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 Zelf Nederlandse lessen te volgen. 
 Je kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen. 
 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)  

 bijgehouden worden. 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 
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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.  
6)  : De ouderbrieven worden aan de ouders per mail bezorgd. Registreer u 
zo vlug mogelijk volgens het stappenplan dat op de brief staat. Vul het onderstaande strookje in 
en bezorg dit zo vlug mogelijk aan de school. 
7) brief + vragenlijst i.v.m. Gelijke Ond  : De ingevulde vragenlijst 

bezorgt u onder gesloten omslag (indien u dat verkiest) aan de 
school. 
8)  

dit de eenvoudigste betaalwerkwijze is zowel voor de school als voor de ouders. Indien u dit 
betaalsysteem wil gebruiken gelieve dan op de keerzijde van dit blad het gevraagde in te vullen. 
Gelieve onderaan het strookje in te vullen en het volledige blad zo vlug mogelijk terug te 
bezorgen aan de school. 
9) folder + brief -Oost- : Deze folder licht de werking van het 

de samenwerking betreft tussen CLB, ouders en school. Beide documenten mag u behouden. 
10)  : Door het schoolreglement te ondertekenen, geeft u 
stilzwijgend toestemming om niet-geposeerde, spontane foto's en sfeerbeelden te maken en te 
publiceren. Maar voor gerichte foto's hebben we volgens de privacywet uw expliciete 
toestemming nodig. Gelieve het ingevulde strookje zo vlug mogelijk terug te bezorgen aan de 
school. 
11)  : Dit document krijgen alle ouders net vóór het begin van het nieuwe 
schooljaar met de meest recente informatie wat het nieuwe schooljaar betreft. Dit document 
mag u eveneens behouden. 
12)  : In het begin van het schooljaar krijgen de ouders een overzicht van de 
vakantiedagen voor het lopende schooljaar. Dit document bewaart u best zorgvuldig. 
13) : Toedienen van medicijnen van de school als mijn kind ziek wordt op 

 Vul dit document in en bezorg het zo vlug mogelijk aan de school. 
14)  : Indien uw kind medicijnen moet toegediend worden op school in de loop 
van het schooljaar dan moet u dit attest laten invullen en ondertekenen door de dokter. Dit 
document wordt samen met de medicatie aan de klastitularis bezorgd. 
15) : Het doel van het 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. Het oudercomité is geenszins een 
individuele problemen richt men zich tot de klastitularis of de directeur. Het oudercomité 
vergadert om de 6 weken, waarop de directeur en telkens één leerkracht (beurtrol) aanwezig is. 
Indien je wenst toe te treden tot het oudercomité of als losse medewerker wil meewerken, 
gelieve dan het ingevuld strookje aan de school te bezorgen.  
16)  : Het gemeentebestuur Zingem organiseert 

school VBS Ouwegem, Molendamstraat 8a, 9750 Ouwegem. In deze brief vind je info omtrent de 
inschrijving.  
17) Mededeling van : Dit document is alleen bestemd voor kinderen die reeds 
in een andere school ingeschreven waren en in de loop van het schooljaar van school veranderen. 
Gelieve dit ingevuld document zo vlug mogelijk aan de school te bezorgen. 
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Je kind is pas ingeschreven in onze school als je schriftelijk instemt met het pedagogisch 
project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft je kind bij ons ingeschreven. De 
inschrijving stopt enkel wanneer je beslist om je kind van school te veranderen of bij een 
definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel.  
Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor je kind wijzigt, kan 
het zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag nodig is 
dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, ofwel een bestaand verslag gewijzigd moet 
worden. In dat geval organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het 
CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, beslist de 
school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een 
individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende 
schooljaar te ontbinden. 
Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we opnieuw jouw schriftelijk akkoord vragen. 
Indien je niet akkoord gaat met de wijziging, dan wordt de inschrijving van je kind beëindigd op 
31 augustus van het lopende schooljaar. 
 
Doorlopen van inschrijving 
Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij 
de overgang naar het eerste leerjaar in VBS Ouwegem.  
 

 
3.2.2. Toelatingsvoorwaarden 1ste leerjaar 

 
Je kind kan pas instappen in het lager onderwijs als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden 
voldoet. In de infobrochure onderwijsregelgeving kom je onder punt 3.1.2 meer te weten over die 
voorwaarden.  
 

3.2.3      Screening niveau onderwijstaal 

Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een 
taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig 
acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. Deze 
taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowieso een aangepast 
taaltraject.  

 
3.3. Ouderlijk gezag _______________________________________________ 

 
3.3.1. Zorg en aandacht voor elk kind 
 
Als school bieden wij een luisterend oor aan voor al onze kinderen. Ook voor kinderen die een 
echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra aandacht 
bieden. 

 
3.3.2. 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. Zolang er geen uitspraak van de rechter 
is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis of 
arrest, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter. 
 


