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1. ONZE SCHOOL 

 

1.1. Welkom in onze school 

 

Beste ouders,  

Welkom in de Vrije Basisschool Ticheleer!  

Een moderne school die met een groot hart, elke dag opnieuw, het avontuur en de uitdaging van het  

“samen – school - maken”  aangaat. 

Een school in een landelijke omgeving waar de kinderen nog veel ruimte hebben om te spelen. 

Wij zijn blij dat u op onze school beroep doet voor de opvoeding en het onderwijs van uw kind. U 

mag een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs verwachten. We 

hopen dat u uw kind aanmoedigt de doelstellingen van onze school na te streven en de afspraken na 

te leven. 

 

Beste leerling,  

Ben je ingeschreven in de kleuterschool dan kom je in een boeiende wereld terecht. 

Als je nieuw bent in onze school dan zal de aanpassing wat tijd vragen. We zullen je helpen zodat je  

je zo vlug mogelijk mag thuis voelen in onze school. 

Vandaag ontvang je ons schoolreglement.  

Omdat we met velen samenleven in onze school, is het nodig dat we allemaal weten wat mag en niet 

mag. Het belangrijkste is natuurlijk dat iedereen zich aan de afspraken houdt. Dan wordt onze 

school nog gezelliger! 

 

Lieve Bussels, Ronny Dreesen 

Directeurs  

 

 

1.2. Onze schoolvisie: vijf belangrijke pijlers 

 

Wij beschrijven hierin de belangrijkste wegwijzers, waarnaar wij ons als school willen richten. 

Samen vormen deze wegwijzers een ideaalbeeld waaraan wij met alle schoolparticipanten in kleine 

stappen willen werken. 

Het kwam tot stand door samen te denken, te overleggen, te praten. 

Dit opvoedingsproject is onze basis. Ons lesgeven, ons omgaan met de kinderen en met elkaar, 

steunt op dit eigen opvoedingsproject. 

 

 

A. De uitgangspunten van onze christelijke identiteit 

 

Als eigentijdse katholieke school streven wij ernaar dat elk kind in een liefdevolle sfeer christelijke 

waarden kan ontdekken en beleven. 

Onze school wil jongeren helpen opgroeien tot christelijke volwassenen, in openheid en met respect 

voor andere levensbeschouwingen.  

Naar het voorbeeld van Jezus Christus streven wij ernaar:  
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- mensen te vormen   

          met een evenwichtig verstands-, gevoels- en geloofsleven 

          die in onze samenleving blijk durven geven van hun christen zijn  

          die kunnen samenwerken met personen en groepen ook al zijn deze van een 

          andere levensopvatting 

In onze godsdienstlessen komt de christelijke levensbeschouwing uitdrukkelijk ter sprake. Er zijn 

heel wat momenten waarop het samen zoekend gelovig zijn extra aandacht krijgt.  

 

Gevarieerde en zinvolle pastorale activiteiten zoals bezinningen en eucharistievieringen worden door 

onze school aangeboden en door de hele schoolgemeenschap bijgewoond.  

 

Daarnaast worden de leerlingen soms opgeroepen hun steentje bij te dragen tot solidariteitsacties. 

In onze school krijgen de christelijke waarden gestalte in het hele schoolgebeuren en het ganse 

schoolgebouw.  

Onze school wil vreugde en hoop wekken vanuit de Evangelische Boodschap. 

 

 

B. De zorg voor een degelijk en samenhangend inhoudelijk aanbod 

 

Onze school probeert kinderen te stimuleren: 

- om verder te ontwikkelen en te werken aan een positief beeld van zichzelf, de wereld en de 

anderen; 

- om zich volledig te ontplooien: hoofd (kennis), hart (attitudes) en handen (vaardigheden). 

 

We stemmen daarvoor ons onderwijs af op de leerplannen en het ontwikkelingsplan voor het 

katholiek basisonderwijs. 

 

Door leerprocessen worden kinderen in contact gebracht met: 

- de wereld van de taal en de communicatie 

- de wereld van het muzische 

- de wereld van de exacte cijfers en objectieve feiten 

- de wereld van de techniek 

- de wereld van het samenleven met anderen 

- de wereld van het verleden en van het heden 

- de wereld van het goede 

- de wereld van de uiteindelijke zingeving 

 

Door thematisch of projectmatig te werken, willen we de samenhang binnen de werkelijkheid niet 

uit het oog verliezen. 

Dit aanbod wordt bovendien versterkt door sociale ontwikkeling, leren leren en waardevorming. 

 

Uiteindelijk doel van ons leerproces is dat kinderen de geleerde kennis, vaardigheden en houdingen 

op een persoonlijke wijze verwerken en eigen maken zodat ze het geleerde spontaan in nieuwe 

situaties kunnen gebruiken. 
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C. Een doeltreffende aanpak en een stimulerend opvoedingsklimaat 

 

We streven naar een klimaat van openheid, optimisme, geduld en wederzijds respect. 

Onze aanpak is afgestemd op de behoeften en de belangstelling van de kinderen. 

Leren is een sociaal gebeuren. Leren doe je met en van elkaar. 

We geloven in de groeikansen van kinderen met respect voor hun grenzen en beperkingen. 

Onze leerkrachten ondersteunen en begeleiden het leerproces. 

Zij trachten de kinderen te prikkelen en uit te dagen om zelf actief deel te nemen aan het 

leerproces. 

 

Daarbij houden zij rekening met de mogelijkheden en de vorderingen van de kinderen. 

Ze moedigen de kinderen aan door hen te bevestigen in wat ze reeds kennen, kunnen en zijn. 

Ons onderwijs en onze opvoeding afstemmen op de mogelijkheden van de kinderen vraagt geduld, 

blijvend geloof en begrip. 

 

 

D. Werken aan de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg 

 

Als katholieke school streven we ernaar elk kind centraal te stellen, vanuit een brede zorg. 

De inspiratie daartoe vindt het team in de overtuiging dat God voor ieder kind toekomst garandeert. 

Daarvoor zijn de pedagogie van de hoop en het geduld belangrijk. 

Onze brede zorg omvat: 

- aandacht voor “gewone zorgvragen” van alle kinderen. 

Ieder kind is anders, uniek en heeft een eigen achtergrond en ontwikkeling. 

Deze verscheidenheid proberen we gericht op te volgen en als uitgangspunt te nemen. 

 

- aandacht voor “bijzondere zorgvragen” van kinderen wiens ontwikkeling sneller of trager 

verloopt dan verwacht. Voor kinderen die om welke reden dan ook, minder kansen hebben, 

kansen dreigen te missen of die gekwetst zijn in het leven. 

 

Om deze brede zorg te realiseren, streven we naar een vlotte samenwerking met ouders, het CLB, 

de naburige school voor bijzonder onderwijs, de logopediste en andere externe diensten. 

Tevens blijven we zoeken naar geschikte hulpmiddelen om tegemoet te komen aan de specifieke 

noden van kinderen. 

Binnen het team zijn er regelmatig overlegmomenten i.v.m. de begeleiding van leerlingen. 

Er is tevens overleg bij de overgang naar een volgende leeftijdsgroep of naar het buitengewoon 

onderwijs. 
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E. Onze school als gemeenschap en als organisatie 

 

Wij streven naar een opbouwende samenwerking met alle partners. Samen met de ouders willen wij  

- het schoolbestuur, de leerkrachten, het CLB, de oudervereniging, de participatieraad, de 

vrijwilligers en alle mensen die bij onze school betrokken zijn - het allerbeste voor onze kinderen. 

 

Binnen onze school bouwen wij aan 

• een vertrouwensrelatie met elke ouder. Daarom is een goede communicatie tussen school en 

ouders van groot belang. Via oudercontacten, de agenda of werkblaadjes, rapporten maar 

ook het persoonlijk gesprek voor of na de school, willen wij ervoor zorgen dat we samen in 

openheid de opvoedingstaak van onze kinderen ter harte nemen. Aan de betrokkenheid van 

de ouders werken we ook via de oudervereniging, de open-klasdagen, de ouderavond en het 

schoolfeest. 

• Een goed klasklimaat waar de kinderen zich thuis voelen, wetend dat ze goed opgevangen 

worden bij problemen op school of thuis, waar kinderen leren samenwerken met aandacht 

voor ieders zwakke en sterke kanten, waar hun zelfvertrouwen kan groeien. 

• Een goede onderlinge relatie tussen de leerkrachten en het zich verantwoordelijk voelen 

voor onze kinderen. 

• Een respectvolle omgang met onderhoudspersoneel, administratief personeel en  met de vele 

ouders die vrijwillig een handje toesteken. 

• Een goede buitenschoolse relatie met de parochie, met de naburige school voor  

  

 buitengewoon onderwijs, met de lokale gemeenschap... waar we mogen ervaren dat er nog 

heel veel mensen zijn die graag iets voor een ander doen. 

 

Wij werken aan concrete, haalbare en uitvoerbare afspraken op klas- en schoolniveau. 

Gemaakte afspraken worden door iedereen gerespecteerd. 

 

 

1.3. Wie is wie? Structuur en organisatie van de school 
 

A. De structuur 
 

De naam van de school        VZW Gesubsidieerde Vrije Gemengde Basisschool Ticheleer 

met logo:                            Tichelovenstraat 2 

3990 Wijchmaal - Peer 

 Tel.: 011/63.30.32 Fax: 011/40 34 85  

 E-mail :  secretariaat@bstichleer.be 

   directie@bsticheleer.be 

                                           www.bsticheleer.be 

 

Onze school is een basisschool die uit een kleuterafdeling en een lagere school bestaat. De school is 

gelegen in het centrum van Wijchmaal tussen de kerk, de Tichelovenstraat en de wijken Hoogveld en 

Padveld. 

De toegangswegen zijn via de Tichelovenstraat, het Hoogveld en het wegje langs de apotheker. Er is 

parkeergelegenheid op de parking voor de kerkhofmuur. 

Onze basisschool organiseert onderwijs voor kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar. 

In de kleuterschool wordt onderwijs georganiseerd van de instapklas tot en met de derde 

kleuterklas. In de lagere school wordt onderwijs georganiseerd voor jongens en meisjes van het 

eerste tot en met het zesde leerjaar. De school werkt met een jaarklassensysteem. Waar mogelijk 

wordt er binnen de klasgroep gedifferentieerd. 

Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Ge-Negen.  

 

mailto:secretariaat@bstichleer.be
http://www.bsticheleer.be/
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B. Organisatie 
 

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

verantwoordelijk voor het beleid en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van 

het schoolgebeuren. 

 

Het schoolpersoneel omvat een drietal groepen: 

          - het onderwijzend personeel (+ kinderverzorgster) 

          - het administratief personeel 

          - het onderhoudspersoneel 
 

De oudervereniging wil op een opbouwende wijze meewerken aan de opvoeding van al de kinderen op 

school en thuis. Ze wil een schakel zijn in het hele schoolgebeuren. 

Zij organiseert vergaderingen voor de ouders van de leerlingen en ondersteunt allerlei activiteiten 

op school. 

 

De oprichting van een ouderraad is verplicht wanneer ten minste tien procent van de ouders erom 

vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie ouders betreft. De ouderraad heeft een 

informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur. 

De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen 

toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.  

In onze school is er geen ouderraad. 

 

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.  

In onze school worden de leden van de ouder- en personeelsgeleding door middel van rechtstreekse 

verkiezingen aangeduid. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de 

twee voornoemde geledingen. 

 

De klassenraad bestaat uit de directie, de leerkrachten van de betrokken leerlingengroep, de 

zorgcoördinator en de CLB-medewerkster. 

Het Multidisciplinair overleg (MDO) is samengesteld uit de directie, de klastitularis, de CLB-

afgevaardigde en de zorgcoördinator. Tijdens deze vergadering worden leerlingen besproken. Het 

MDO geeft advies en kan beslissen om kinderen op te nemen in de uren extra zorg, SES (= socio- 

economische status) of te ontslaan uit deze uren. 

 

Het LOC is samengesteld uit vertegenwoordigers van het schoolbestuur en het personeel. De 

bevoegdheden van het LOC zijn onderverdeeld in vier categorieën: informatierecht, 

onderhandelingsbevoegdheid, toezichtsbevoegdheid en bemiddelingsbevoegdheid. In dit comité 

worden de belangen behartigd van het personeel. De directeur is de permanente adviseur van het 

LOC. 
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Logopedische hulp: jaarlijks worden de kinderen van de 2e kleuterklas, het 1e en  4e leerjaar 

onderzocht door een logopediste om alzo taalachterstanden en/of spraakafwijkingen tijdig op te 

sporen.  

Ouders bepalen vrijblijvend of zij een eventueel geadviseerde behandeling wensen te starten.  

 

De inspectie controleert de scholen via een schooldoorlichting. Deze is bedoeld om de 

onderwijskwaliteit van de school te onderzoeken en ze te rapporteren aan het schoolbestuur en aan 

het beleid. 

 

De pedagogisch begeleider helpt ons bij het verwerven van ideeën en vaardigheden omtrent nieuwe 

tendensen in het onderwijs. De school kan altijd beroep doen op de begeleiding. 

 

Samenstelling van de scholengemeenschap, het schoolbestuur, het schoolpersoneel, de 

oudervereniging, de schoolraad, het LOC, de inspectie en de pedagogisch begeleider: zie bijlage 1. 
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2. SCHOOLREGLEMENT 

 

2.1. Inschrijvingen van leerlingen 

 

Om toegelaten te worden tot het kleuteronderwijs moet een kind ten minste twee jaar en zes 

maanden oud zijn. Kleuters jonger dan 3 jaar kunnen op 7 momenten instappen: 

Wanneer een kleuter drie jaar of ouder is, kan hij/zij op gelijk welk ogenblik naar school komen. 

Voor hem/haar gelden de instapdata niet. 

 

- de eerste schooldag na de zomervakantie 

- de eerste schooldag na de herfstvakantie 

- de eerste schooldag na de kerstvakantie 

- de eerste schooldag van februari 

- de eerste schooldag na de krokusvakantie 

- de eerste schooldag na de paasvakantie 

- de eerste schooldag na Hemelvaartsdag 

 

Zowel broers en zussen als kinderen van leerkrachten hebben voorrang op alle leerlingen. Daarvoor 

organiseren we voorinschrijvingen voor broers, zussen en kinderen van personeelsleden voor het 

komende schooljaar tijdens de laatste week van februari en de eerste week van maart. De overige 

inschrijvingen vinden plaats vanaf de 2e week van maart. De inschrijving geldt voor de duur van de 

hele schoolloopbaan.  
 

Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn voor 1 

januari van het lopende schooljaar. Als hij nog niet de leeftijd van zeven jaar heeft bereikt of zal 

bereiken voor 1 januari van het lopende schooljaar, moet hij bovendien aan een van de volgende 

voorwaarden voldoen: 

 

- het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap 

erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode gedurende ten 

minste 220 halve dagen aanwezig zijn geweest; 

 

- toegelaten zijn door de klassenraad. De beslissing omtrent de toelating wordt aan de ouders 

meegedeeld uiterlijk de tiende schooldag van september bij inschrijving vóór 1 september van 

het lopende schooljaar, of, bij inschrijving vanaf 1 september, uiterlijk tien schooldagen na deze 

inschrijving.  

 

In afwachting van deze mededeling is de leerling ingeschreven onder opschortende voorwaarde.  

Bij overschrijding van de genoemde termijn is de leerling ingeschreven.  

De schriftelijke mededeling aan de ouders van een negatieve beslissing bevat tevens de motivatie. 

 

Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan in het lager onderwijs 

ingeschreven worden na advies van het CLB en na toelating door de klassenraad. 
 

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.  

 

Ouders die hun kind wensen in te schrijven in onze school, dienen zich schriftelijk akkoord te 

verklaren met het eigen opvoedingsproject van de school en met het schoolreglement. Zij 



 9 

bevestigen bovendien dat hun kind in geen andere school ingeschreven is. 

Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind 

bevestigt: het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een 

inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas... 

Breng de school bij inschrijving op de hoogte van eventuele specifieke noden van je kind (een attest 

voor het buitengewoon onderwijs). 

 

Onze school moet haar capaciteit vastleggen. De capaciteitsbepaling en het aantal beschikbare 

zitjes vind je terug op onze website. De voorrangsgroepen zoals eerder beschreven hebben eerder 

de kans om in te schrijven. Eens onze capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling 

geweigerd. 

 

Elke geweigerde leerling krijgt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving en wordt als 

geweigerde leerling in het inschrijvingsregister geschreven. De volgorde van geweigerde leerlingen 

in het inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop 

de inschrijving betrekking heeft.  

Voor de instappertjes blijft de volgorde van het inschrijvingsregister behouden tot 30 juni van het 

schooljaar waarop de inschrijving betrekking had. 

Wanneer je kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, 

schrijft de school in onder ontbindende voorwaarde. Vervolgens organiseert de school overleg met 

de ouders, de klassenraad en het CLB, over de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te 

nemen in het gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoortgang te laten maken op 

basis van een individueel aangepast curriculum.  

Indien na het overleg de school de disproportionaliteit van de aanpassingen bevestigt, wordt de 

inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en 

uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de kennisgeving van de bevestiging van de 

disproportionaliteit. 

Wanneer je kind niet beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, 

maar tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor hem/haar wijzigt en de vastgestelde 

onderwijsbehoeften van die aard zijn dat voormeld verslag nodig is, organiseert de school een 

overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB.  Op basis van dit overleg en nadat het verslag 

werd afgeleverd, 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. 

 

Heeft je kind een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs, dan zullen wij je kind 

inschrijven onder de ontbindende voorwaarde van onvoldoende draagkracht. De school onderzoekt, 

samen met de ouders en het CLB, of ze de nodige ondersteuning kan bieden aan dit kind op het vlak 

van onderwijs, therapie en verzorging. Na het onderzoek wordt de beslissing schriftelijk binnen 4 

kalenderdagen aan de ouders bezorgd. De ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het 

schoolbestuur door de directeur. 

 

Het schoolbestuur weigert de inschrijving van een leerling die het vorig of het daaraan 

voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten in de school. 

 

Het schoolbestuur kan een leerling doorverwijzen, die blijkens een inschrijvingsverslag georiënteerd 

werd naar een type van het buitengewoon onderwijs, omdat de draagkracht van de school 

onvoldoende is om tegemoet te komen aan de specifieke noden van de leerling inzake onderwijs, 

therapie en verzorging (uitzondering type 8). 
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Het schoolbestuur beslist deze doorverwijzing in overleg met de ouders en met inachtneming van: 

 

- de beschikbare ondersteunende maatregelen, 

- een overleg binnen de schoolraad, 

- een advies van het centrum voor leerlingbegeleiding waardoor de school begeleid wordt. 

 

De gegevens opgevraagd bij de inschrijving worden door de school strikt aangewend onder 

toepassing van de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

Van de ouders wordt verwacht dat zij alle relevante informatie betreffende hun kind kenbaar 

maken bij het moment van inschrijving.  

 

 

2.2. Leerplicht en afwezigheden 

 

De Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1 september van het 

kalenderjaar waarin het zes jaar wordt. 

De regelgeving is ook van toepassing op leerlingen die, wegens verlengd kleuterschoolbezoek, op 

zesjarige leeftijd nog in het kleuteronderwijs zitten.  

Ook kleuters die reeds op vijfjarige leeftijd zijn overgestapt naar het lager onderwijs zijn 

leerplichtig.  

Voor het voldoen aan deze leerplicht hebt u gekozen voor inschrijving in een school.  

Een inschrijving alleen is evenwel niet voldoende: uw kind moet élke schooldag van het schooljaar 

daadwerkelijk op school aanwezig zijn, behalve bij gewettigde afwezigheden. Voor elke halve 

schooldag is een gewettigde afwezigheid nodig. 

Het is belangrijk dat kleuters regelmatig naar school komen. Kinderen die activiteiten missen, lopen 

meer risico om te mislukken en raken minder goed geïntegreerd in de klasgroep.  

Een kind dat naar het eerste leerjaar wil in een Nederlandstalige school, moet eerst één jaar naar 

een Nederlandstalige kleuterklas. Als je kind in de kleuterklas regelmatig naar school komt en 

minstens 220 halve dagen aanwezig is, kan het volgend jaar naar het eerste leerjaar.  

We verwachten dat de ouders de afwezigheden van hun kleuter onmiddellijk melden omwille van 

veiligheidsoverwegingen. 

Hierna vindt u in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn en wat uw 

verplichtingen terzake zijn. 

 

Ziekte 

Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is steeds een medisch attest  

vereist. Dat attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer -specialist, een psychiater, 

een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo. 

Als het enkel gaat om een consultatie (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), dan moet die 

zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden. 

Wanneer een bepaald chronisch ziektebeeld leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens 

een doktersconsultatie noodzakelijk is ( bijv. astma, migraine,...) kan, na samenspraak tussen  school en  

CLB, één medisch attest die het ziektebeeld bevestigt volstaan. Wanneer het kind afwezig is voor die 

aandoening volstaat dan een attest van de ouders.  

Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig als: 

- het attest zelf de twijfel van de geneesheer aangeeft wanneer deze schrijft “dixit de patiënt”; 

- het attest geantedateerd is of begin- en einddatum ogenschijnlijk werden vervalst; 

- het attest een reden vermeldt die niets met de medische toestand van de leerling te maken heeft 
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zoals bv. de ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden,… 

De school zal het CLB contacteren telkens ze twijfels heeft over een medisch attest. 

Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Voor 

een halve dag afwezigheid is reeds een briefje van de ouders verplicht. Dergelijk briefje kan evenwel 

slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is 

steeds een medisch attest vereist. De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen ook 

het attest zo vlug mogelijk.  

Van rechtswege gewettigde afwezigheden 

1. het bijwonen van een begrafenis - of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak 

woont als het kind, of van een bloed - of aanverwant van het kind 

2. het bijwonen van een familieraad 

3. de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld wanneer het kind in het kader van 

een echtscheiding moet verschijnen voor de jeugdrechtbank) 

4. het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg (bijvoorbeeld 

opname in een onthaal -, observatie - en oriëntatiecentrum) 

5. de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (bijvoorbeeld door 

staking van het openbaar vervoer, door overstroming,...)  

6. het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende 

levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling (anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, 

orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst) 

- islamitische feesten: het Suikerfeest en het Offerfeest ( telkens 1 dag) 

- joodse feesten: het joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest 

(2 dagen), het Slotfeest (2 laatste dagen),  de Kleine Verzoendag (1 dag), het feest van Esther    

(1 dag), het paasfeest (4 dagen), het Wekenfeest (2 dagen) 

- orthodoxe feesten: paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin het orthodox 

Paasfeest niet samenvalt met het katholieke Paasfeest. 

De katholieke feestdagen zijn reeds vervat in de wettelijk vastgelegde vakanties. De protestantse 

en de anglicaanse godsdienst hebben geen feestdagen die hiervan afwijken.  

Voor elke afwezigheid bezorgt u de school zo vlug mogelijk een officieel document (1 t.e.m. 5) of 

een door u geschreven verantwoording (6). 

 

Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is 

Deze categorie afwezigheden verleent de school autonomie om in te spelen op specifieke situaties die 

niet altijd door de regelgeving op te vangen zijn. Indien de directeur akkoord is en mits voorlegging 

van, naargelang het geval, een officieel document of een verklaring van de ouders, kan de leerling 

gewettigd afwezig zijn om één van de onderstaande redenen:  

- het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als het kind of van een bloed- of 

aanverwant tot en met de tweede graad. ( Voor de dag van de begrafenis zelf is geen toestemming 

van de directeur nodig. Het gaat hier over een periode die het kind eventueel nodig heeft om 

emotioneel evenwicht terug te vinden (rouwperiode)). Mits toestemming van de directeur kan zo 

ook een begrafenis van een bloed - of aanverwant in het buitenland bijgewoond worden.  
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- het actief deelnemen aan een culturele of sportieve manifestatie, indien het kind hiervoor als 

individu of als lid van een club geselecteerd is. Het bijwonen van trainingen komt niet in 

aanmerking, wel bijv. de deelname aan een kampioenschap/competitie.  

Het kind kan maximaal 10 halve schooldagen per schooljaar hiervoor afwezig zijn (hetzij 

achtereenvolgend, hetzij gespreid over het schooljaar). 

- de deelname aan time-out-projecten (code O). Deze afwezigheden komen in het basisonderwijs 

zelden voor, maar in de situaties waarin voor een leerling een time-outproject aangewezen is, is 

het in het belang van de leerling aangewezen om dit als een gewettigde afwezigheid te 

beschouwen. 

- in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen. Voor deze 

afwezigheden moet de directeur op voorhand zijn akkoord verleend hebben. Het gaat om 

maximaal 4 halve schooldagen per schooljaar (al dan niet gespreid).  

- Afwezigheid wegens topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek voor maximaal 6 

lestijden per week (verplaatsingen inbegrepen), mits het vooraf indienen van een dossier en een 

goedkeuring van dit dossier door de directie. Het dossier bestaat uit:  

a) een gemotiveerde aanvraag van de ouders 

b) een verklaring van een bij de Vlaamse Sportfederatie aangesloten sportfederatie waaruit 

blijkt dat uw kind een trainingsschema volgt en dat dit schema de gevraagde afwezigheid op 

school verantwoordt 

c) een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum van de 

Vlaamse Gemeenschap waaruit blijkt dat het voor uw kind medisch verantwoord is om het 

voorgestelde trainingsschema te volgen. 

Ook hier moet u steeds zo vlug mogelijk een schriftelijke verantwoording van de afwezigheid aan de 

school bezorgen. 

Deze vijf categorieën van afwezigheden zijn geen automatisme, geen recht dat ouders kunnen opeisen. 

Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheden toe te staan.  

De directeur mag onder geen beding toestemming geven om vroeger op vakantie te vertrekken 

of later terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot 

en met 30 juni. Ouders die zich hier niet aan houden, overtreden de leerplichtwet en kunnen 

hiervoor gesanctioneerd worden. 

 

Afwezigheden van kinderen van trekkende bevolking, in zeer uitzonderlijke omstandigheden.  

De volgende regels zijn van toepassing op de kinderen van binnenschippers, kermis - en 

circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners. Ze zijn niet van toepassing op kinderen die 

behoren tot de trekkende bevolking maar die ter plaatse verblijven (bijvoorbeeld in een 

woonwagenpark). Die kinderen moeten elke dag op school aanwezig zijn.  

Ouders behorend tot de categorie trekkende bevolking die hun kind inschrijven in een school, moeten 

er - net als alle andere ouders - op toezien dat hun kind elke dag op school aanwezig is.  

In uitzonderlijke omstandigheden kunnen zich situaties voordoen waarbij het onvermijdelijk is dat het 

kind tijdelijk met de ouders meereist. Deze situaties moeten op voorhand goed met de school 

besproken worden. De ouders maken samen met de school duidelijke afspraken over hoe het kind in 

die periode met behulp van de school verder de onderwijstaken zal vervullen (de school zorgt voor een 

vorm van onderwijs op afstand) en over hoe de ouders met de school in contact zullen blijven. Deze 

afspraken moeten in een overeenkomst tussen de ouders en de school neergeschreven worden. 

Enkel als de ouders hun engagementen naleven is het kind gewettigd afwezig.  
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Problematische afwezigheden 

Alle afwezigheden die niet opgesomd en gewettigd kunnen worden zoals eerder beschreven, zijn te 

beschouwen als problematische afwezigheden. Leerlingen die ongewettigd afwezig zijn, verliezen 

hun statuut van regelmatige leerling. Dit houdt in dat de betrokken leerling in het zesde leerjaar 

geen getuigschrift basisonderwijs kan krijgen en dat de school de leerling niet kan meetellen voor 

de personeelsformatie en de toelagen. 

 

Na meer dan 10 halve dagen problematische afwezigheden stelt de school samen met het CLB een 

begeleidingsdossier op. De school zal de ouders onmiddellijk contacteren bij elke problematische 

afwezigheid. School en CLB zullen in communicatie met de betrokken ouders een begeleidingsplan 

opstellen voor de betrokken ouders en hun kinderen.  

Na 30 halve dagen problematische afwezigheden verwittigt de school het Agentschap voor 

Onderwijsdiensten. 

 

Een- of meerdaagse schooluitstappen 

Eéndaagse uitstappen 

De ondertekening van dit schoolreglement geldt als toestemming voor deelname aan de ééndaagse 

uitstappen (schoolreis, sportdag, leeruitstap, …). Indien de ouders de toestemming bij een 

ééndaagse extra-muros activiteit weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden. 

Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op de school aanwezig te zijn.  

Meerdaagse uitstap 

Bij een meerdaagse extra-muros-activiteit (plattelandsklasse) is een afzonderlijke schriftelijke 

toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-

muros-activiteit. Leerlingen die niet deelnemen aan deze extra-muros-activiteit dienen op de school 

aanwezig te zijn. 

2.3. Aanwezigheid van de leerlingen 

 

Het dagverloop in de school 

 

Van  08.15   tot    08.35  uur: ochtendopvang onder leiding van een leerkracht op de speelplaats 

Van  08.35   tot  10.15  uur: les 

Van  10.15   tot  10.30  uur:  speeltijd 

Van  10.30   tot  12.10  uur:  les 

Van  12.10   tot  12.35  uur:  maaltijd in de eetzaal voor de kleuters / middagspeeltijd voor  

                                                      de lagere schoolkinderen 

Van  12.35   tot  13.25  uur:  middagspeeltijd voor de kleuters 

Van  12.35    tot    13.10   uur: maaltijd in de eetzaal voor de lagere schoolkinderen 

Van  13.10   tot  13.25  uur:  middagspeeltijd voor de lagere schoolkinderen 

(kinderen die thuis gaan eten, zijn ten vroegste om 13.10 uur terug aan de school) 

 

Van  13.25  tot  14.15  uur: les 

Van  14.15  tot  14.30  uur: speeltijd 

Van  14.30  tot  15.20  uur:  les en einde van de schooldag 

 

‘s Woensdags eindigen de lessen om 12.10 uur. 
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Wij verzoeken alle ouders ervoor te zorgen dat hun kinderen steeds tijdig op school zijn. 

De kinderen die op het einde van de schooldag niet tijdig afgehaald zijn, worden naar de 

buitenschoolse opvang gebracht. 

 

 

2.4. Het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) 

 

Bij het CLB kunnen leerlingen, ouders en scholen informatie en begeleiding krijgen. Daarvoor zorgen 

artsen, maatschappelijke werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en 

verpleegkundigen. 

Je kunt met allerlei vragen naar het CLB. Een kleine greep uit de zeer brede waaier: vragen over 

studeren en studiekeuze, lees - en rekenproblemen, gezondheid, slaapproblemen, angst om naar 

school te gaan, pestgedrag, de aanpak van vervelend gedrag, opvoeding... 

 

Op sommige vragen krijg je al meteen een antwoord. Vaak is een verhelderend gesprek voldoende. 

Soms is extra hulp en ondersteuning nodig. Samen met de CLB -medewerker werk je dan aan een 

oplossing. Indien nodig vindt er een medisch, psychologisch en/of sociaal onderzoek plaats. In een 

aantal gevallen verwijst het CLB voor verdere behandeling of begeleiding door naar een andere, 

meer gespecialiseerde gezondheids- of welzijnsdienst. 

 

Het CLB is ook verantwoordelijk voor de verplichte medische onderzoeken in bepaalde leerjaren:  

 1e en 2e kleuterklas, 1e en 5e leerjaar van het lager onderwijs. Een deel van de onderzoeken vindt 

plaats op het centrum zelf, een deel op school. Het CLB is ook belast met de herhalingsinentingen en 

met de preventie van sommige besmettelijke ziekten. In alle gevallen wordt u hiervan tijdig 

schriftelijk op de hoogte gebracht. 

Hebben ouders bezwaren tegen een bepaalde arts van het CLB, dan kan in overleg een andere arts 

worden aangeduid. In dat geval zijn de kosten ten laste van de ouders. 

 

Ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan de begeleiding van leerlingen die spijbelen en 

aan de collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. 

besmettelijke ziekten. 

Onze school werkt samen met het Vrij CLB Noord –Oost -Limburg. De samenstelling van ons 

CLB -team vindt u in bijlage 1. 

Het centrum is open:  

              op maandag van 8.30 uur tot 12 uur 

              op andere werkdagen van 8.30 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 17 uur  

              twee dagen in de kerstvakantie (wordt in de pers aangekondigd) 

Men kan ook telefonisch een afspraak maken voor een onderhoud buiten deze kantooruren.  

 

Je kan gewoon binnenlopen op het centrum in de Nieuwstraat 19 bus 1 te Peer maar het is toch 

veiliger vooraf een afspraak te maken (tel. 011/61.13.44). 

 

Het centrum is gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus, tijdens de kerst - en de paasvakantie. 

 

Het  CLB werkt gratis en discreet.  

Het centrum, de school en de ouders dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

Het CLB heeft van elke leerling die het begeleidt een dossier. Dit dossier bevat alle voorhanden 

zijnde gegevens betreffende uw kind. Wanneer een leerling van school verandert, wordt dit dossier  

overgemaakt aan het CLB dat de nieuwe school begeleidt: 

 

- de identificatiegegevens van de leerling, de gegevens van de medische onderzoeken en gegevens 

over de leerplichtbegeleiding worden automatisch overgedragen. 
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- al de andere gegevens worden overgedragen indien er geen verzet wordt aangetekend. Dit verzet 

kan aangetekend worden door de ouders. Dit verzet moet schriftelijk gebeuren binnen een 

termijn van 10 dagen na de mededeling waarin de ouders op de hoogte werden gebracht van de 

overdracht (op het moment waarop u dit leest). 

- opdat het CLB vlugger over het dossier zou kunnen beschikken, kunnen de ouders ook afzien van 

de termijn van 10 dagen: zij moeten hiervoor een formulier invullen (formulier is beschikbaar in de 

school en op het CLB). 

 

Het CLB mag in geen enkel geval - tenzij er schriftelijke toelating is van de ouders - het dossier 

overdragen aan andere instanties, hulpverleners, derden enz. 

Aan de betrokken schooldirectie en schoolpersoneel worden alleen gegevens doorgegeven die nodig 

zijn opdat zij hun taak naar behoren kunnen vervullen. 

 

De ouders en de leerlingen hebben het recht op toegang tot de gegevens uit het dossier. 

 

Dit dossier wordt op het centrum bewaard, ten minste 10 jaar na de datum van de laatste medische 

tussenkomst. Na deze periode wordt het dossier vernietigd. 

 

2.5. Getuigschrift basisonderwijs 

 

Het schoolbestuur kan, op voordracht en na beslissing van de klassenraad, een getuigschrift 

basisonderwijs uitreiken aan een regelmatige leerling uit het gewoon lager onderwijs. De 

klassenraad oordeelt autonoom of een regelmatige leerling in voldoende mate, de doelen die in het 

leerplan zijn opgenomen, heeft bereikt, om een getuigschrift basisonderwijs te bekomen. De 

beslissing van de klassenraad is steeds het resultaat van een weloverwogen evaluatie in het belang 

van de leerling. 

 

Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift: 

 

De school zal gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind communiceren over zijn 

leervorderingen. Ouders kunnen inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Indien na 

toelichting blijkt dat de ouders een kopie wensen, dan kan dat.  

 

Of een leerling het getuigschrift krijgt, hangt af van de beslissing van de klassenraad. De 

klassenraad gaat na of de bereikte leerplandoelen voldoende in aantal en beheersingsniveau zijn om 

het vervolgonderwijs in de A-stroom van het secundair onderwijs succesvol aan te vatten. Daarbij 

zal de groei die de leerling doorheen de schoolloopbaan maakte, en de zelfsturing die hij toont, 

zeker een rol spelen. 
 
Na 20 juni beslist de klassenraad op basis van onderstaande criteria of uw kind al dan niet het 

getuigschrift basisonderwijs kan krijgen. De beslissing wordt uiterlijk op 30 juni aan de ouders 

meegedeeld. De ouders worden geacht de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs 

uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben genomen. Bij niet ontvangst, wordt het getuigschrift 

geacht op 1 juli te zijn ontvangen. 

 

De klassenraad houdt onder andere rekening met onderstaande criteria: 

- de schoolrapporten van het lopende en voorafgaande schooljaar; 

- de evaluaties van het lopende en voorafgaande schooljaar; 

- de gegevens uit het LVS; 

- het verslag van de leerkracht die tijdens het laatste schooljaar het hoogste aantal lestijden 

heeft gegeven aan de leerling. 
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De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag.  

 

Ouders hebben de mogelijkheid om tegen een beslissing van de klassenraad beroep aan te tekenen. 

 

Beroepsprocedure: 

 

Let op: 

- wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, 

zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend). 

- wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde. 

 

1 Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na ontvangst 

van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij 

de directeur. 

2 Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag waarop 

de rapporten werden uitgedeeld.  

Van dit overleg wordt een verslag gemaakt. 

3 Na het overleg beslist de directeur om de klassenraad al dan niet opnieuw te laten samenkomen 

om het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs te bevestigen of te wijzigen. 

4 De directeur of de klassenraad brengen de ouders met een aangetekende  brief op de hoogte 

van de beslissing. 

5 Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad kunnen 

ouders via een aangetekende brief beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. 

 

Ria Hendrix    

Hoogveld 18   

3990 Peer (Wijchmaal) 

Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.  

 Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend; 

 Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en 

motivering waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt. 

      Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

 

6 Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In 

de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het 

schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke 

commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.  

7 De beroepscommissie zal steeds jou en je ouders uitnodigen voor een gesprek. Jullie kunnen je 

daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie 

de leden van de beroepscommissie zijn. 

8 De ouders worden binnen tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen, 

uitgenodigd voor een gesprek. De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op. De 

beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. De beroepscommissie zal de 

betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift basisonderwijs toekennen ofwel 

het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten. 

 

Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september via een aangetekende brief door de 

voorzitter van de beroepscommissie aan de ouders ter kennis gebracht. 
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Iedere leerling die bij het voltooien van het lager onderwijs geen getuigschrift basisonderwijs  

krijgt, heeft recht op een attest afgeleverd door de directie met de vermelding van het aantal en 

de soort van gevolgde leerjaren lager onderwijs. 

 

2.6. Schoolverandering 

  

Een kind kan op elk moment van het schooljaar van school veranderen. De inschrijving in de nieuwe 

school is pas geldig op het moment dat de nieuwe school onze school met een aangetekend schrijven 

op de hoogte brengt. 

 

2.7. Orde- en tuchtmaatregelen 

 

Het orde- en tuchtreglement is een middel om de goede gang van zaken in onze 

opvoedingsgemeenschap te vrijwaren. 

Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan er 

een ordemaatregel worden genomen (en/of kunnen er meer bindende gedragsregels worden 

vastgelegd in een geschreven begeleidingsplan). 

Mogelijke ordemaatregelen zijn: 

- een verwittiging 

- strafwerk 

- een tijdelijke verwijdering uit de les gevolgd door aanmelding bij de directie. 

Deze ordemaatregelen kunnen genomen worden door elk personeelslid van de school in samenspraak 

met de directie. 

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk. 

 

Wanneer het gedrag van een leerplichtige leerling in het lager onderwijs een gevaar of ernstige 

belemmering vormt voor de goede werking van school of voor de fysieke of psychische veiligheid en 

integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen, dan kan de directeur een 

tuchtmaatregel nemen. 

Let op: wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde. 

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 

- een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende 

schooldagen; 

- een definitieve uitsluiting. 

Preventieve schorsing als bewarende maatregel 

In uitzonderlijke situaties kan de directeur of zijn afgevaardigde bij het begin van de 

tuchtprocedure beslissen om je kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om te 

kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is. 

De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan de 

ouders van de betrokken leerling. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de 

tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in principe 

niet langer dan vijf opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf 

opeenvolgende schooldagen verlengd worden, indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet 

binnen die eerste periode kan worden afgerond. De directeur motiveert deze beslissing. 
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Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting 

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, 

zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.) 

Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende 

procedure gevolgd: 

1. De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. 

In geval van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een 

vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft. 

2. De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden per 

aangetekende brief uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Een 

personeelslid van de school of van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden 

als vertrouwenspersoon van jou en je ouders. Het gesprek zelf vindt ten vroegste 

plaats op de vierde dag na verzending van de brief. 

3. Intussen hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon inzage in het tuchtdossier, 

met inbegrip van het advies van de klassenraad. 

4. Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt 

schriftelijk gemotiveerd en binnen een termijn van vijf dagen aangetekend aan de 

ouders van de betrokken leerling bezorgd. De beslissing vermeldt de 

beroepsmogelijkheden. 

Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de 

definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het 

kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is 

onze school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de 

ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken 

naar een oplossing. 

Ten gevolge van een definitieve uitsluiting het huidige, het vorige of het daaraan voorafgaande 

schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren terug in te schrijven. 

Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve) uitsluiting 

Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de tuchtprocedure 

tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan 

de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet 

haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan 

de ouders. 

In geval van een definitieve uitsluiting heeft de uitgesloten leerling één maand de tijd om zich in 

een andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school 

aanwezig, maar neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan 

beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt 

schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.  
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Beroepsprocedures tegen tuchtmaatregelen 

- Beroepsprocedure na een tijdelijke uitsluiting 

Ouders kunnen tegen de beslissing tot tijdelijke uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat 

als volgt: 

1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot tijdelijke uitsluiting kunnen 

ouders via een aangetekend schrijven beroep indienen bij de voorzitter van de 

interne beroepscommissie (zie punt 1 deel 1).  

2. De interne beroepscommissie komt samen binnen vijf dagen na ontvangst van het 

beroep. De leerling en de ouders worden opgeroepen om te verschijnen voor deze 

interne beroepscommissie.  

3. Intussen hebben de ouders inzage in het dossier.  

4. De interne beroepscommissie brengt de ouders binnen vijf dagen per aangetekende 

brief op de hoogte van haar gemotiveerde beslissing. Deze beslissing is bindend voor 

alle partijen. 

- Beroepsprocedure na een definitieve uitsluiting 

Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat 

als volgt: 

1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen 

ouders via een aangetekend schrijven beroep indienen bij de voorzitter van het 

schoolbestuur. 

Ria Hendrix 

Hoogveld 18 

3990 Peer (Wijchmaal) 

 

  Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend; 

 het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke 

omschrijving en motivering waarom de definitieve uitsluiting betwist wordt. 

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

 

2. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie 

samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel 

mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat 

niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders 

grondig zal onderzoeken. 
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3. De beroepscommissie zal steeds jou en je ouders uitnodigen voor een gesprek. Jullie 

kunnen je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de 

uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. het gesprek gebeurt 

ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen. 

 De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op. 

 

4. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.  

De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen 

ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de 

vormvereisten. 

 

5. De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een 

termijn van vijf dagen met een aangetekende brief aan de ouders meedelen. De 

beslissing is bindend voor alle partijen. 

  Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op. 

 

2.8.  Onderwijs aan huis 

 

Als je kind vijf jaar of ouder geworden is voor 1 januari van het lopende schooljaar en meer dan 21 

dagen ononderbroken afwezig is wegens ziekte of ongeval heeft onder bepaalde voorwaarden  recht 

op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden. 

  

De ouders moeten hiertoe een schriftelijke aanvraag indienen bij de directeur en een medisch 

attest toevoegen waaruit blijkt dat het kind onmogelijk naar school kan gaan, maar wel onderwijs 

kan krijgen. Bovendien moet het kind op 10 km of minder van de school verblijven. 

 

De directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om 4 lestijden per week onderwijs aan huis te 

geven. De school maakt afspraken met deze leerkracht om de lessen af te stemmen op de klas van 

het kind. De school kan  in overleg met de ouders contact opnemen met de vzw Bednet. Dit biedt de 

mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen. De school 

en de ouders maken concrete afspraken over opvolging en evaluatie.  

 

Ook ouders van chronisch zieke kinderen kunnen dergelijke aanvraag indienen, maar voor deze 

kinderen gelden er andere voorwaarden. 

 

Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur. 

 

2.9. Reclame - en sponsorbeleid 

 

Sponsoring en/of reclame op school moet steeds verenigbaar zijn met het eigen opvoedingsproject 

van de school.  

In de klassen/gangen of op het schoolmateriaal wordt geen reclame gemaakt. Het schoolbestuur 

oordeelt steeds of een sponsorovereenkomst verantwoord is. 

Als ouders het niet eens zijn met beslissingen van de school over sponsoring, kunnen zij daarover 

een klacht indienen bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur (t.a.v. Willy Van Belleghem, Kamer 5B25, 

Koning Albert II-laan 15 te 1210 Brussel) 
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2.10. Bijdrageregeling ouders   

 

Voor scholen van het gesubsidieerd onderwijs wordt geen inschrijvingsgeld gevraagd. Evenmin 

kunnen er bijdragen worden gevraagd voor materialen die gebruikt worden om de eindtermen te  

realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven. Hiervoor worden de volgende materialen in 

voldoende mate (niet noodzakelijk voor elke individuele leerling) kosteloos ter beschikking gesteld: 

spelmateriaal, bewegingsmateriaal, toestellen, klimtoestellen, rollend en/of glijdend materiaal, 

boeken, kinderliteratuur, kinderromans, zakrekenmachine, passer, globe, atlas, kompas, kaarten, 

informatiebronnen, tweetalige alfabetische woordenlijst, muziekinstrumenten. 

 

De volgende materialen moeten ook in voldoende mate aanwezig zijn. De school beslist op basis van 

haar pedagogisch project welke materialen zij wenst te gebruiken: schrijfgerief, tekengerief, 

knutselmateriaal, constructiemateriaal, planningsmateriaal, leer- en ontwikkelingsmaterialen, 

handboeken, schriften, werkboeken en –blaadjes, fotokopieën, software, informatie- en 

communicatietechnologisch materiaal (ICT), multimediamateriaal, meetmateriaal, andere. 

 

Wij kunnen wel een bijdrage vragen voor activiteiten die niet noodzakelijk zijn voor het realiseren 

van de eindtermen maar een meerwaarde bieden aan ons onderwijs, die ons onderwijs verlevendigen. 

Ook kunnen we een bijdrage vragen voor diensten die we als school aanbieden maar zonder 

verplichting. 

 

In bijlage 2 vindt u een lijst met een raming van de financiële bijdragen voor deelname aan 

activiteiten en voor gebruik van materialen die niet kosteloos aangeboden kunnen worden. 

Deze lijst bevat zowel verplichte als niet verplichte uitgaven. Verplichte uitgaven zijn uitgaven die u 

zeker zult moeten doen. Deze staan in de bijlage 2.  Voor kleuteronderwijs mag er maximum €45 

per kind aangerekend worden. Voor lager onderwijs mag er maximum €85 per kind aangerekend 

worden. Voor meerdaagse uitstappen mag er maximum € 410 per kind aangerekend worden voor de 

volledige duur van het lager onderwijs (te rekenen vanaf 01/09/2008). 

 

Niet verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die u niet verplicht moet aankopen of activiteiten 

waar u niet verplicht aan moet deelnemen, maar als u ze aankoopt of eraan deelneemt, moet u er wel 

een bijdrage voor betalen.  

Voor een aantal posten kennen we de kostprijs niet vooraf. We geven daarvoor richtprijzen. Dat 

betekent dat het te betalen bedrag in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer maar 

het kan ook iets minder zijn. 

Het schoolbestuur baseert zich voor bet bepalen van de richtprijs op de prijs die de zaak of 

activiteit vorig schooljaar kostte. Deze lijst werd overlegd in de schoolraad. 

 

Bij afwezigheden en annuleringen kunnen kosten worden aangerekend. Dat gebeurt als de school 

kosten heeft gemaakt en deze niet kan recupereren. 

 

Betaling en procedure ingeval van wanbetaling: 

U ontvangt driemaal per schooljaar (december – maart – juni) een schoolrekening. Alle rekeningen 

zijn betaalbaar binnen de 14 kalenderdagen op bankrekeningnummer BE21 7350 1367 8503  -      

BIC: KREDBEBB. 

Indien betaling uitblijft, zal de school per gewone post een herinnering toezenden met verzoek 

binnen de 8 kalenderdagen de nodige betaling uit te voeren. U mag uiteraard steeds contact 

opnemen met de directie om een afbetalingsregeling te bekomen waarbij de nodige discretie in acht 

wordt genomen. 

 

Schoolrekeningen die na 30 kalenderdagen onbetaald blijven, zullen worden geïnd via volgende 

procedure: 
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Na 30 kalenderdagen zal een aangetekende aanmaning worden verzonden met vermelding van de 

betalingstermijn en zal de schoolrekening verhoogd worden met de van kracht zijnde aantekentaks 

en administratiekosten van € 10,00. 

Vanaf de datum van aangetekende zending zullen eveneens intresten worden gevorderd op de 

openstaande schulden à rato van 8% op jaarbasis. 

Mocht na aangetekende aanmaning betaling uitblijven, zal de school gerechtigd zijn een 

rechtsvordering in te stellen voor de bevoegde rechtbank zijnde het Vredegerecht te Neerpelt of 

de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt. 
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3. LEEFREGELS EN AFSPRAKEN 

 

 

3.1. Huiswerk, agenda en rapporten 

 

A. Huiswerk en lessen 
 

De bedoeling van huiswerk: 

- een opdracht zelfstandig en schriftelijk leren uitvoeren en dit op korte of lange termijn 

- lessen lezen, leren, herhalen als voorbereiding op toetsen 

- een volgende lesdag voorbereiden: documentatie zoeken, knutselmateriaal verzamelen,... 

 

De huiswerken informeren de ouders over de actuele leerstof en eventuele moeilijkheden van het 

kind. 

 

In principe wordt er huiswerk gegeven op maandag, dinsdag en donderdag. Belangrijk hierbij is dat 

de leerkrachten verwachten dat: 

 

  de leerlingen:  -  iedere dag oefenen met lezen en de splitsoefeningen voor rekenen (1e graad) 

                         -  hun lessen leren 

                         -  de taken individueel maken en afgeven op het afgesproken tijdstip 

                         -  verzorgd en ordelijk werken 

de ouders:     -  toezien en indien nodig begeleiden (niet voorzeggen) 

 -  motiveren door het tonen van interesse 

 -  taken laten uitvoeren op een regelmatig tijdstip en in een rustige omgeving 

 -  de leerkracht op de hoogte brengen bij moeilijkheden via de agenda. 

 

De schoolagenda legt dagelijks de link tussen school en thuis en omgekeerd. Vanaf het eerste 

leerjaar gebruiken de leerlingen een schoolagenda. De schoolagenda is een belangrijk hulpmiddel bij 

het maken van huistaken en het leren van lessen. De schoolagenda wordt wekelijks door de ouders 

ondertekend en regelmatig door de leerkracht nagekeken. De leerlingen vullen de schoolagenda stipt 

en met zorg in. 

In de schoolagenda kan u ook een mededeling van de leerkracht of de directie vinden. Mocht u een 

bericht hebben voor de directie of de leerkracht, dan kan u dat in de agenda noteren. 

 

B. Toetsen en rapporten 

 

Om de vorderingen van de leerlingen te evalueren worden er regelmatig toetsen afgenomen. Alle 

leerdomeinen en de leef - en leerhoudingen worden geëvalueerd. 

 

Drie  keer per jaar – ongeveer om de 12 schoolweken- worden deze vorderingen aan de ouders 

gerapporteerd : twee weken na Allerheiligen, twee weken voor Pasen en eind juni. 

Tijdens individuele oudercontacten bespreekt de klastitularis de vorderingen en de ontwikkelingen 

van het kind met de ouders. 

De leerlingen van het vierde en zesde leerjaar nemen deel aan de “Interdiocesane Proeven”. 

Op het einde van het schooljaar wordt de ouders de kans gegeven de rapporten af te halen en 

eventueel even te bespreken met de leerkracht. 
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Twee keer per jaar worden genormeerde toetsen afgenomen  van het 1ste tot het 6de leerjaar:   

 * tussen 15/09 en 30/09   

 * tussen 01/02 en 15/02 

 

Deze toetsen worden niet mee naar huis gegeven. Ze kunnen op vraag aan de klastitularis wel op 

school worden ingekeken. 

 

3.2. Lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen 
 

De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen maken integraal deel uit van ons aanbod. Alle kinderen 

moeten eraan deelnemen. Vanaf het eerste leerjaar wordt het zwemmen georganiseerd. Het 

zwemgerief bestaat uit twee kleine handdoeken, een zwembroek of badpak, een kam of haarborstel. 

In de winter is een muts aanbevolen. 

Voor de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar zijn 5 zwembeurten gratis. De andere 

leerlingen betalen per zwembeurt. Dit bedrag komt op de leerlingenrekening (prijs zie bijlage). 

 

Leerlingen die om gezondheidsredenen langdurig niet mogen zwemmen of turnen, dienen een medisch 

attest af te geven aan de klastitularis. 

 

Er wordt regelmatig meegewerkt aan buitenschoolse sportactiviteiten: herfstwandeling, stedelijke 

sportdag, Rollebolle (5-jarige kleuters), Kronkeldidoe (1ste graad), Alles met de bal (2de graad), 

American Games (3de graad). 

De kleuters en de kinderen van de lagere school krijgen turnles in de sporthal. 

De kinderen van de lagere school dragen tijdens de turnles, de sportdag, de schoolreis een 

schooluniform. Dit uniform bestaat uit een groene shirt met logo van de school (hetgeen aan school 

kan aangekocht worden) en een bijpassende short (liefst een zwarte of donkerblauwe). In de 

sporthal zijn witte turnpantoffels verplicht. 

Het is aan te raden de kledingstukken van een naam te voorzien. Turnpantoffels, short en shirt 

worden in een turnzak aan de kapstok bewaard. 

 

3.3. Eén- of meerdaagse schooluitstappen (Extra-muros activiteiten) 
 

Voor deelname aan een extra-muros activiteit is de schriftelijke toestemming van de ouders vereist. 

Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros activiteiten. Bij ééndaagse 

uitstappen geldt de ondertekening van dit schoolreglement als principiële toestemming voor 

deelname aan die ééndaagse uitstappen.  

Indien de ouders de toestemming bij een ééndaagse extra-muros activiteit weigeren, dienen zij dat 

vooraf aan de school te melden. 

Bij meerdaagse schooluitstappen is eveneens een schriftelijke toestemming van de ouders nodig. 

Leerlingen die niet deelnemen aan de meerdaagse activiteit dienen op school aanwezig te zijn. 

 

3.4. Ongevallen en de schoolverzekering 
 

De school is verzekerd voor ongevallen die gebeuren 

- tijdens de lessen 

- tijdens de buitenschoolse activiteiten (in schoolverband) 

- op weg naar en van de school (indien dit -binnen het normale tijdsbestek - de kortste en/of 

    veiligste heen - en terugweg is) 

 

 

De medische kosten die u niet terugkrijgt van de mutualiteit, worden door de schoolverzekering 

terugbetaald. 
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Bij een ongeval met lichamelijke schade kan men op het secretariaat de nodige formulieren voor de  

verzekering bekomen. 

 

Er is geen verzekering tegen diefstal, stoffelijke schade aan kledingstukken, aan brillen, fietsen 

e.d. In dat geval zijn de ouders aangewezen op hun familiale verzekering. Materiële schade is dus  

niet gedekt door de schoolverzekering. 

 

Alle schade aan gebouwen, meubilair, onderwijsmateriaal (boeken, schriften, didactisch materiaal,...) 

is ten laste van de leerling (ouders) indien deze schade opzettelijk door de leerling werd 

veroorzaakt! 

 

Wij maken als school bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers zoals 

leesouders, zwemmoeders, knutselouders, helpers bij het schoolfeest en opknappen van klusjes… 

Voor deze vrijwillige medewerkers heeft de school een verzekeringscontract afgesloten. Dit 

contract werd afgesloten bij KBC. De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat. 

 

Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien. 

Een vrijwilliger gaat discreet om met geheimen die hem of haar zijn toevertrouwd. 

 

 

3.5. Zittenblijven en vormen van leerlingengroepen 

 

De klassenraad beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of een  

leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. 

Wil de school dat je kind een jaar overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je 

kind de beste oplossing is. De genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk 

gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er 

in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn. De school neemt deze beslissing dus in het belang 

van je kind. 

Het is de klassenraad die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de loop van zijn 

schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. 

Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom (bijvoorbeeld 

in de kleuterschool na een instapdatum). 

Kinderen kunnen een jaartje langer in de kleuterklas blijven, één jaar eerder de lagere school 

aanvangen, een achtste jaar in de lagere school verblijven of naar het buitengewoon onderwijs 

doorverwezen worden. Dit kan enkel mits toestemming van de ouders en een gunstig advies van de 

klassenraad en van het CLB. 

 

3.6. Revalidatie en logopedie 

 

Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind therapie te laten volgen tijdens 

de lesuren. Om een beslissing te kunnen nemen, moet de school over een dossier beschikken dat 

minstens de volgende elementen bevat: 

- een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lesuren moet 

plaatsvinden; 

- een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie 

blijkt; 

- een advies van het CLB dat motiveert waarom de revalidatie tijdens de lesuren vereist is. 

Revalidatie op initiatief van de ouders kan enkel tijdens de schooluren als er een gemotiveerd 

verslag is. De toestemming van de directie is verplicht. 
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3.7. Privacy 

Verwerken van persoonsgegevens 

De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer. 

Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Om 

gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de 

gezondheidstoestand van sommige leerlingen. De privacywet geeft je het recht te weten welke 

gegevens de school verwerkt en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze 

te laten verwijderen als ze niet terzake dienend zijn. 

Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering 

Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder de 

volgende voorwaarden: De gegevens hebben enkel betrekking op de leerling specifieke 

onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de 

onderwijsloopbaan betrekking heeft. Ouders kunnen –op verzoek- deze gegevens inzien.  

Ouders die niet wensen dat deze gegevens doorgegeven worden kunnen zich tegen de overdracht 

verzetten. Ze brengen de directie binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan 

schriftelijk op de hoogte.  

Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen 

overdraagbaar. 

Recht op inzage en toelichting 

Ouders hebben recht op inzage en toelichting bij de leerlingengegevens, waaronder de 

evaluatiegegevens, die verzameld worden door de school over hun kind. Indien na de toelichting 

blijkt dat de ouders een kopie willen, kan dat. De school kan geen gegevens doorgeven die 

betrekking hebben op medeleerlingen. 

 

3.8. Verzorging 

 

A) Het voorkomen van de leerlingen 

Kleding, schoeisel en haartooi van de leerlingen zijn verzorgd, eenvoudig en hygiënisch. Het mag 

zeker niet aanstootgevend zijn. Jongens en meisjes gedragen zich hoffelijk tegenover elkaar. 

Vrijpostig en uitdagend gedrag wordt in de school niet aanvaard, ook niet aan de schooluitgangen. 

Kleuters kunnen het best spelen in gemakkelijke kledij. Houd er rekening mee dat kleuters mogen 

schilderen, kruipen, knutselen... 

 

B) Luizen 

Ook in onze school hebben kleuters en leerlingen regelmatig last van luizen. Ze slaan zomaar 

onverwacht toe, totaal willekeurig en zonder onderscheid in rang of stand. 

Het is nodig dat je er onmiddellijk iets aan doet. Zo help je niet alleen jezelf, maar ook de anderen. 

Als een kind luizen heeft, zijn er beslist nog andere kinderen met luizen. Meld het dan ook aan de 

leerkracht. Ook andere leden van het gezin moeten nagekeken worden. Begin onmiddellijk met de 

behandeling. Besmette kleren, beddengoed, kammen of borstels moeten eveneens ontsmet worden 

door ze te wassen in water van minstens 60°C gedurende 10 minuten. 
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3.9. Veiligheid en gezondheid op school 

 

A. Eten 

 

Voor de kinderen is er de mogelijkheid om ‘s middags de boterhammen in de eetzaal op te eten. 

Indien het mogelijk is, eten de kinderen thuis want de eetzaal zit meer dan vol. 

 

Aan onze school worden gezonde dranken gepromoot. Chocomelk, bosvruchtendrank, water, 

sinaasappelsap en multivruchtensap worden aan de school verkocht of kunnen van thuis meegebracht 

worden. 

 

Er kan een drankkaart aangekocht worden (prijs: zie bijlage 2) voor de drank tijdens de middag en 

voor de kleuters ook tijdens het eetmoment in de klas. 

Het verbruik wordt op de drankkaart aangeduid. Wanneer deze kaart vol is, krijgt de leerling deze 

mee naar huis. Zo weten de ouders dat er een nieuwe kaart begonnen wordt. Brikverpakkingen zijn 

aan school verboden, dit om de afvalberg te verkleinen. Een herbruikbare fles of beker met 

schroefdop zijn wel toegelaten. 

Elke woensdag is het waterdag voor de kleuterschool en elke vrijdag voor de lagere school. We 

drinken dan enkel water! 

Snoep of koeken met chocolade zijn verboden. 

Op woensdag (= fruitdag) eten de kinderen tijdens de pauze enkel fruit of rauwe groenten. 

Verjaardagen worden in de klas ook gevierd. Vermits we niet snoepen op school, MOGEN de kinderen 

trakteren met een koek, fruit... Houd het zo sober mogelijk. 

 

B. Veiligheid 

 

De ouders die hun kind met de auto naar school brengen, kunnen parkeren op het plein naast de 

kerkhofmuur. 

De kleuters kunnen dan te voet naar hun speelplaats gebracht worden. 

Rijd niet met de auto over het Hoogveld tot aan de poort van de kleuterschool of de lagere school. 

Er is geen plaats om te parkeren en er is niet voldoende ruimte om te draaien, zeker niet wanneer er 

enkele auto’s tegelijkertijd aankomen. 

Laat zoveel mogelijk de poort en de toegang tot de school vrij. 

 

De ouders van de kleuters komen hun kind steeds op de speelplaats van de kleuterschool afhalen. 

 

Zorg dat de fietsen van de kinderen in orde zijn. De kinderen plaatsen hun fietsen in de daartoe 

voorziene fietsenstalling. 

Alle kinderen dragen steeds een verkeersvestje! Het maakt geen verschil of ze te voet of met de 

fiets komen of per auto gebracht worden. 

 

   C.  Ziekte 

 

Als uw kind ziek wordt tijdens de schooluren, verwittigt de school de ouders of, indien zij niet 

bereikbaar zijn, het door de ouders opgegeven noodnummer. 

 

In dringende gevallen raadpleegt de school de schoolarts of een andere arts. Ouders betalen de 

door de school gemaakte kosten terug. 

Gelieve zieke kinderen niet naar school te sturen. Lijdt uw kind aan een ernstige besmettelijke 

ziekte, waarschuw dan zo vlug mogelijk de directie. 
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Slechts in uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen 

aan een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de 

juiste dosering en toedieningswijze bevat. 

 

    D.  Rookverbod 

 

Roken is verboden op school! 

 

In alle gesloten ruimten op school geldt er een algemeen rookverbod voor iedereen. In open lucht 

geldt op de schoolterreinen een rookverbod tussen  6.30 u. ’s morgens en 18.30 u. ’s avonds. Tijdens 

extra-murosactiviteiten is het elke dag verboden te roken tussen 6.30 u. ’s morgens en 18.30 u. ’s 

avonds. Als je kind het rookverbod overtreedt, kunnen we een sanctie opleggen volgens het orde- en 

tuchtreglement. 

 

 

3.10. Zorg en aandacht voor het kind 

 

Scheiden is een emotioneel proces. Voor kinderen die deze ‘verliessituatie’ moeten verwerken, wil de 

school een luisterend oor, openheid, begrip en wat extra aandacht bieden. Voor een gesprek kunnen 

de kinderen steeds terecht bij de klastitularis, de zorgcoördinator, de directie of de CLB-

medewerkster. 

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 over het kind genomen worden 

(afspraken i.v.m. de agenda, oudercontacten, …). 

Co-schoolschap (dit is het kind tijdens het schooljaar op twee plaatsen school laten lopen, 

afhankelijk van bij welke ouder het verblijft) weigert de school om de verbondenheid met de 

klasgroep en de continuïteit van het leren te kunnen garanderen. 

 

3.11. Engagementsverklaring 

 

Onze school zet zich dagelijks in om een degelijke opleiding en opvoeding van de kinderen te 

waarborgen. We rekenen hierbij op de volle steun van de ouders. 

Daarvoor maken we in een engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat 

we van elkaar mogen verwachten. 

- Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders 

Wij zijn immers partners in de opvoeding van uw kinderen. Om een duidelijk zicht te hebben op de 

werking van de school plannen we bij het begin van elk schooljaar een ouderavond in de klas van uw 

kind. De ouder kan er dan kennis maken met de leerstof die het kind aangeboden krijgt in dat 

leerjaar en de specifieke manier van werken. 

 

We organiseren ook geregeld (minimum 3 maal per jaar) individuele oudercontacten. In het begin van 

het schooljaar laten we u weten op welke data deze doorgaan. Kan u niet op het oudercontact 

aanwezig zijn, dan kan u zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van uw kind. Dit kan via de 

klasagenda van uw zoon of dochter. 

  

Maakt u zich zorgen over uw kind of zit u met vragen dan verwachten we dat u met ons contact  

opneemt. U kan op gelijk welk moment een gesprek aanvragen met de leerkracht. Dit kan ook weer 
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via de agenda.  

Wij engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen of vragen. 

 

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. 

 

Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien u niet op de 

geplande oudercontactmomenten kan aanwezig zijn.  

 

- Aanwezig zijn op school en op tijd komen 

De aanwezigheid van uw kind op school is bepalend voor het verkrijgen van de schooltoelage en voor  

de toelating tot het eerste leerjaar. Daartoe moeten wij de afwezigheden van uw kind doorgeven 

aan het departement van Onderwijs en aan het CLB. Het CLB staat in voor de begeleiding bij 

problematische afwezigheden.  

 

Wij verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school is. Wij verwachten dat u ons voor 8.25 uur 

verwittigt bij afwezigheid van uw zoon of dochter. 

 

U kan steeds bij ons terecht bij problemen. We zullen dan samen naar de meest geschikte aanpak 

zoeken. 

 

- Individuele leerlingenbegeleiding 

Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt ondermeer in dat we gericht de evolutie van uw kind 

volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem (LVS).  

Indien blijkt dat uw kind nood heeft aan gerichte individuele begeleiding zullen we samen met de 

ouder(s) vastleggen hoe deze georganiseerd wordt. Via dit gesprek zullen we eveneens aangeven wat 

u van ons als school kan verwachten en wat wij van u als ouder(s) verwachten. 

 

We verwachten dat u ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we maken opvolgt en 

naleeft. 

 

- Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal 

Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. 

Dit kan ertoe leiden dat het kind het wat moeilijk heeft bij het leren. Wij engageren ons ertoe alle 

kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling. 

 

Wij verwachten van de ouders dat ze positief staan ten aanzien van extra initiatieven en 

maatregelen (taaltraject en/of taalbad) die de school neemt om de taalachterstand van hun kind 

weg te werken en dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het 

leren van Nederlands. Dit kan ondermeer door: 

 zelf Nederlandse les te volgen (zie cursusaanbod in onze regio); 

 uw kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen (zie cursusaanbod in onze regio); 

 te zorgen voor Nederlandstalige begeleiding van uw kind bij het maken van zijn huistaak, bij 

het leren van zijn lessen,…; 

 bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of gebruik te maken van een tolk 

(wij als school kunnen daar eventueel voor zorgen); 

 uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging, een sportclub, een 

academie,…; 

 elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek; 

 uw kind Nederlandstalige tv-programma’s te laten kijken en er samen met hem over te 

praten; 

 binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met uw kind, met 
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andere kinderen, met het personeel en met andere ouders; 

 uw kind regelmatig in zijn vrije tijd te laten spelen met zijn Nederlandstalige vriendjes; 

 uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten, voor Nederlandstalige 

taalkampen. 

 

3.12. Gedrag in de rij, in de gang en op de speelplaats 

 

Na het eerste belsignaal begeven de kinderen zich naar de verharde speelplaats. Na het tweede 

belsignaal zwijgen de kinderen en gaan ze rustig en in stilte onder begeleiding van de leerkracht 

naar het klaslokaal. 

In de gangen van de school wordt er niet gelopen of gegeten. 

De kinderen van de lagere school mogen voor op de speelplaats pedagogisch verantwoord speelgoed 

van thuis meebrengen (niet te duur vb. geen gameboy). Verzamelobjecten zijn NIET toegelaten. 

Kleuters mogen geen speelgoed meebrengen naar school.  

 

3.13. Kinderopvang 

 

3.13.1 Buitenschoolse opvang  

De buitenschoolse kinderopvang “PLONS” staat open voor alle kinderen van 2,5 tot 12 jaar van  

06.30 uur tot schooltijd en na de school tot 18.30 uur. 

Op schoolvrije dagen en tijdens de schoolvakanties is Plons open van 06.30 tot 18.30 uur. 

Ouders die gebruik willen maken van de opvang nemen best contact op met de verantwoordelijke van 

de buitenschoolse opvang Zuidervest 2a te 3990 Peer (tel. 011/61 07 00 - mailadres  

plons@peer.be) of met de verantwoordelijke van Plons aan onze school. Hier kan ook info bekomen 

worden betreffende de tarieven. Plons is gehuisvest in de ruimte boven de overdekte speelplaats 

van de lagere school. 

 

3.13.2 Naschools toezicht  

Het naschools toezicht “SPRING” staat open voor alle kinderen van 2,5 tot 12 jaar van 15.20 u. tot 

16.45 u. en op woensdag van 12.10 u. tot 13.00 u. 

Op schoolvrije dagen en tijdens de schoolvakanties is Spring niet geopend.  

Ouders die gebruik willen maken van de opvang nemen best contact op met de verantwoordelijke van 

het naschools toezicht Zuidervest 2a te 3990 Peer (tel. 011/61 07 00 - mailadres plons@peer.be) of 

met de verantwoordelijke van Spring aan onze school. Hier kan ook info bekomen worden 

betreffende de tarieven. Spring is gehuisvest in de eetzaal van basisschool Ticheleer. 

 

3.14.Vakanties en vrije dagen 

 

Deze worden steeds zo snel mogelijk meegedeeld aan alle ouders en verschijnen op onze 

website. 

Enkele malen per jaar zijn er studiedagen voor de leerkrachten. Deze worden gebruikt door het 

onderwijzend personeel om zich bij te scholen. Ook deze data worden tijdig meegedeeld via 

onze website. 

 

3.15. Onze schoolkrant, Gimme en website 

 

Het ‘Ticheltje’, onze schoolkrant, verschijnt tweemaandelijks. U vindt de uitgave ook terug op onze 

website. De invulling is aanvullend op de informatie op de website en Gimme. 

Hiernaast biedt de website van onze school (www.bsticheleer.be) heel wat informatie. U kan hier 

tevens foto’s en verslagen van recente schoolactiviteiten terugvinden. 

Informatie uit de klassen (weekbriefjes, info, flyers, foto’s, …) wordt via Gimme aan de ouders 

kenbaar gemaakt. 

http://www.bsticheleer.be/
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We gaan ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen de publicatie van de beeldopnamen die te maken 

hebben met de activiteiten van onze school. Mocht je daar toch bezwaar tegen hebben, dan kan je 

dat op elk moment van het schooljaar schriftelijk melden aan de directie. We zullen het bezwaar 

respecteren en geen beelden van je kind meer publiceren.  

 

3.16. Ondertekening van het schoolreglement 

 

Dit reglement wordt aan alle ouders die kinderen aan onze school hebben en aan de ouders bij de 

inschrijving van een nieuwe leerling voorgelegd ‘voor kennisneming en voor akkoord’. 

De handtekening ter kennisneming en akkoord, wordt geplaatst op de inschrijvings-

/aanmeldingslijst. 

 

Bij elke wijziging van de inhoud wordt een herwerkte versie of een herwerkt deel van de 

schoolbrochure op de website geplaatst. 

 

3.17. Bijlagen 

 

Deze worden ieder schooljaar aangepast. De nieuwe bijlagen worden steeds voor eind september 

toegevoegd aan het schoolreglement. Gelieve dan de oude bijlagen te verwijderen en de nieuwe 

achteraan in te voegen. Zo beschikt iedereen weer over de juiste informatie voor dat schooljaar. 

 

De bijlagen kan u vanaf de volgende pagina bekijken. 
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BIJLAGE 1  BIJ  HET SCHOOLREGLEMENT    

Schooljaar 2015-2016      
 

 

 

 

Vanuit ons ‘Opvoedingsproject’ kiest onze school om een aantal rijke en kwaliteitsvolle 

activiteiten aan te bieden. Hiervoor vragen we een bijdrage. 

 

Kleuterschool 

 

VERPLICHTE UITGAVEN 

- Herfstuitstap        € 5 

- Schoolreis          € 10 

- Rollebolle (4- en 5-jarige kleuters)    € 2,50 

- Theatervoorstellingen  (2,5-, 3-, 4- en 5-jarigen)  € 3 

 

NIET VERPLICHTE UITGAVEN 
 

- Nieuwjaarsbrieven     € 0,60 /stuk 

- Drankkaart                  € 7,50 (20 flesjes) of  € 0,50 per flesje 

- Klasfoto               € 2,30            

 

                                                     

Lagere school 

 

 

VERPLICHTE UITGAVEN 
 

Eerste leerjaar : 

Zwemmen ( € 1,85 / beurt x 6) 

  

  

 

11,10 

Bus zwemmen (€ 2,5/ beurt x 11) 

  

  

 

27,50 

ISIS ‘Zoek de zwam’ 

    

  

 

3,00 

Kronkeldidoe 

    

  

 

3,50 

Schoolreis 

    

  

 

22,90 

Theater 

     

  

 

3,00 

Bus sportdag 

    

  

 

5,00 

Onvoorziene uitstap 

   

  

 

9,00 

 

Tweede leerjaar : 

Zwemmen ( € 1,85 / beurt x 6) 

  

  

 

11,10 

Bus zwemmen (€ 2,5/ beurt x 11) 

  

  

 

27,50 

ISIS 

     

  

 

3,00 
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Kronkeldidoe 

    

  

 

3,50 

Schoolreis 

    

  

 

31,90 

Theater 

     

  

 

3,00 

Bus sportdag 

    

  

 

5,00 

 

Derde leerjaar : 

Zwemmen (€ 1,85/ beurt x 3) 

  

  

 

5,55 

Bus zwemmen (€ 2,50/ beurt x 3) 

  

  

 

7,50 

Theater 

     

  

 

4,00 

Schoolreis 

    

  

 

35,00 

Alles met de bal 

    

  

 

3,50 

ISIS 

     

  

 

4,00 

Onvoorziene uitstap 

   

  

 

5,00 

 

Vierde leerjaar : 

Zwemmen ( € 1,85 / beurt x 3) 

  

  

 

5,55 

Bus zwemmen ( € 2,5/ beurt x 3) 

  

  

 

7,50 

ISIS ‘Paddenstoelentocht’ 

   

  

 

3,00 

Theater  

     

  

 

3,00 

Alles met de bal 

    

  

 

3,50 

ISIS  ‘Bodemonderzoek’ 

   

  

 

3,00 

Schoolreis 

    

  

 

35,00 

Onvoorziene uitstap 

   

  

 

5,00 

 

Vijfde leerjaar : 

Zwemmen (€ 2,85/ beurt x 3) 

  

  

 

5,55 

Bus zwemmen ( € 2,5/beurt x 3) 

  

  

 

7,50 

Toneel 

     

  

 

3,00 

American Games 

   

  

 

3,50 

Schoolreis 

    

  

 

35,00 

Theater 

     

  

 

3,00 

Bus FLL 

    

  

 

13,00 

Onvoorziene uitstap 

   

  

 

5,00 
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Zesde leerjaar : 

Zwemmen (€ 2,85/ beurt x 3)   
  

 5,55 

Bus zwemmen ( € 2,5/beurt x 3)   
  

 7,50 

Theater 

     

  

 

3,00 

DAS sportbeurs 

    

  

 

3,50 

Filipijnenatelier 

    

  

 

12,00 

Theater 

     

  

 

3,00 

ISIS 

     

  

 

3,00 

ISIS  

     

  

 

3,00 

Schoolreis 

    

  

 

35,00 

Zwemmen Erperheide 

   

  

 

1,00 

Busvervoer T4T 

    

  

 

1,00 

Onvoorziene uitstap 

   

  

 

5,00 
 

 

NIET VERPLICHTE UITGAVEN 

 

- Nieuwjaarsbrieven                      € 0,60  per  brief 

- Drankkaart                € 7,50 (20 flesjes) of  € 0,50 per flesje 

- Klasfoto                                        € 2,30              

- Cd met foto’s eerste communie            € 6                         

- DVD eerste communie                  € 12,50  
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BIJLAGE 2  BIJ  HET SCHOOLREGLEMENT    

Schooljaar 2015-2016      
 

 

 

1. Schoolparticipanten 
 

1.1. Het schoolbestuur                                                                                                                
Voorzitster  Ria Hendrix   Hoogveld 18  Wijchmaal 

Ondervoorzitter Julien Snoeks   Achterstraat 78 Wijchmaal 

Secretaris  Marij Maesen   Kersenlaan 14  Wijchmaal 

            Schatbewaarder Jean-Claude Geraerts  Dijkerstraat 16  Wijchmaal 

Leden   E.H. Chris Van Strydonck Hoogveld 45  Wijchmaal 

Ingrid Cornelissen  Tichelovenstraat 25 Wijchmaal 

    Gustaaf Gabriels  Overweglaan 19 Wijchmaal 

    Lutgard Gijsens  Sint-Trudostraat 94 Wijchmaal 

    Jaklien Maris   Tichelovenstraat 31 Wijchmaal 

    Siegfried De Smedt  Kapelstraat 32  Wijchmaal 

Ere-voorzitter:  Kamiel van Hooijdonk Peerderbaan 108 b1 Wijchmaal 

 

 

1.2. Het schoolteam 

 

Directies 

Lieve Bussels (halftijds)    Schoolstraat 14 Meeuwen 

Ronny Dreesen (halftijds)    Dorpsstraat 42  Overpelt 

         

Kleuteronderwijs 
Annick Loos   2,5-jarigen  Hoogveld 59    Wijchmaal 

Elke Geelen       3-jarigen   Wautersweg 40   Hechtel            

Sarah Vanhees   3-jarigen  Hoogveld 5  Wijchmaal 

Daniëlle Luys   4-jarigen  St.-Trudostraat 28   Wijchmaal 

Hilde van Limpt                4- en 5-jarigen             St.-Trudostraat 87   Wijchmaal 

Hanne Kelchtermans   (vervangt Hilde v.L.) Kustersstraat 8  Peer 

Annick Cuppens      4- en 5-jarigen            Padveld 6    Wijchmaal 

Natacha Thonissen  ondersteuning  Kruitmolenweg 3    Kaulille 

Monique Goossens             kinderverzorgster        Kerkveld 11    Wijchmaal 

Goele Cuppens  zorgcoördinator Sellestraat 4  Peer 

Johan Gijbels                      kleuterturnen               Tichelovenstraat 24   Wijchmaal 
 

Lager Onderwijs 
Kelly Snoekx   1ste lj.A             Waubergerdijk 18   Peer 

Veerle Gijbels   1ste lj.B   Overweglaan 6   Wijchmaal 

Linda Kemps (halftijds) 2de lj.A   Dijkerstraat 32   Wijchmaal 

Marleen Moris (halftijds) 2de lj.A   Diestersedijk 15b   Wijchmaal 

Els Nelis    2de lj.B   Soetebeek 32    Meeuwen  

Sabine Carmans (halftijds) 3de lj.    Hasseltsebaan 41 b3   Hechtel 
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Tine Swennen (halfijds) 3de lj.   Seringenlaan 68     Peer 

Tim Ketelbuters  4de lj.   St.-Trudostraat 42   Wijchmaal 

Monique Jansen (halftijds)     5de lj.   Tichelovenstraat 113  Wijchmaal 

Tine Swennen (halfijds) 5de lj.   Seringenlaan 68     Peer 

Jan Imants (ondersteuning) 5de lj.   Koedriesstraat 31 Kaulille 

 Ria Deckers   6de lj.   Hoevestraat 19   Wijchmaal 

 

Goele Cuppens  zorgcoördinator Sellestraat 4  Peer 

Johan Gijbels   bewegingsopvoeding Tichelovenstraat 24   Wijchmaal 

Sofie Geusens   bewegingsopvoeding  Jagershoef 1                Hamont-Achel 

     Steven Lijnen    ICT   Bollisstraat 13   Wijchmaal 

 

Administratieve hulp 

 Steven Lijnen      Bollisstraat 13   Wijchmaal 

Mia Vrijsen      Hoogveld 30    Wijchmaal 

Linda Colemont                                                          Tichelovenstraat 23   Wijchmaal 

Ria Cox        

 

Onderhoudspersoneel 

Ria Claes      St.-Trudostraat 99   Wijchmaal  

Sofie Swennen      Hoenrikstraat 4   Wijchmaal 

Frans Van Eijgen     Goudbergstraat 23 Peer   

 

Begeleiders eetzaal 

Monique Goossens (kleuters)    Kerkveld 11    Wijchmaal 

Mia Vrijsen (kleuters + lagere schoolkinderen) Hoogveld 30  Wijchmaal 

Yvonne Tommers     Hoevestraat 4  Wijchmaal 

 Esther Bora      Baan naar Bree 101 Peer 

 

 

1.3. Inspectie en begeleiding 
Gemeenschapsinspecteur :  Ann Schelfhout   

Pedagogische begeleider :      Reinhilde Bielen 

 

 

1.4.  Schoolraad  
Voorzitter :   Lieve Bussels 

Het personeel :  Annick Cuppens 

     Monique Jansen      

De ouders :   Heidi Agten 

     Ludwig Lemmens 

De lokale gemeenschap : Martine Hulsbosch 

      Marjan Ruysen 

 

 

1.5.  L.O.C. 
Schoolbestuur :  Ria Hendrix (voorzitster) 

      Julien Snoeks 

Personeel :   Daniëlle Luys 

                                                         Kelly Snoekx 

Adviseur :   Ronny Dreesen 
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1.6.  VZW Oudervereniging Basisschool Wijchmaal 

E-mail: oudervereniging.wijchmaal@gmail.com 

 
Voorzitter :  Tom Keersmaekers  Hofstraat 67  Mol 

 Secretaris :  Gunther Ceyssens  Kersenlaan 9    Wijchmaal 

Penningmeester : Cindy Pipeleers  St.-Trudostraat 64 Wijchmaal 

Leden:   Dasha Ceyssens  Kersenlaan 9  Wijchmaal 

    Kelly Kellens   Achterstraat 3  Wijchmaal 

    Sven Anthonissen  Overweglaan 4 Wijchmaal 

    Johnny Noelanders  Markt 30  Peer  

 

1.7.  Het CLB – team 
Noëlla Miguet, schoolarts    noella.miguet@vclblimburg.be 

Greet Wertelaers, psycho-pedagogisch consulent greet.wertelaers@vclblimburg.be 

Anick Geerdens, maatschappelijk assistent  anick.geerdens@vclblimburg.be 

Sara Haccuria, sociaal verpleegkundige  sara.haccuria@vclblimburg.be 

 

 

 

1.8. Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap  

  ‘Katholiek  Basisonderwijs  Ge-Negen’ 
- Vrije Basisschool De Dommelbrug, Grotstraat 5 te Linde Peer 

- Vrije Basisschool Pieter Brueghel, Dorpsstraat 19 te Grote-Brogel 

- Vrije Basisschool De Puzzel, Zavelstraat 2 te Kleine-Brogel 

- Vrije Basisschool Preud’hommeschool, Kloosterstraat 35 te Peer 

- Vrije Basisschool Ticheleer, Tichelovenstraat 2 te Wijchmaal 

- Vrije Basisschool St.-Elisabethschool, St.-Elisabethlaan 20 te Wijchmaal 

- Vrije Basisschool Viejool, Schoolstraat 18 te Eksel 

- Vrije Lagere School De Zandkorrel, Twaalf Septemberstraat 9 te Hechtel 

- Vrije Kleuterschool De Zandkorrel, Rhijnweg 5 te Hechtel 

 

Coördinerend directeur: Paula Dierckx 

Correspondentieadres: St.-Elisabethlaan 20  Wijchmaal 

 

1.9. CASS = COMITE van AFGEVAARDIGDEN van de 

SCHOOLBESTUREN 

van de SCHOLENGEMEENSCHAP 

Elk schoolbestuur wordt in het CASS vertegenwoordigd door twee vast gemandateerden. 

Het CASS stelt een college van directeurs samen, bestaande uit de directeurs van alle 

scholen, betrokken bij de scholengemeenschap en de coördinerende directeur. 

        Wijchmaal: Ria Hendrix 

   Ingrid Cornelissen 

 

mailto:oudervereniging.wijchmaal@gmail.com
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INSTAPMOMENTEN VOOR NIEUWE KLEUTERS (2,5-jarigen) 

 

Hiervoor verwijzen we naar onze website 

www.bsticheleer.be 

onder de rubriek ‘inschrijvingen’ 

 

 

 

 

 
VAKANTIES EN VRIJE DAGEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2015 - 2016 

 

Hiervoor verwijzen we naar onze website 

www.bsticheleer.be 

onder de rubriek ‘schoolvrije dagen’ 

 

http://www.bsticheleer.be/
http://www.bsticheleer.be/

