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vestiging Zottegem Kastanjelaan 8  9620 Zottegem   

     

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 
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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) 


