS :
Dhr. Danny Declercq
Coördinerend directeur (halftijds) 
 

2.9 C.L.B. ______________________________________________________ 
Zie Infobrochure Onderwijsregelgeving punt 2 
 
 

 
Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische 
afwezigheden van het kind (zie ook engagementsverklaring tussen school en ouders). Het CLB 
kan bepaalde problemen of onregelmatigheden in het beleid van de school signaleren en de school 
op de hoogte brengen van bepaalde behoeften van leerlingen. Daarnaast biedt het CLB 
versterking aan de school bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen. Ook 
daar kan je je niet tegen verzetten. Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB 
werkt gratis en discreet.  

 

2.9.1 Contactgegevens  

De school werkt samen met het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Zuid-Oost-
Vlaanderen. 
Adres  Oudenaarde: Burgschelde 7   Zottegem: Kastanjelaan 8 
 9700 Oudenaarde     9620 Zottegem 
 055 31 38 62      09 361 14 01 
 
Iedere medewerker heeft ook een eigen mailadres en een eigen telefoonnummer. Beiden 
zijn terug te vinden op onze website www.vclbzov.be 
 
Het CLB is open:  
Iedere werkdag tussen 8u30 - 12u00 en 13u00 - 16u30, behalve op 
woensdagvoormiddag. Iedere eerste dinsdag van de maand is het centrum bijkomend 
open van 17u tot 19u. 
 
Op regelmatige basis is een CLB-medewerker aanwezig in de school (de schooldirectie 
kan je daarover de nodige informatie geven).   
 
Het CLB is gesloten van 15/07 t.e.m. 15/08 
 
Bijkomende sluitingsdagen zijn terug te vinden op www.vclbzov.be 
  
Leerlingen kunnen ook online bij een CLB medewerker terecht via onze CLB chat 
www.clbchat.be 
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2.9.2. Wat doet het CLB?  

Om onze opdracht op de beste mogelijke wijze te realiseren zijn we als volgt 
georganiseerd:  
we werken met 4 regioteams. In elk regioteam zit een onthaalteam en een trajectteam.  

 
Aan iedere school is één onthaalmedewerker verbonden die elke nieuwe vraag 
beluistert. De verschillende onthaalmedewerkers vormen samen het onthaalteam van 
het CLB. 
Leerlingen en ouders kunnen rechtstreeks of via de school contact opnemen met de 
onthaalmedewerker.  
Op school kan nagevraagd worden wie de onthaalmedewerker is en hoe die kan 
gecontacteerd worden. Dit is ook terug te vinden op de website www.vclbzov.be.  
Afhankelijk van de vraag  

o neemt de onthaalmedewerker dit verder op 
o geeft de onthaalmedewerker de vraag door naar het  trajectteam van het CLB 
o verwijst de onthaalmedewerker door naar meer gespecialiseerde hulpverleners. 

 
In het trajectteam zitten medewerkers vanuit verschillende disciplines : artsen, 
maatschappelijk werkers, psychologen/pedagogen en verpleegkundigen. Samen zijn zij 
verantwoordelijk voor het opnemen van alle vragen die door het onthaalteam worden 
doorgegeven.  
De begeleiding van het CLB situeert zich op 4 werkdomeinen: 

o gedrag en welbevinden 
o gezondheid 
o leren en studeren 
o studie- en schoolkeuze 

 
Als de school wenst dat het CLB stappen onderneemt, dan bespreekt de school dit 
vooraf met de leerling en/of de ouders. Indien dit om een of andere reden niet is 
gebeurd, beperkt de CLB-medewerker zich tot een 1ste gesprek. Na dit gesprek beslist 
de leerling (indien 12 jaar of ouder) of de ouders (indien jonger dan 12 jaar) of er nog 
verdere gesprekken volgen. 
 
Voor de begeleiding van leerplichtproblemen (veelvuldige afwezigheden) is instemming 
van de leerling of van de ouders niet vereist. School en CLB werken hierbij nauw samen. 
Als er niet wordt ingegaan op de initiatieven van het CLB, moet het CLB dit melden aan 
het departement onderwijs. 
 
De medische equipe 

 
In de medische equipe verzorgen artsen en verpleegkundigen samen de systematische 
contactmomenten en de vaccinaties. Ze nemen ook de vragen op rond besmettelijke 
ziekten.  
 
Deelname aan de systematische contactmomenten is verplicht. De ouders of de leerling 
vanaf 12 jaar kunnen zich wel verzetten tegen het uitvoeren van een medisch onderzoek 
door een bepaalde arts of verpleegkundige. Dit verzet moet schriftelijk ingediend 
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worden. In geval van verzet dient het medisch onderzoek uitgevoerd te worden door 
een andere arts en/of verpleegkundige. De resultaten van dit onderzoek worden aan het 
CLB bezorgd. Formulieren hiervoor zijn te verkrijgen in het CLB. Eventuele kosten voor 
een medisch onderzoek dat niet wordt uitgevoerd door een arts van het CLB, moet u 
zelf betalen. 
 
School en ouders hebben de plicht om hun medewerking te verlenen aan de organisatie 
en de uitvoering van de systematische contactmomenten (+ vaccinaties) en de 
preventieve maatregelen in het kader van besmettelijke ziekten. Het CLB houdt 
daarbij rekening met de schoolorganisatie. 

 
Het team informatieverstrekking  
 
Het CLB heeft de verantwoordelijkheid om ouders en leerlingen collectief en objectief 
te informeren over de mogelijke studiekeuzes op de scharniermomenten. Hiervoor 
worden informatiemomenten georganiseerd in overleg met de school. Het gaat over 
volgende overgangen: 

- Van Lager naar Secundair Onderwijs 
- Van de eerste naar de tweede graad 
- Van Secundair Onderwijs naar Arbeidsmarkt / Hoger Onderwijs 

 
Daarnaast kunnen ouders en leerlingen ook met individuele studiekeuzevragen doorheen 
de ganse schoolloopbaan bij het CLB terecht. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met 
de onthaalmedewerker van hun school.  
 
Informatie-uitwisseling 
 
Bij de start in een nieuwe school, worden leerlingen en ouders geïnformeerd over de 
werking van het CLB. Ook de school informeert ouders, leerlingen en eigen personeel 
over het CLB waarmee ze samenwerkt.  
 
Als een leerling van school verandert, behoudt het CLB zijn bevoegdheid en 
verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een 
andere school. 
 
Het CLB kan in de school besprekingen en overleg over leerlingen, leerlingenbegeleiding, 
zorgverbreding en andere acties of projecten bijwonen.  
 
Het CLB en de school kunnen belangrijke informatie over leerlingen uitwisselen.  
De school kan het CLB relevante informatie bezorgen over een leerling, liefst zoveel 
mogelijk in samenspraak met de leerling/ouders.  
Als het CLB informatie over een leerling doorgeeft aan de school, dan gebeurt dit 
steeds met toestemming van de bekwame leerling (= leerling ouder dan 12 jaar) of de 
ouders.  
Als het CLB informatie over een leerling doorgeeft aan derden (= geen schoolpersoneel), 
dan kan dit enkel op verzoek van of mits schriftelijke toestemming van de bekwame 
leerling of de ouders.  
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Bij het doorgeven en het gebruik van deze gegevens wordt rekening gehouden met de 
regels over het beroepsgeheim en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 
Enkel bij schriftelijke vragen van het parket in verontrustende situaties kan het CLB 
zonder toestemming, maar met medeweten van de bekwame leerling of ouders, 
informatie doorgeven aan het parket. Dit is dan beperkt tot informatie over het feit of 
de leerling bij het CLB gekend is in het kader van verontrusting, of er een begeleiding is 
gestart, wordt verdergezet of is afgerond, en of er al dan niet een M-document werd 
opgesteld.  
Ook als het CLB zelf ernstig verontrust is, kan het zonder toelating, maar met 
medeweten van de bekwame leerling of ouders, de verontrusting delen met de bevoegde 
diensten.  
 
Het CLB heeft de plicht om het pedagogisch project van de school te respecteren. 
Het CLB respecteert altijd de rechten van het kind. 

 
2.9.3. Het CLB-dossier  

Het CLB legt voor elke leerling waarvoor een begeleiding wordt gestart, een dossier 
aan. Hierbij wordt rekening gehouden met de regels over het beroepsgeheim, de 
deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
De regels voor de samenstelling van het dossier, de procedure voor inzage in het 
dossier en de manier waarop een kopie van het dossier kan bekomen worden, zijn door 
de regelgeving bepaald. Meer informatie hierover is te verkrijgen in het CLB. 
Als de leerling van school en daardoor ook van CLB verandert, zal het CLB-dossier 
10 dagen na inschrijving bezorgd worden aan het nieuwe CLB. De leerling of de 
ouders hoeven daar niets voor te doen. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar 
wordt het dossier pas na 1 september overgedragen. 
Indien de leerling of de ouders niet wensen dat het dossier wordt overgedragen, 
dan moet er binnen de 10 dagen na inschrijving schriftelijk verzet aangetekend worden 
bij het CLB van de vorige school.  
De vaccinatiegegevens, de gegevens in het kader van de verplichte begeleiding 
(medische onderzoeken en begeleiding van leerplichtproblemen), (indien van toepassing) 
een kopie van het gemotiveerd verslag, (indien van toepassing) een verslag dat toegang 
geeft tot het buitengewoon onderwijs worden altijd aan het nieuwe CLB bezorgd. 
Hiertegen is geen verzet mogelijk. 
Het CLB-dossier wordt bewaard tot tien jaar na de datum van het laatst 
uitgevoerde medisch onderzoek (en tot 15 jaar na het laatste contact voor 
leerlingen in het buitengewoon onderwijs). Daarna wordt het dossier vernietigd, maar 
niet vroeger dan het ogenblik waarop de leerling 25 jaar wordt. De bewaring van het 
dossier staat onder het beheer van de directeur. 
Het dossier wordt bewaard op één van volgende adressen: 
Vrij CLB ZOV vestiging Oudenaarde Burgschelde 7 9700 Oudenaarde 

                       vestiging Zottegem Kastanjelaan 8  9620 Zottegem    
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2.9.4. Klachtenprocedure 
 

Een klacht is een duidelijke uiting van ongenoegen of ontevredenheid m.b.t. handelingen 
die door een CLB-medewerker zijn gesteld. Een klacht wordt bij voorkeur op een 
informele manier behandeld. Pas wanneer de informele behandeling geen bevredigend 
resultaat oplevert, kan de formele procedure worden gestart. 

De formele klachtenprocedure wordt gestart door een schriftelijke klacht 
(brief/email) te richten aan de directie op volgend adres: 
Vrij CLB Zuid-Oost-Vlaanderen 
t.a.v. Marleen Le Clercq 
Burgschelde 7, 9700 Oudenaarde 
Email: marleen.leclercq@vclbzov.be  
De directie neemt contact met je op binnen de 10 werkdagen (met opschorting van de 
sluitingsperiodes van het centrum). 
 
Indien binnen de 10 werkdagen geen bericht wordt ontvangen of indien de gezette 
stappen niet hebben geleid tot een bevredigende oplossing, kan een aangetekende brief 
gericht worden aan de afgevaardigde van de Raad van Bestuur, eveneens op 
bovenvermeld adres. 
 
 

2.10. Ondersteuningsnetwerk Vlaamse Ardennen __________________________                

 
Sinds de invoering van het M-decreet volgen er meer leerlingen  
met specifieke onderwijsbehoeften les in het gewoon onderwijs. 
Om deze leerlingen en hun leraren te begeleiden is er vanaf 
september 2017 een nieuw ondersteuningsmodel. 

Dit nieuwe model vervangt de GON en IONwerking. De gewone en buitengewone scholen zullen 
vanaf nu hun expertise bundelen. Zo kunnen kinderen en jongeren met specifieke 
onderwijsbehoeften en hun leraren(teams) nog beter ondersteund worden. 
Om dit te realiseren is elke school aangesloten bij een ondersteuningsnetwerk. Voor onze school 
is dit het Ondersteuningsnetwerk Vlaamse Ardennen. 
 
Per leerling wordt bekeken welke ondersteuningszorg nodig is en hoe lang. Die 
ondersteuningszorg hangt vooral af van de behoeften van de leerling en de leraar : wat heeft dit 
kind nodig om te leren ? En wat heeft de leraar nodig om dit kind te begeleiden ? 
De school, het CLB en de ouders bepalen samen of een leerling en/of zijn leraar meer 
ondersteuning nodig hebben en welke. 
De begeleiding kan verschillende vormen aannemen : ondersteuning voor het team, ondersteuning 

 
 

 
 Ondersteuning voor leerlingen met een verstandelijk, motorische, visuele of auditieve 

beperking : 
Voor leerlingen met een (inschrijvings)verslag of gemotiveerd verslag voor type 2, type 
4, type 6, type 7 ( auditief ) blijven de scholen voor buitengewoon onderwijs die tot nu 
toe GON- of ION-begeleiding gaven in gewone scholen, ondersteuning bieden aan de 
gewone scholen.  
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 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  Brussel  
 

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) 
H. Consciencegebouw  
Koning Albert-II laan 15 
1210 Brussel 
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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 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. 


