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Schoolreglement 
 
 

Beste ouder 

Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige 

informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het 

schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan. 

In het tweede deel vind je het pedagogisch project. 

In het derde deel vind je het eigenlijke reglement dat o.a. bestaat uit de engagementsverklaring 

tussen school en ouders, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van de 

leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift op het einde van het lager 

onderwijs, onderwijs aan huis, herstel en sanctioneringsbeleid, de bijdrageregeling, vrijwilligers, 
welzijnsbeleid, afspraken en leefregels, leerlingenevaluatie, beleid op leerlingenbegeleiding, 

revalidatie en privacy. 

De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat je  akkoord gaat met het volledige 

schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan het 

eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig 

van de ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden 
opnieuw ter akkoord aan je voorgelegd. 

Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken.  

… 

Wij hopen op een goede samenwerking! 

De directie en het schoolteam 
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DEEL I - INFORMATIE 

Dit deel is meer van informatieve aard.  

I.1.  Contacten 

 

Schoolstruct
uur 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolbestuur 

 
 

Lokale raad 

 

Aanbod 
Basisonderwijs 

Niveaus:   
Lager Onderwijs 

Kleuteronderwijs  
(2 vestigingen) 

 
 

Scholengemeenschap 

vzw Katholieke Scholen Heusden-Zolder   (vzw KSHZ). 
Voorzitter: Mark Smeyers 
Adres van de vzw: Minderbroedersstraat 11    
3550 Heusden-Zolder   011/ 52 07 20 
 
Katholiek Basisonderwijs Zolder 
Voorzitter : Luc Thewissen 
Heldenplein 15    3550 Heusden-Zolder 
Telefoon 011/536854  
e-mail: info@molenholleke.be 
www.molenholleke.be  

Heldenplein 15  3550 Heusden-Zolder  
Telefoon: 011/536854   

Holstraat 5  3550 Heusden-Zolder 
Telefoon: 0489/525501 

De Winning 12  3550 Heusden-Zolder  
Telefoon: 0475/890411 

Scholengemeenschap scholen Heusden-Zolder  www.vsghz.be  

 

Directie 

 

 
Secretariaat  

Coördinerend 
directeur 

leerkrachtenteam 

Rita Grosemans 
Telefoon: 011/536854  
e-mail: info@molenholleke.be  
GSM 0486/032228 (bij dringendheid) 

Suzanne Raymaekers 
e-mail: secretariaat@molenholleke.be 

Johny Verduyckt    info@sghz.be  

Zie schoolwebsite www.molenholleke.be/organisatie 

 

I.2.  Organisatie 

 

Schooluren 

 

 

Te laat komen kan 
niet!  

Lagere school Heldenplein 15 
08.40-12.15u. en 13.30-15.10u.  
ma, di, do, vrij en op woe enkel voormiddag 

Kleuterschool Holstraat 5 
08.40-12.15u. en 13.15-15.10u.  
ma, di, do, vrij en op woe enkel voormiddag 
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Kleuterafdeling De Winning 12 
08.50-12.25u en 13.25 tot 15.20 
ma, di, do, vrij en op woe enkel voormiddag  

De lessen beginnen stipt : wees op tijd ! 
Aanmelden bij: secretariaat. 

 

Voor- en naschoolse 
opvang voor de 
kleuters van de 
Holstraat en de 
leerlingen van de 
lagere school 
Molenstraat 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                
Voor- en naschoolse 
opvang voor de 
kleuters De Winning 

Het toezicht door de school begint om 8.25 
(Holstraat/Heldenplein) en om 8.35 (wijk).  

 

Er is toezicht op de speelplaats tot 15.25 (Holstraat/Heldenplein) 
en om 15.35 (wijk) na schooltijd. De school is niet 
verantwoordelijk voor leerlingen die voor 8.25 (8.35) op de 
speelplaats worden afgezet en na 15.25 (15.35) ( op woensdag 
na 12.30 (12.40) niet afgehaald werden.  
 

Alle kinderen die laattijdig worden afgehaald door de ouders 
worden naar de opvang ’t Klim Op-Ke gebracht/meegegeven. 
De school geeft dan de naam van het kind, adres, 
telefoonnummer en eventuele aandachtspunten door aan de 
opvang. De leerlingen hebben voor en na die uren geen toelating 
om zonder toezicht op de speelplaats te zijn.  

’t Klim-Op-Ke is het initiatief voor buitenschoolse 
kinderopvang van het OCMW. U kan vrijblijvend hiervan 
gebruik maken.  

Uren: 07.00-08.30u. en 15.30-19.00u.  

Beekbeemdenhof 2 3550 Heusden-Zolder  

Verantwoordelijke(n): OCMW Gemeente  

Heusden-Zolder  
Kerkenblookstraat 7 te Heusden,  
011 456158  

www.ocmwheusdenzolder.be   

 
In de kleuterafdeling De Winning organiseert de school de voor- en 
naschoolse opvang in eigen beheer. 
Vergoeding: per begonnen half uur 

 

 

Middagpauze Heldenplein 15   
12.15-13.30u 
Holstraat 5 
12.15-13.15u                 .                         
De Winning 12 (wijkafdeling kleuterschool)   
12.25-13.25u.                                           

Geen drankverkoop in onze school. 
In onze school wordt geen drankaanbod verzekerd.  
De kinderen brengen hun eigen drankje mee voor de 
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pauzemomenten. Gebruik hiervoor flesjes met een schroefdop of 
drankbekers. Lege flesjes en bekers kunnen uitgespoeld en opnieuw 
gebruikt worden. Dus geen blikjes of brikjes! 
Frisdranken en energiedrankjes zijn niet toegestaan. We houden het 
dus bij water, melk (chocomelk) of fruitsap.                                          

 

 

 

 

Vakanties 2022-2023 

Vrije dagen, 
studiedagen 2022-
2023 

 

 

Herfstvakantie: 
Maandag 31-10-2022 tot en met zondag 06-11-2022 
Kerstvakantie :  
Maandag 26-12-2022, vanaf 12.15 uur tot en met zondag 08-01-2023  
Krokusvakantie: 
Maandag 20-02-2023 tot en met zondag 26-02-2023 
Paasvakantie:  
Maandag  03-04-2023 tot en met zondag 16-04-2023 
Zomervakantie: 
Zaterdag 1 juli 2023 tot en met donderdag 31 aug. 2023 

Hemelvaartweekend: Donderdag 18-05-2023 t.e.m. zondag 21-05-
2023 
Pinkstermaandag: 29 mei 2023 
 

Facultatieve verlofdag: maandag 3 oktober 2022 
Facultatieve verlofdag: vrijdag 28 april 2023  

 
Pedagogische studiedag : maandag 5 december 2022  
Pedagogische studiedag : woensdag 8 februari 2022 

 

Leerlingenvervoer Enkel voor kinderen die in de voor- en naschoolse opvang blijven. 
Organisatie door gemeente Heusden-Zolder.   

 
I.3. Samenwerking 

Jullie, Ouders zijn onze partner in de opvoeding van jullie kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan 
steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan een afspraak maken met de directeur of met 
de klasleerkracht. We organiseren ook oudercontacten (zie ook engagementverklaring tussen ouders & school).  

 

Met de 
ouders 

oudercontacten 

 

 

 

 

 

Aanbod: algemene infoavond en individuele gesprekken. 

Algemene infoavond bij de start van het schooljaar.  
Individuele contacten bij de rapporten of na afspraak. 

Uren: na afspraak (ouder – leerkracht).  Tijdens de 
lesactiviteiten kan de klasleerkracht niet gestoord 
worden. 

Plaats: klaslokaal of vergaderruimte. 
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Ouderraad 

 

Schoolraad 

 

 

 

Leerlingenparlement 

 

Contactpersoon voor een afspraak: klastitularis, 
zorgcoördinator of directeur. 

Wijze waarop de school contact opneemt: via 
briefwisseling, telefonisch, per mail. 

 
Voorzitters: Kirsten Valkeneers  
 
Contact: ouderraad@molenholleke.be of 
kirstenvalkeneers@hotmail.com  

Voorzitter: Véronique Vanhamel 
Contact: veronique.vanhamel@molenholleke.be 

Oudergeleding: Kirsten Valkeners, Kristof Vervloesem 
Personeelsgeleding: Véronique Vanhamel, Heidi 
Criekemans 
Lokale gemeenschap: Albert Aerts, Kathleen Vanlooy 

We organiseren verkiezingen waarbij voor elk leerjaar 
één leerling gekozen wordt.  Deze leerlingen geven raad 
en krijgen inspraak over te maken afspraken.  Dit 
gebeurt onder leiding van enkele juffen. 

 

 

 

Centrum Leerlingbegeleiding 

o.m. medische onderzoeken , 
begeleiding leerproblemen, …. 

Je kan rechtstreeks beroep doen op 
het CLB. Het CLB werkt gratis en 
discreet. 

 

Waarvoor kan je bij het CLB 
terecht 
a. Als je kind ergens mee zit of 

zich niet goed in zijn vel voelt 
(psychisch en sociaal 
functioneren) 

b. Als je kind moeite heeft met 
leren 

c. Bij vragen i.v.m. studiekeuze 
(onderwijsloopbaan) 

d. Als er vragen zijn over de 
gezondheid van je kind, 
lichaam, ….(preventieve 
gezondheidszorg) 

e. Met vragen over inentingen 
 
Je kind moet naar het CLB : 
a. voor het systematisch 

contactmoment (medisch 
onderzoek) 

Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Midden-
Limburg  
Saviostraat 39,  3530 Houthalen 

Openingsuren :   

Maandag            8.30u –12.30u, 17.00u –19.00u 
Dinsdag              8.30u –12.30u, 13.00u –17.00u 
Woensdag           8.30u –12.30u, 13.00u –16.00u 
Donderdag          8.30u –12.30u, 13.00u –17.00u 
Vrijdag                8.30u –12.30u, 13.00u –16.00u 
  
Het VCLB is open tijdens het herfst-en krokusverlof. 
Het VCLB is  gesloten tijdens wettelijke feestdagen alsook 
in het kerstverlof,  paasvakantie en  zomervakantie van 
15/07/2021 t.e.m. 16/08/2021. 
 
tel. 011-52 52 05   fax 011-60 27 90  
email : jessie.schrijvers@vcblimburg.be (directie) 

onthaal VCLB: 
Lucia Evers ( psycho-pedagogisch consulent) 
lucia.evers@vclblimburg.be  
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b. als het te vaak afwezig is op 
school (leerplicht) 

c. voor een overstap naar het 
buitengewoon onderwijs 

d. om vroeger of net later aan de 
lagere school te beginnen 

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

Via www.clbchat.be kan jij of je kind een vraag stellen of je verhaal vertellen aan een CLB-
medewerker.  Je vindt alle informatie en de openingsuren van de chat op hun website 
https://www.vclblimburg.be/houthalen  

 

Ondersteuningsnetwerk 

Leerlingen met een 
(inschrijvings)verslag of 
gemotiveerd verslag kunnen voor 
ondersteuning terecht bij een 
ondersteuningsnetwerk.  

Dit geldt voor de leerlingen van de 
volgende types: 
basisaanbod (type 1, 8 in afbouw), 
type 3 (emotionele of 
gedragsstoornis), type 7 (spraak- 
of taalstoornis), type 9 (ASS).   

Voor de andere types doet de 
school beroep op specialiseerde 
ondersteuningsnetwerken : type 2 
(verstandelijke beperking), type 4 
(motorische beperking), type 6 
(visuele beperking), type 7 
(auditieve beperking) 

Ondersteuningsnetwerk sub-regio West-Limburg  :  
 
Dirk Uten, Tel. 0476-86 50 77 
Zorgloket.westlimburg@katholiekonderwijs.vlaanderen 
 

 

Scholen bepalen samen met het CLB en ouders de 
ondersteuningsnoden. We leggen de vragen tot 
ondersteuning voor aan het ondersteuningsnetwerk. 
Scholen voor buitengewoon onderwijs staan in voor de 
ondersteuning van leerlingen, leerkrachten en 
schoolteams. 

 

Gemeente : Voor- en naschoolse 
kinderopvang ’t Klim-Op-ke 
(OCMW) 

 

 

 

 
 
 

Verantwoordelijke : Tatiana Di Iorio  
OCMW  St. Willibrordusplein 4, 
3550 Heusden-Zolder     Tel 011-45 61 50 

Dienst buitenschoolse opvang :  
Kerkenblookstraat 7, 3550 Heusden-Zolder 
011-456158 Fax : 011 456151 
email : kinderopvang@heusdenzolder.be 

Locatie kinderopvang : Beekbeemdenhof 2  
GSM 0470/609625 
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Dienst welzijn en locale economie 
e.a. 

Samenwerking met het team schoolopbouwwerk, team 
diversiteit, dienst preventie, bibliotheek, … 

 
Verantwoordelijke: Els Slechten 
Gemeentehuis, Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder 
011 80 80 80 of 0471 77 83 44 
email : naarschool@heusden-zolder.be 

 

Nuttige 
adressen 

Commissies 

 

 
Commissie inzake Leerlingenrechten  

Onze school maakt deel uit van het Lokaal Overleg 
Heusden-Zolder Basisonderwijs.  
Dienst Maatschappelijke Begeleiding 
Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder  
tel. 011-80 80 86  

 

Vlaamse Overheid Agentschap voor onderwijsdiensten 
(Agodi) 

secretariaat commissie inzake leerlingenrechten 
Koning Albert-II laan 15, 1210 Brussel  
02-553 93 83 
commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be  
 

Commissie zorgvuldig bestuur  

Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel  
02 553 65 98 
zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be  
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DEEL II - Pedagogisch project 

Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool.  
Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze 
achtergrond ook.  Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor 
de opvoeding en vorming die de school hun kinderen verstrekt.   Kiezen voor onze school houdt 
voor iedereen een engagement in.  Daarom mogen ouders van de school verwachten dat de school 
voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze zelf willen 
geven. Niet alle ouders voeden hun kind op binnen onze maatschappelijke en Vlaamse tradities.  
Niet alle kinderen hebben dezelfde socio-culturele achtergrond.   Anderzijds kiezen voor onze 
school is ook aangeven als ouders  vertrouwen stellen in de wijze waarop de school vandaag haar 
pedagogisch project uitrolt.  De school verwacht van  leerlingen en ouders engagement om 
dagelijks op een respectvolle manier deze leef- en leerwereld te kunnen organiseren. 
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VBS ’t Molenholleke - Zolder    ________________________  
 
Een dorpsschool in hartje Zolder 

Met drie vestigingsplaatsen  

Voor kleuters en lagereschoolkinderen. 

 

- Sterke reputatie: onze ‘kwaliteit’ krijgt vandaag nieuwe inhoud 

- Een katholieke school met een begeesterd opvoedingsproject 

- Open en respectvol voor diversiteit  

 

Een warme school  

 

- Elk kind ervaart dat het ‘gezien’ wordt, elke dag opnieuw, geborgen en veilig 

- Aandacht voor ieders eigenheid: persoonlijkheid, culturele achtergrond, talenten 

- Beleving, plezier en verbondenheid krijgen voorrang.  

 

Leren ‘leven’ en leren ‘leren’ 

 

Hoe zullen onze kinderen in het leven staan?  

Aan welke toekomst zullen zij bouwen? Waarin zullen zij geloven? 

 

Deze wereld, een onuitputtelijk wonder… 

Een kind wordt maar mens in gemeenschap 

Broers en zussen, evenwaardig over alle verschillen heen 

Iedereen onvolmaakt en beperkt 

Ieder zijn eigen weg, soms tegendraads  

 

 

Waar wij zeker op inzetten:  

doorzettingsvermogen, omgaan met eigen beperkingen en mogelijkheden, met vallen en opstaan, 

geloof in eigen leer-kracht, durven leren door fouten, ontdekken wie je bent en zelfstandig zijn, 

verantwoordelijk zijn, zorgzame inzet voor mens en wereld, genieten van het leven, dankbaar zijn, 

communicatief en contactvaardig, functioneren in groep 

Kansen voor ontwikkeling op eigen  niveau 

 

Kijken naar kinderen zoals ze zijn. Elk kind heeft een ‘eigen niveau’, iets unieks.  
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Hoe willen wij onderwijzen? 

Met kansen voor bewegen, harmonie van lichaam en geest 

Door de kinderen gepast uit te dagen en te prikkelen 

Door spelend leren en zelfontdekkend leren 

Door te laten ervaren hoe taal leuk en belangrijk is 

Door kinderen verbaal en non-verbaal te bevestigen 

Met veel structuur en rust 

Door te differentiëren 

Met stimulering van creativiteit 

Door gevoelens te leren uiten 

Door zelfstandig te laten en te leren werken 

 

Elk kind blijft ons verwonderen.  

Moeilijke situaties hoeven nooit een eindpunt te zijn. Altijd blijft er perspectief. 

In alle omstandigheden geloven dat je bemind en gedragen wordt. 

Problemen kan je niet ‘oplossen’. De sleutel is: echt aanwezig zijn bij een kind, laten voelen dat je er 

bent, inleven, meeleven. 

 

Eindtermen nastreven – flexibel - volgens het eigen traject van elk kind 

Kijken naar de groei, de positieve ontwikkeling van een kind 

Zorgen voor aangepaste leerstof, materialen en activiteiten 

 

Verbindende en open communicatie 

 

Een team van leerkrachten en directie 

die gemotiveerd zijn, samenwerken, elkaar waarderen, zich verbonden voelen 

die goesting en enthousiasme uitstralen 

 

Open en duidelijke communicatie: 

 duidelijke afspraken,  

 positieve feedback,  

 ruimte voor gezamenlijk overleg 

 

Verbonden met de ouders van de kinderen 

lage drempel en altijd welkom, binnen afgesproken kader  

ouders en gezin leren kennen 

open luisterende houding en empathie 
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DEEL III - Het reglement 

III.1. Engagementsverklaring tussen school – ouders 

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze 
school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel de volle 
steun van de ouders. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo 
weten we duidelijk wat je van elkaar mogen verwachten. Ouders en school zullen op afgesproken 
momenten de engagementen  en het effect ervan evalueren.  

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders.  

Als ouder ben je samen met onze school partner in de opvoeding van je kind.  Het is goed dat je zicht hebt 
op de werking van de school.  

Daarvoor plannen we bij het begin van elk schooljaar een ouderavond in de klas van je kind. Je kan er kennis 
maken met de leerkracht van je kind en met de manier van werken. We willen je op geregelde tijden 
informeren over de evolutie van je kind. Dat doen we schriftelijk via het rapport en evaluatiefiches (lagere 
school - 3 periodes).  
We organiseren ook regelmatig individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar laten we je 
weten op welke data die doorgaan.  

We engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien je niet op de geplande 
oudercontacten kan aanwezig zijn. 

Als je zich zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak dan kan je op elk moment zelf een 
gesprek aanvragen met de leerkracht van je kind, de zorgcoördinator of de directeur. Dat doet je 
persoonlijk, eventueel telefonisch of via mail.  

Wij verwachten dat je met ons contact opneemt bij vragen of zorgen ten aanzien van je kind. 

Wij verwachten dat je je als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding 
van je kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact.  

We engageren ons om met je in gesprek te gaan over je zorgen en vragen ten aanzien van de evolutie van je 
kind. 

Aanwezig zijn op school en op tijd komen.  

We vinden de aanwezigheid van je kind op school belangrijk.  We verwachten dat je kind regelmatig op tijd 
naar school komt.  Niet alleen voor leerplichtige leerlingen maar ook voor kleuters is een voldoende 
aanwezigheid op school essentieel voor een succesvolle schoolloopbaan.  De school stelt dit engagement 
expliciet. 
 
We verwittigen jou als de afwezigheid van je kind niet gewettigd is.  Indien nodig neemt de school 
begeleidende maatregelen   De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en 
behouden van de kleuter- en / of  schooltoeslag en voor de toelating tot het lager onderwijs en voor het 
uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs. 

Daartoe moet de school de afwezigheden van je kind doorgeven aan het departement onderwijs (overheid) 
en aan het CLB. 

De precieze schooltijden voor elke vestiging vind je vooraan in de brochure deel I. 
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Wij verwachten dat je ons ’s morgens voor 9u verwittigt bij afwezigheid, liefst per email 
(secretariaat@molenholleke.be), eventueel telefonisch.  Bij extra-muros activiteiten verwittig je voor de 
aanvang van de school d.i. voor 8.40 u. (wijk 8.50 u) 

Kinderen die te laat toekomen melden zich aan bij Suzanne van het secretariaat. 

Het CLB waarmee we samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. Die 
begeleiding is verplicht.  Als je niet ingaat op die begeleiding, melden we dit aan de overheid. 

Wij zullen op de volgende wijze samenwerken met jou en met het CLB :  

- Voor problematische afwezigheden wordt er steeds contact genomen met  ouders. 
- Indien het probleem zich blijft stellen, wordt er in overleg met het CLB een dossier opgestart.  Dit 

wordt dan ook verder opgevolgd en zo nodig worden de nodige (wettelijke) stappen ondernomen. 
- We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken…….  

Je kan steeds bij ons terecht in geval van problemen.  We zullen samen naar de meest geschikte aanpak 
zoeken. 

Individuele leerlingenbegeleiding.  

Onze school voert een beleid op leerlingenbegeleiding (zie verder). Dit houdt o.m. in dat we gericht de 
evolutie van uw kind volgen. Dit doen we door het werken met een  leerlingvolgsysteem (LVS). Sommige 
kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen 
hebben constant nood aan individuele zorg.  

Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kan je dit melden aan de directie. Specifieke 
onderwijsbehoeften is een breed begrip. We gaan dan samen met jou na welke aanpassingen nodig zijn.  
We kunnen ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. 
De school gaat steeds in overleg met ouders.  Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je 
kind nodig hebt en wat wij als school kunnen organiseren.  Als school zijn we verplicht om redelijke 
aanpassingen te voorzien als jouw kind daar nood aan heeft.  Het is niet mogelijk om hier als ouders verzet 
tegen aan te tekenen. 

We zullen in overleg met jou als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van je kind zal 
georganiseerd worden. Dit kan bv. door een individueel handelings- of begeleidingsplan, een individueel 
aangepast curriculum (IAC), extra ondersteuning … Daarbij zullen we steeds aangeven wat je van de school 
kan verwachten en wat wij van jou als ouder verwachten. Contacten en overlegmomenten worden steeds in 
overleg met onze zorgcoördinator of de klasleerkracht georganiseerd. 

Wij verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en 
naleeft.  

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.  

Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands en niet alle kinderen starten hun schoolloopbaan 
met dezelfde taalvaardigheid Nederlands. 
 
Onze school voert een talenbeleid.  Wij engageren er ons toe kinderen te ondersteunen bij het leren van en 
het leren in het Nederlands.  Van jou als ouder verwacht de school dat je positief staat tegenover de 
onderwijstaal en tegenover de initiatieven die we als school nemen om de taalontwikkeling van onze 
leerlingen te ondersteunen (taaltraject/taalbad voor kinderen die de onderwijs onvoldoende beheersen).  
We vragen ook om kinderen in de vrije tijd te stimuleren bij het leren van het Nederlands.  De gemeente( 
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afdeling welzijn en lokale economie) onderneemt heel wat initiatieven om je bij dit engagement te helpen 
ondersteunen.   

 

III.2. Inschrijvingen en toelatingen van leerlingen 

 

Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind je terug op onze 
website www.molenholleke.be en in folders van de gemeente.  Ook op 
http://www.naarschoolinheusdenzolder.be/basisonderwijs kan je heel wat info vinden. 

Een kind is pas ingeschreven in onze school als de ouder(s) schriftelijk instem(t)(men) met het pedagogisch 
project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft een kind voor de ganse schoolloopbaan 
ingeschreven.  
De inschrijving van een leerling kan enkel stoppen in de gevallen die wettelijk zijn opgesomd.  De 
inschrijving stopt wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen of wanneer de leerling 
bij wijze van een tuchtmaatregel definitief werd uitgesloten.   

Wanneer tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassing voor de leerling wijzigen, kan het zijn dat de 
vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag nodig is, ofwel een bestaand 
verslag gewijzigd moet worden.   

In dat geval organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB.  Op basis van dit 
overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, beslist de school om de leerling op vraag van de 
ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum (IAC) of om de 
inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden. 

Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug het schriftelijk akkoord vragen. Indien ouders niet 
akkoord gaan met de wijziging, dan wordt de inschrijving van het kind beëindigd op 31 augustus van het 
lopende schooljaar. 
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Overgang kleuterschool-lagere school 

Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool De Winning 12 of Holstraat 5 dan hoeft het zich niet opnieuw 
in te schrijven bij de overgang naar het lager gelegen Heldenplein 15 te Zolder. 

Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs 

Je kind kan pas instappen in het lager onderwijs als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden 
voldoet. 
Ook kinderen jonger dan 5 jaar kunnen worden toegelaten tot het lager onderwijs.  Er wordt geen 
leeftijdsgrens meer bepaald.  Er zal steeds een advies van de klassenraad en van het CLB nodig zijn. 

Leerlingen die vervroegd instappen in het lager onderwijs zijn bijgevolg ook leerplichtig en zijn altijd 
aanwezig, behalve bij gewettigde afwezigheid. 

Screening niveau onderwijstaal 

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

Verlaging aanvang van de leerplicht 

De federale overheid besliste in het voorjaar 2019 tot een verlaging van de aanvang van de leerplicht.  Door 
deze federale wet verlaagt vanaf 1 september 2020 de aanvang van de leerplicht van 6 naar 5 jaar en wordt 
het aantal jaren leerplicht opgetrokken van 12 naar 13 jaar.   

 

III.3. Ouderlijk gezag 
 III.3.1. Zorg en aandacht voor het kind 

Als school bieden wij een bieden wij een luisterend oor aan voor al onze leerlingen.  . 

  

Ook voor  kinderen die een ‘verliessituatie’ (echtscheiding) moeten verwerken, wil de 
school een luisterend oor, openheid , begrip en wat extra aandacht bieden.  

III.3.2. Neutrale houding tegenover de ouders 

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan 
gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen.  Zolang er geen uitspraak van de rechter is, houdt de 
school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving.  Is er wel een vonnis of arrest, dan volgt de school 
de afspraken zoals opgelegd door de rechter. 

III.3.3.Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders 

Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van 
informatiedoorstroming (oudercontacten, rapport e.d.) en de manier waarop beslissingen over het kind 
worden genomen.  

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat 
betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet 
ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de 
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schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig 
betaald is, blijven beide ouders elk het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die 
ze met elkaar gemaakt hebben. 

Afspraken over agenda, berichten, uitnodigingen voor oudercontacten, evenementen enz. kunnen aan 
beide ouders per mail bezorgd worden.  Bij aanvang van het schooljaar maken beide ouders de klasjuf 
hierop attent zodat zij haar mails naar beide ouders kan verzenden.  De mailadressen van de juffen zijn te 
raadplegen op de website van de school bij ‘organisatie’. 

III.3.4. Co-ouderschap 

Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, kan je kind tijdens 
het schooljaar niet op twee plaatsen school lopen. De school moet de inschrijving van een leerling 
weigeren als de ouders hun kind tijdens het schooljaar afwisselend in verschillende scholen in- en 
uitschrijven. 

III.4. Organisatie van de leerlingengroepen binnen hetzelfde onderwijsniveau 

 

 

De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB of een leerling kan overgaan 
naar een volgende leerlingengroep. Vindt de school het nodig 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 jou als ouder 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 school 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.  (Bv. 
in de kleuterschool na een instapdatum.) 

III.5.  Afwezigheden  :  
Voor leerlingen in het lager onderwijs (ook de 5-jarigen die vervroegd zijn ingestapt), alsook de 6-jarigen en 
7-jarigen in het kleuteronderwijs, is de leerplicht voltijds.  Zij moeten altijd aanwezig zijn, behalve bij 
gewettigde afwezigheid.  De regelgeving rond afwezigheden is op hen van toepassing. 

De 5-jarigen in het kleuteronderwijs moeten een voldoende aanwezigheid hebben van minstens 290 halve 
dagen.  De directeur kan beslissen of een afwezigheid van een 5-jarige als aanvaardbaar wordt beschouwd.  
De regels rond afwezigheden kunnen voor de directeur richtinggevend zijn.  Als de afwezigheid volgens de 
directeur aanvaardbaar is, dan telt dit mee voor het bereiken van de 290 halve dagen aanwezigheid. 
 

Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs (2,5-jarigen, 3-jarigen en 4-jarigen) kunnen niet onwettig 
afwezig zijn, aangezien ze niet steeds op school moeten zijn.–Ze zijn niet onderworpen aan de leerplicht. 

Het is belangrijk dat kleuters (leerplichting of niet) regelmatig naar school komen.  Het is in het belang van 
het kind om het elke dag naar school te sturen.  Kinderen die lessen en activiteiten missen, lopen meer risico 
op achterstand.  Zij worden ook minder goed opgenomen in de leerlingengroep.   

De school moet het aantal dagen dat een kind ongewettigd afwezig is, doorgeven aan de overheid.  Kleuters 
die onvoldoende dagen naar school komen, kunnen hun kleuter- en/of schooltoeslag verliezen en ook de 
toegang tot het lager onderwijs is afhankelijk van het aantal dagen dat het kind kleuteronderwijs volgde.  



 

16 

Schoolbrochure ’t Molenholleke schooljaar 2022-2023 

We verwachten dan ook dat de ouders ook de afwezigheden van hun kleuter onmiddellijk melden, liefst voor 
9u per mail secretariaat@molenholleke.be .  Bij extra-murosactiviteiten meld je dit voor 8u40. 
Ook als je eens door omstandigheden je kind niet op tijd kan afzetten, laat je dit zo snel mogelijk weten. 

Kom je kind meermaals te laat of is je kind al vaak afwezig geweest, dan kunnen we samen nagaan hoe we 
de participatie van je kind kunnen verhogen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. 5.1. Wegens ziekte 

- Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is steeds een 
medisch attest verplicht.   Dat attest kan afkomstig zijn van een arts(-specialist), een 
psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een 
ziekenhuis of erkend labo.   

- Is het kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van 
de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar.  
Vanaf de vijfde keer is een medisch attest vereist. 

- Is het kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB.   
Een chronisch ziektebeeld leidt tot verschillende afwezigheden zonder telkens een 
doktersconsultatie noodzakelijk is (bv. astma, migraine,…)kan na samenspraak tussen 
school en CLB één medisch attest dat het ziektebeeld bevestigt, volstaan.  Wanneer 
een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een verklaring 
van de ouders.   

- Consultaties ( zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk 
buiten de schooluren plaats vinden. 

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk telefonisch op 011536854 maar bij voorkeur 
per mail op  secretariaat@molenholleke.be.  Men bezorgt het ziektebriefje aan de 
klastitularis.. 

Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig in volgende gevallen : 
- het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze schrijft : ‘dixit de 
patiënt’. 
- het attest is geantedateerd of begin- en einddatum werden ogenschijnlijk vervalst 
- het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de leerling te maken 
heeft zoals bv. ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden, familiale redenen enz. 
 
Bij twijfel over een medisch attest wordt code B (problematische afwezigheid) doorgegeven.  
Medische attesten waarrond twijfel bestaat of die onaanvaardbaar zijn, worden gesignaleerd 
aan de CLB-arts, die rekening houdend met de deontologische artsencode, deze zaak verder 
kan volgen. 

III.5.2. Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden  

De afwezigheid van je kind kan in een aantal situaties gewettigd zijn.  Voor deze afwezigheden 
is geen toestemming van de directeur nodig. Je verwittigt de school wel vooraf van deze 
afwezigheid.  Je geeft ook een officieel document of een verklaring die de afwezigheid staaft, 
af aan de school.  Voorbeelden hiervan zijn : 

- Het overlijden van een persoon of het huwelijk van een persoon die onder hetzelfde 
dak woont of van een bloed- en aanverwant.  Het betreft hier enkel de dag van de 
begrafenis zelf.  Indien het bijwonen van de begrafenis een afwezigheid van meer dan 
één dag vergt (bv. omdat het een begrafenis in het buitenland betreft), dan is voor die 
bijkomende dagen steeds een toestemming van de directie vereist. 



 

17 

Schoolbrochure ’t Molenholleke schooljaar 2022-2023 

- Het bijwonen van een familieraad 
- Een oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (vb. hoorrecht van de leerling in 
kader van een echtscheiding) 
- Het onderwerpen worden van maatregelen in kader van bijzondere jeugdzorg en de 
jeugdbescherming  
- De onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (bv. 
staking openbaar vervoer, overstroming, ……….) 
- Het vieren van een feestdag dat hoort bij het geloof (islamitische, katholieke, 
protestants-evangelische, ….. godsdienst) 
- Het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van 
een vereniging als topsportbelofte aan sportieve manifestaties.  Deze afwezigheid kan 
maximaal 10 al dan niet gespreide halve schooldagen per schooljaar bedragen.  Het 
betreft hier niet het bijwonen van een training, maar wel het kunnen deelnemen aan 
wedstrijden/tornooien of stages waarvoor de leerling (als lid van een 
unisportfederatie) geselecteerd is.  De unisportfederatie dient een document af te 
leveren waaruit blijkt dat de leerling effectief geselecteerd is als topsportbelofte.  Dit 
document is geldig voor één schooljaar en dient eventueel elk schooljaar opnieuw 
verlengd te worden. 

III.5.3. afwezigheid wegens een preventieve schorsing, een tijdelijke of een definitieve uitsluiting 
Als een leerling de leefregels van de school ernstig overtreedt, kan de school de leerling 
preventief schorsen (bewarende maatregel) of tijdelijk of definitief uitsluiten 
(tuchtmaatregel). 
 
Een leerling die preventief geschorst, tijdelijk of definitief uitgesloten is, mag de lessen en 
activiteiten van zijn leerlingengroep niet volgen.  Het algemeen principe is dat de school bij 
preventieve schorsing en tijdelijke of definitieve uitsluiting opvang voorziet.  Enkel als de 
school aan de ouders schriftelijk motiveert waarom dit niet haalbaar is, moet de school niet in 
voor opvang zorgen.  De leerling wordt als gewettigd afwezig beschouwd, ongeacht of hij wel 
of niet door de school wordt opgevangen. 

III.5.4.afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is 

Soms kan je kind om een andere reden afwezig zijn.  De ouders bespreken dit op voorhand 
met de directie.  De directeur beslist en tegen zijn beslissing kunnen de ouders niet in beroep 
gaan.   Het betreft hier de afwezigheid wegens persoonlijke omstandigheden: 

- Persoonlijke redenen van de ouders/leerling in echt uitzonderlijke omstandigheden 
- De rouwperiode bij een overlijden 
- Het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van 

een vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties;  andere dan de 10 halve 
schooldagen waarop topsportbeloften recht hebben. 

- School-externe interventies 

III.5.5. afwezigheden voor maximaal 6 lestijden per week voor topsport tennis, zwemmen en 
gymnastiek mits toestemming van de directie 

III.5.6. Afwezigheden van kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en artiesten en 
woonwagenbewoners, om de ouders te vergezellen tijdens hun verplaatsingen (de zgn. trekperiodes) 

III.5.7. Afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden 

De directeur kan de afwezigheid van een leerling toestaan voor revalidatie tijdens de lestijden 
voor specifieke situaties en dit gedurende 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen. 
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III.5.8. Problematische afwezigheden 

Alle afwezigheden die niet opgesomd en gewettigd kunnen worden zoals hierboven vermeld, 
zijn te beschouwen als problematische afwezigheden.  De school zal de ouders onmiddellijk 
contacteren bij elke problematische afwezigheid. 

Vanaf vijf al dan niet gespreide halve lesdagen per schooljaar die als problematische 
afwezigheid zijn geregistreerd, moet de school het CLB contacteren, waarna zij samen 
beslissen of er onmiddellijk een begeleidingstraject wordt opgestart.  De school houdt een 
dossier bij van het begeleidingstraject.  School en CLB zullen in communicatie met de ouders 
een begeleidingsplan opstellen voor de betrokken ouders en hun kinderen. 

Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om vroeger op 
vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een 
kind op school is van 1 september tot en met 30 juni. 
 

III.6.   Onderwijs aan huis  

 

Als je kind wegens een chronische ziekte of langdurige ziekte of ongeval tijdelijk niet naar 
school kan komen, dan heeft je kind onder bepaalde voorwaarden recht op tijdelijk onderwijs 
aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beide. 

Voor tijdelijk onderwijs aan huis moet je als de ouder een aanvraag indienen bij de directeur en 
een medisch attest toevoegen.  Heeft je kind een niet-chronische ziekte, dan voeg je een 
medisch attest toe, waaruit blijkt dat je kind onmogelijk naar school kan gaan, maar wel 
onderwijs kan krijgen.  Heeft je kind een chronische ziekte, dan heb je een medisch attest van 
een geneesheer-specialist nodig dat het chronische ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat 
je kind onderwijs mag krijgen. 

Heeft je kind een niet-chronische ziekte, dan kan tijdelijk onderwijs aan huis worden pas 
worden georganiseerd na afwezigheid van 21 opeenvolgende kalenderdagen.  Als de 
ziekteperiode van je kind noodgedwongen wordt verlengd of als je kind na een periode van 
tijdelijke onderwijs aan huis binnen 3 maanden hervalt, moet je geen wachttijd van 21 
opeenvolgende kalenderdagen meer doorlopen om opnieuw tijdelijk onderwijs aan huis te 
krijgen.  Je hoeft ook niet opnieuw een aanvraag in te dienen.  Om de nieuwe afwezigheid te 
wettigen, is er wel een nieuw medisch attest nodig. 
 
Heeft je kind een chronische ziekte, dan heeft je kind recht op 4 lestijden tijdelijk onderwijs aan 
huis per opgebouwde schijf van 9 halve schooldagen afwezigheid.  Deze uren kunnen 
gedeeltelijk op school georganiseerd worden.  Dit is mogelijk na een akkoord tussen ouders en 
de school en vindt plaats buiten de normale schooluren en niet tijdens de middagpauze.  De 
aanvraag en de medische vaststelling van de chronische ziekte blijft geldig voor de hele 
schoolloopbaan van je kind op onze school.  Je hoeft dit dus maar één keer aan onze school te 
bezorgen. 
Je kind moet daarnaast op 10 km of minder van de school verblijven.  Als je kind op een grotere 
afstand van de school verblijft, dan kan de school tijdelijk onderwijs aan huis organiseren maar 
is daar niet toe verplicht.   
 
Als je kind aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je als ouder op de mogelijkheid van 
tijdelijk onderwijs aan huis wijzen.  Zodra de voorwaarden voor het verstrekken van tijdelijk 
onderwijs aan huis vervuld zijn, kan de school hiermee van start gaan. 
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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 leerlingengroep van het kind.  Tijdelijk onderwijs aan huis is gratis. 

De school kan in overleg met jou ook 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 maakt dan samen met jou concrete afspraken over opvolging en evaluatie. 

Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur. 

III.7  Een- of meerdaagse schooluitstappen (Extra-murosactiviteiten) 

Eéndaagse 
uitstappen 

 

Je kind is verplicht deel te nemen aan extra-murosactiviteiten die minder dan één schooldag 
duren.  Dit zijn normale schoolactiviteiten.  We streven er als school ook naar om ook alle 
kinderen te laten deelnemen aan extra-murosactivteiten die één dag of langer duren.  De 
activiteiten maken namelijk deel uit van het onderwijsaanbod dat we aan je kind geven. 
 
Via dit schoolreglement met bijlage bijdrageregeling (kostenraming) informeren we jou als 
ouder over de uitstappen die dit schooljaar worden voorzien. 
 
Door de ondertekening van dit schoolreglement gaan we ervan uit dat je op de hoogte bent 
van de schooluitstappen die worden georganiseerd.   Als je niet wenst dat je kind meegaat op 
één van extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren, dien je dat voorafgaand 
schriftelijk te melden aan de school.  Leerlingen die niet deelnemen aan extra-
murosactiviteiten dienen op de school aanwezig te zijn.  

Aanbod: zie overzicht bijdrageregeling ouders 

Meerdaagse 
uitstappen 

 

Bij een meerdaagse extra-murosactiviteit vragen wij een afzonderlijke schriftelijke 
toestemming van de ouders. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-
murosactiviteiten. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op de 
school aanwezig te zijn.  
 
Aanbod: sneeuwklassen voor het 6de leerjaar. 

III. 8  Getuigschrift basisonderwijs 
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De klassenraad beslist welke leerlingen in aanmerking komen voor het getuigschrift 
basisonderwijs.  Het getuigschrift wordt uitgereikt aan een regelmatige leerling die in 
voldoende mate de eindtermgerelateerde leerplandoelen heeft bereikt.  Een leerling die geen 
getuigschrift basisonderwijs behaalt, ontvangt een schriftelijke motivering waarom het niet 
werd uitgereikt, met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere 
schoolloopbaan.  Deze leerling krijgt ook een verklaring waarin het aantal en de soort van 
gevolgde schooljaren lager onderwijs staat.   

Een leerling die een individueel aangepast curriculum volgt, kan een getuigschrift 
basisonderwijs behalen op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de 
onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager 
onderwijs.  Als die leerling geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, ontvangt deze een 
schriftelijke motivering waarom het getuigschrift niet werd uitgereikt, met inbegrip van 
bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan.  Deze leerling krijgt ook een 
verklaring waarin het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lage onderwijs staat. 

III.8.1. procedure tot het uitreiken van het getuigschrift 

Gedurende de hele schoolloopbaan van je kind zullen we communiceren over zijn of haar 
leervorderingen.  Je kan inzage in en toelichting bij evaluatiegegevens krijgen.  Je kan ook een 
kopie vragen. 

Of een leerling het getuigschrift basisonderwijs krijgt, hangt af van de beslissing van de 
klassenraad.  De klassenraad gaat na of de eindtermgerelateerde leerplandoelen voldoende  
in aantal en beheersingsniveau zijn behaald.  Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de 
schoolloopbaan maakte, en de zelfsturing die hij toont, zeker een rol spelen.  De voorzitter en 
alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag over de beslissing omtrent 
het getuigschrift basisonderwijs. 

Na 20 juni beslist de klassenraad of een leerling een getuigschrift basisonderwijs ontvangt.  
Wanneer de getuigschriften worden uitgereikt, kan je vinden op de schoolkalender 
www.molenhollek.be /kalender bij ‘proclamatie’.  De datum van uitreiking is ook de 
ontvangstdatum voor het instellen van beroep.  Als je niet aanwezig bent op de uitreiking, dan 
geldt 1 juli als datum van ontvangst voor het instellen van beroep.  

III.8.2. Beroepsprocedure: 

Indien je als ouder niet akkoord zou gaan met het niet-toekennen van het getuigschrift 
basisonderwijs, kan je beroep instellen.  Die beroepsprocedure wordt hieronder toegelicht. 

Let op: 

- wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen 
(zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen, 11 juli 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.  Dit gesprek is niet hetzelfde als het oudercontact.  Je moet dit 
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gesprek uitdrukkelijk schriftelijk aanvragen vb. per email, per brief, …..  Je krijgt een 
uitnodiging die de afspraak bevestigt. 

2. Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag 
waarop je de beslissing hebt ontvangen dat het getuigschrift niet wordt uitgereikt aan je 
kind.  
Let op : als het gesprek na het verstrijken van de termijn wordt aangevraagd, kunnen we 
niet meer op die vraag ingaan. 
Tijdens dit gesprek krijg je de kans om je bezwaren te geven.  De directeur verduidelijkt 
aan de hand van het dossier van je kind op basis van welke gegevens de klassenraad zijn 
beslissing heeft genomen.  Van dit overleg wordt een verslag gemaakt. 

3. De directeur deelt het resultaat van dit overleg met een aangetekende brief aan je mee.  Er 
zijn twee mogelijkheden :  

- De directeur vindt dat je argumenten geen nieuwe bijeenkomst van de klassenraad 
rechtvaardigen. 

- De directeur vindt dat je argumenten het overwegen waard zijn.  In dat geval zal zij/hij 
de klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw te 
overwegen.  De ouders ontvangen per aangetekende brief het resultaat van die 
vergadering. 

4. Als ouders het niet eens zijn met de beslissing van de directeur of de beslissing van de 
nieuwe klassenraad, dan kan je beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur.  
Dit kan via aangetekend schrijven of persoonlijk afgeven, waarbij een bewijs van 
ontvangst dat aantoont op welke datum ze het hebben ingediend.  De school geeft het 
beroep daarna door aan het schoolbestuur. 
 
De voorzitter van VZW Katholiek Basisonderwijs Zolder is Mark Smeyers, 
Minderbroedersstraat 11, 3550 Heusden-Zolder 

1. Wanneer de school open is, kan de ouder het beroep bij het schoolbestuur op school 
persoonlijk afgeven.  De ouder krijgt dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke 
datum je het hebt ingediend.  De school geeft het beroep daarna door aan het 
schoolbestuur.  

2. Je hebt daarvoor een termijn van drie dagen, die begint te lopen de dag nadat de 
aangetekende brief van de school wordt ontvangen.  De aangetekende brief met één van 
de twee mogelijke beslissingen wordt geacht de derde dag na verzending te zijn 
ontvangen.  De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de 
ontvangst. 

3. Dat geldt ook als je ervoor kiest om het beroep persoonlijk af te geven op school. 

4. Let op : als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie 
het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen.  Dat betekent dat ze het beroep niet 
inhoudelijk zal kunnen behandelen. 

5. Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen :  

6. Het beroep is gedateerd en ondertekend 

7. Het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd ofwel op school 
afgegeven (met bewijs van ontvangst) 
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Let op : als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het 
beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet 
inhoudelijk zal kunnen behandelen. 

We verwachten ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom het niet uitreiken 
van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt. 
Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

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

6. De beroepscommissie zal steeds de ouders en hun kind uitnodigen voor een gesprek.  Zij 
kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.  De periode waarin de 
beroepscommissie kan samenkomen, is tussen 29 juni  tot en met 20 augustus van het 
betreffende schooljaar. Het is enkel mogelijk een gesprek te verzetten bij gewettigde 
reden of overmacht. 

7. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn.  Deze 
samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, 
overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te 
duiden.  
 
De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. Wanneer het toch tot een 
stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur 
verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn.  De 
voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur.  Wanneer er bij een 
stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag.   
 
De beroepscommissie zal het beroep als onontvankelijk afwijzen, de betwiste beslissing 
bevestigen of  het getuigschrift basisonderwijs toekennen .   
 

8. Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september schriftelijk (aangetekende 
brief) aan de ouders ter kennis gebracht. 
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III. 8.3. Studiekeuzebegeleiding in het 6e leerjaar 

In samenwerking met het CLB wordt een aanbod verzekerd om de leerlingen van het 6de 
leerjaar te begeleiden bij hun studiekeuze.  Ouders kunnen met vragen over de 
onderwijsloopbaan en studiekeuze ook steeds terecht bij het CLB. 

III.9  Herstel- en sanctioneringsbeleid 
Kinderen maken nu en dan fouten.  Dat is eigen aan het groeiproces van elk kind.  Kinderen kunnen leren uit 
de fouten die ze maken.  Onze school wil hierop inzetten door dialoog en herstel alle kansen te geven.  In 
overleg met de betrokkenen gaan we op zoek naar een gepaste maatregel of een mogelijke oplossing.  Op 
die manier kunnen kinderen mee de verantwoordelijkheid nemen om een oplossing te zoeken voor het 
conflict of om hun fout goed te maken.  Hiermee sluiten we als school tuchtmaatregelen niet uit.  Het 
betekent wel dat we heel bewust ervoor kiezen om in bepaalde gevallen een tuchtmaatregel op te leggen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.9.1. Begeleidende maatregelen 

Wanneer je kind de goede werking van de school of het lesverloop verhindert, kunnen we in 
overleg met je kind en eventueel met jou een begeleidende maatregel bepalen. De school wil 
hiermee je kind helpen tot gewenst gedrag te komen. 

Een begeleidende maatregel kan zijn :  

1. Een gesprek met ander betrokken leerlingen, leerkrachten en begeleiders.  Op 
school is een praathoek ingericht waarbij conflicten uitgeklaard kunnen worden. 

2. Een time-out 
3. Naar de  time-out-ruimte gaan : je kind kan op basis van gemaakte afspraken 

zelfstandig of op vraag van de leerkracht naar de time-out ruimte gaan.  Zo kan je 
kind even tot rust komen of nadenken over wat er is gebeurd.  Achteraf wordt dit 
kort met je kind besproken. 

4. Een begeleidingsplan : hierin leggen we samen met jou en je kind een aantal 
afspraken vast waarop je kind zich meer zal focussen.  Je kind krijgt de kans om zelf 
afspraken voor te stellen waar het dan mee verantwoordelijk voor is.  Je kind krijgt 
de kans om zelf afspraken voor te stellen waar het dan mee verantwoordelijk voor 
is. De afspraken uit het begeleidingsplan worden samen met je kind opgevolgd. 

III.9.2. Herstel 

Vanuit een cultuur van verbondenheid wil de school bij een conflict op de eerste plaats inzetten 
op herstel.  We nodigen de betrokkenen uit om na te denken over wat er is gebeurd en om 
hierover met elkaar in gesprek te gaan. 

Een herstelgerichte maatregel kan zijn :  

- Een herstelgesprek tussen de betrokkenen 

- Een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep 

- Een bemiddelingsgesprek 

- No Blame-methode bij een pestproblematiek 

- Een herstelgericht groepsoverleg (HERGO).  Dit is een gesprek tussen de betrokken 
leerlingen, in het bijzijn van bijvoorbeeld ouders of vertrouwensfiguren, onder leiding 
van een onafhankelijk persoon.  Tijdens dit groepsoverleg zoekt iedereen samen naar 
een oplossing voor wat zich heeft voorgedaan.  De directeur of zijn afgevaardigde kan 
een tuchtprocedure, zoals in punt 9.4. beschreven, voor onbepaalde tijd uitstellen om 
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dit groepsoverleg te laten plaatsvinden.  Hij/zij brengt de ouder dan per brief op de 
hoogte. 

III.9.3.  Ordemaatregelen 

Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan 
door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden. Tijdens een 
ordemaatregel blijft je kind op school aanwezig. 

Mogelijke ordemaatregelen zijn: 

- een verwittiging in de agenda; 

- een strafwerk; 

- een specifieke opdracht 

- een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie. 

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk. 

III.9.4 Tuchtmaatregelen 

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

Wanneer het gedrag van je kind de goede werking van de school ernstig verstoort of de 
veiligheid en integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen belemmert, 
dan kan de directeur een tuchtmaatregel nemen.  Een tuchtmaatregel kan enkel toegepast 
worden op een leerling in het lager onderwijs. 

III.9.4.1. Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 

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

- een definitieve uitsluiting. 

III.9.4.2. Preventieve schorsing als bewarende maatregel 

In uitzonderlijke situaties kan de directeur in het kader van een tuchtprocedure beslissen om je 
kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om de leefregels te handhaven 
en 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 kan onmiddellijk ingaan 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. 

III.9.4.3. 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, 11 juli niet meegerekend.) 
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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 schriftelijk 
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 de 
ouders en hun kind. Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag na 
verzending van de brief. 

3. Voorafgaand aan het gesprek hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon het 
recht op inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad. 

4. Na het gesprek brengt de directeur de ouders binnen een termijn van vijf dagen met 
een aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing. In de brief staat een 
motivering van de beslissing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel.  Bij 
definitieve uitsluiting vermeldt de beslissing  de beroepsmogelijkheden. 

Samen met het CLB zoeken we naar een nieuwe school.  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. 

Het schoolbestuur kan de betrokken leerling weigeren als die het huidige, het vorige of het 
daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten. 

 III.9.4.4. 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 lessen en /of 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 heb je als ouder één maand de tijd om je kind in een 
andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school 
aanwezig, maar neemt het 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.  

III.9.5. Beroepsprocedures tegen tuchtmaatregelen 

Let op : wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen 
(zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen, 11 juli niet meegerekend) 

Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure 
gaat als volgt: 
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1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen 
ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur.  Dit kan 
via aangetekende brief of persoonlijk af te geven, waarbij een bewijs van ontvangst 
dat aantoont op welke datum het werd ingediend.  De school geeft het beroep 
daarna aan de voorzitter van het schoolbestuur. De voorzitter van VZW Katholiek 
Basisonderwijs Zolder is Mark Smeyers, Minderbroedersstraat 11, 3550 Heusden-
Zolder 

Of wanneer de school open is, kan het beroep bij het schoolbestuur op school persoonlijk 
afgegeven worden.  De ouder krijgt dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke 
datum het is ingediend.  De school geeft het beroep daarna door aan het schoolbestuur. 

De aangetekende brief moet ten laatste verstuurd worden op de vijfde dag nadat de beslissing 
van de definitieve uitsluiting van je kind werd ontvangen.  Er is dus een termijn van vijf dagen.  
De aangetekende brief met het bericht van de definitieve uitsluiting wordt geacht de derde dag 
na verzending te zijn ontvangen.  De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als 
voor de ontvangst. 

Dat geldt ook als de ouder ervoor kiest om het beroep persoonlijk af te geven op school. 

Let op : als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het 
beroep als onontvankelijk moeten afwijzen.  Dat betekent dat ze het beroep niet 
inhoudelijk zal kunnen behandelen. 

Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen :  

- Het beroep is gedateerd en ondertekend 

- Het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd ofwel op school afgegeven 
(met bewijs van ontvangst) 

Let op : als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het 
beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet 
inhoudelijk zal kunnen behandelen. 

We verwachten ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom de definitieve 
uitsluiting betwist wordt. 

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie 
samenstellen. In de beroepscommissie 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.  De 
persoon die de definitieve uitsluiting heeft uitgesproken, zal nooit deel uitmaken van de 
beroepscommissie, maar zal wel gehoord worden. 

De beroepscommissie zal steeds de ouders en de leerling uitnodigen voor een gesprek.  
Zij kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.  In de brief met de 
uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn.  Deze samenstelling 
blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of 
onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. 

Voor de zitting kan je het tuchtdossier opnieuw inkijken. 
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Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft 
ontvangen. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of 
overmacht.  De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op.  Dat betekent 
enkel dat schoolvakanties niet meetellen bij het berekenen van de termijn.  De zitting van 
de beroepscommissie kan wel tijdens een schoolvakantie plaatsvinden. 

De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.  Wanneer het toch tot 
een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur 
verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn.  De 
voorzitter is nier verbonden aan de school of het schoolbestuur.  Wanneer er bij een 
stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag.   

De beroepscommissie zal ofwel het beroep als onontvankelijk afwijzen, ofwel de 
definitieve uitsluiting bevestigen ofwel vernietigen.  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 definitieve uitsluiting niet op.  Dat 
betekent dat ook tijdens de beroepsprocedure de tuchtmaatregel van kracht blijft. 

III. 11.  Bijdrageregeling 

 

Jaarlijks stelt de school  een lijst op met de schoolkosten. Op die lijst staan zowel verplichte als 
niet-verplichte uitgaven. 

De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad. 

In bijlage vindt U de bedragen voor het betreffende schooljaar.  

 

 

 

 

Verplichte activiteiten zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken (vb. toneelbezoek, 
sportactiviteiten, zwemmen, schooluitstappen van één dag). Niet-verplichte uitgaven zijn 
uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen : maak je er gebruik van, dan moet je er wel 
voor betalen (vb. klasfoto).    

Om de kostprijs van die activiteiten te beperken, werken scholen nu met een maximumfactuur.  
In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere kosten enkel 
richtprijzen. Dit laatste betekent dat het bedrag dat je zal moeten betalen in de buurt van de 
richtprijs zal liggen, het kan iets meer zijn, maar ook iets minder.   

Ook materialen die de kinderen via de school moéten aankopen, vallen daar onder (vb. 
turnbloesje). Verschillende basisbedragen worden jaarlijks afgesproken, afhankelijk van de 
leeftijd en het onderwijsniveau van het kind (kleuter- of lager onderwijs).  .  Het geïndexeerd 
bedrag van de scherpe maximumfactuur is voor 2020-2021 : 

Kleuters 45 euro 

Lager onderwijs 90 euro 
 

We werken in onze kleuterschool met gemengde leeftijdsgroepen.  De kinderen zullen, naar 
gelang hun leeftijd, meer of minder betalen voor dezelfde activiteiten, ook al zitten ze in 
dezelfde klas.  Voor het bereken van de leeftijd wordt gekeken naar de leeftijd die de kleuter 
zal bereiken tijdens het jaar waarin het schooljaar aanvangt.  De bedragen worden berekend op 
basis van de werkelijke kostprijs. 
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Meerdaagse uitstappen zijn  voor één of meerdere klassen (deels) tijdens de schooluren. 
Bijvoorbeeld sneeuwklassen, plattelandsklassen, …..  
 
Voor een kind uit de lagere school bedraagt het geïndexeerd basisbedrag 445 euro voor het 
schooljaar 2022-2023. 

 

III.10.1. wijze van betaling 

Ouders krijgen 2 maal per schooljaar een schoolrekening.  We verwachten dat die rekening 
op tijd en volledig wordt betaald.  Dat betekent binnen de 10 dagen na afgifte.  Indien de 
betaaltermijn 30 dagen overschrijdt ontvangt u een rappel.  Bij gebreke aan betaling na de 
termijn van 30 dagen zal opnieuw een aanmaning worden bezorgd.  De betaaltermijn bij 
aanmaning bedraagt 15 dagen.  De betaaltermijn bij aangetekende zending bedraagt 8 
dagen. 

Kleuterafdeling: via overschrijving na het bekomen van de schoolfactuur binnen een periode 
van 10 werkdagen; behoudens de activiteiten waaraan niet werd deelgenomen met 
schriftelijke melding ruim op voorhand meegedeeld met een grondige reden tot niet-
deelname. 
 
1ste – 6de lj.: via overschrijving, na facturatie in de maanden november en juni; behoudens de 
activiteiten waaraan niet werd deelgenomen met schriftelijke melding met een grondige 
reden ruim op voorhand meegedeeld tot niet-deelname. De ouders betalen door 
overschrijving binnen een periode van 10 werkdagen.  
 

   Spaarplan voor de sneeuwklassen 6de lj. vanaf 5de lj. 
 
Wij rekenen op een vlotte medewerking van alle ouders.   
 
Wanneer je laattijdig hebt afgezegd voor een schoolactiviteit of als je kind op dat moment 
afwezig is, zullen we het deel van de kosten mogelijks terugbetalen dat nog te recupereren is.  
Kosten die we al gemaakt hebben, kunnen we opnemen in de schoolrekening. 
 

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat 
betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet 
ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de 
schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig 
betaald is, blijven beide ouders elk het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die 
ze met elkaar gemaakt hebben. 

 

 

III.10.2. Bij wie kan je terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden ? 
 
Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact 
opnemen met de directeur.  Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een 
aangepaste betalingswijze.  We verzekeren een discrete behandeling van je vraag. 
 
Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder 
dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, 
zal de school verdere stappen ondernemen.  Ook dan zoeken we in eerste instantie in 
overleg naar een oplossing.  Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het 
versturen van mails en van een dwingende herinneringsbrief (aangetekende 
ingebrekestelling).  Bij gebreke aan betaling aan verschillende (aangetekende) aanmaning 
zullen de schoolfacturen als eisbaar én onbetwistbaar aangeduid zijn. 
 



 

29 

Schoolbrochure ’t Molenholleke schooljaar 2022-2023 

Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het 
verschuldigde bedrag. Als uw betalingen wederom uitblijven, kan de school er voor kiezen 
de vordering definitief uit handen te geven.   U zult aansprakelijk worden gesteld voor alle 
daaruit voortvloeiende renten en (incasso)kosten.  

III.12  Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning   
Personen en bedrijven die de school sponsoren worden vermeld in de schoolkrant en tijdens het jaarlijkse 
schoolevenementen. 

III.13  Vrijwilligers 
De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De 
vrijwilligerswet verplicht de scholen om vrijwilligers over een aantal punten te informeren.  De school doet 
dit via onderstaande bepalingen.   
Organisatie : VZW katholieke scholen Heusden-Zolder, met als doel kleuter- en lager onderwijs te 
verstrekken.  De VZW is gehuisvest Minderbroedersstraat 11 te 3550 Heusden-Zolder 
Omdat elke ouder een schoolreglement voor akkoord ondertekent, kiest de school ervoor om de 
organisatienota hieronder in het schoolreglement op te nemen. Op die manier is elke ouder op de hoogte.  

VERANTWOORDELIJKHEID  EN  AANSPRAKELIJKHEID VAN DE  VRIJWILLIGER 
De organisatie is burgerlijk aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger berokkent aan de organisatie en 
aan derden, bij het verrichten van het vrijwilligerswerk De vrijwilliger kan slechts aansprakelijk worden 
gesteld in geval van bedrog, zware fout of herhaalde lichte fout. Hij/zij handelt steeds te goeder trouw. De 
vrijwilliger verbindt zich ertoe elk ongeval zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 24 uur te melden aan de 
directeur, telefonisch of per email. 
 
AARD  VAN  HET  VRIJWILLIGERSWERK 
De vrijwilliger engageert zich om voor de organisatie belangeloos activiteiten te verrichten.  De taak kan 
omvatten: ondersteuning van schoolgebonden activiteiten en feesten, uitvoeren van onderhoudswerken of 
klusjes, vervoer van kinderen, middagtoezicht, naschoolse opvang, …en dit in de verschillende 
vestigingsplaatsen van de school. 

VERZEKERING VOOR VRIJWILLIGERS 
De organisatie heeft (zoals verplicht volgens de wet) een verzekering afgesloten die de burgerlijke 
aansprakelijkheid dekt van de organisatie, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid.  Het 
verzekeringscontract werd afgesloten bij I.R.O. (Interdiocesane Raad Overheidsopdrachten) Bisdom Hasselt. 
De makelaar is IC Verzekeringen, Kempische Steenweg 404, 3500 Hasselt. 
 
PLICHT TOT GEHEIMHOUDING 
Bij vrijwilligerswerk bestaat de kans dat je als vrijwilliger geheimen verneemt waarvoor een 
geheimhoudingsplicht bestaat. Het gaat dan vooral om vrijwilligerswerk bij telefonische hulpverlening als 
Tele-Onthaal, de Zelfmoordlijn waarbij je in contact komt met vertrouwelijke informatie. Bij 
vrijwilligerswerk op school is de geheimhoudingsplicht normaal gezien niet van toepassing. Een vrijwilliger 
gaat discreet om met de informatie die hem of haar is toevertrouwd. 
 
VERGOEDINGEN VOOR KOSTEN 
De organisatie betaalt een vergoeding voor de effectieve kosten, op basis van bewijskrachtige documenten 
(factuur, kasbon, …) en dit voor kosten door de vrijwilliger gemaakt in opdracht van de organisatie of 
noodzakelijke kosten in het kader van het verrichte vrijwilligerswerk. De organisatie betaalt een forfaitaire 
vergoeding voor kosten (rekening houdend met de wettelijk vastgestelde maxima), die gemaakt worden in 
opdracht van de organisatie of noodzakelijke kosten in het kader van het verrichte vrijwilligerswerk en dit 
enkel aan de vrijwilligers die op regelmatige en langdurige basis hun medewerking verlenen.  In dit geval zal 
er tussen de organisatie en de vrijwilliger en concrete afsprakennota worden opgesteld. 

Voor toevallig vrijwilligerswerk wordt er geen onkostenvergoeding voorzien.  
Overige vrijwilligers moeten er zelf op toezien dat ze niet meer dan de wettelijk toegelaten maximale 
bedragen ontvangen als forfaitaire kostenvergoeding: voor 2022 bedraagt per dag een forfaitaire 
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vergoeding maximaal 34,71 euro en op jaarbasis niet meer dan  1.388,40 euro. Deze maxima gelden per 
persoon, ongeacht voor hoeveel organisaties de vrijwilliger werkt.  

III.14 Welzijnsbeleid 
III.13.1 Preventie 

 

III.13.1.1 Evacuatie  
Om correcte attitudes bij kinderen en personen te waarborgen bij brand, houdt de school 
regelmatig evacuatieoefeningen. De directie beslist i.s.m. de preventieadviseur op welke 
tijdstippen deze doorgaan.   

 

 

 

III.13.1.2. Hygiëne 

III.13.1.2.1. Hoofdluis 

Regelmatig hebben kinderen last van hoofdluis.  In geval uw kind ermee geplaagd zit, 
begin dan onmiddellijk de gepaste behandeling en verwittig de directie of het secretariaat 
(besmettingsgevaar). Een tekst voor de behandeling kan u op de school verkrijgen. Maak 
er geen geheim of taboe van.  Als uw kind luizen heeft, zijn er beslist nog andere kinderen 
met hetzelfde probleem: meld het dan ook aan het secretariaat, de schooldirectie of de 
schoolarts. 

Wat doet het CLB? 

In de nieuwe aanpak werken we vooral schoolondersteunend. Het CLB zorgt voor goede 
informatie en voor het nodige materiaal om scholen, ouders en leerlingen te helpen in 
hun rol van ‘luizenzoekers’. Het CLB kan ook actief helpen om de techniek van de nat-
kam-methode bekend te maken bij scholen, ouders en leerlingen. 

Op deze manier kan het CLB zich beter focussen op de gezinnen waar de luizenplaag niet 
zo vlot opgelost raakt. We werken dan op maat. 

Voor meer informatie en concrete afspraken kan er contact opgenomen worden met 
het CLB dat de school begeleidt (011/525205) 

 

 

 

III.13.1.2.2. Toilethygiëne 

Toiletbezoek : Voor de kinderen: na bezoek aan het toilet, doorspoelen en handen wassen.  
Wij houden de toiletten proper, ook uit respect voor de anderen die na ons komen. 

 

Als je kleuter 2,5 jaar is, mag hij of zij voor het eerst naar school.  Het is dan ook aan te 
raden om tijdig te starten met de zindelijkheidstraining.  In de kleuterklassen is het niet 
mogelijk om tijd te steken in het verversen van wegwerpluiers. Wanneer herhaaldelijk 
blijkt dat een kleuter niet zindelijk is, kan de school beslissen om zelf maatregelen te 
nemen of aanbevelingen te geven. 

III.13.2. Veiligheid 

 

 

 

III.13.2.1.Verlaten van de school 

Kleuterschool - Holstraat  - De Winning  wijk                                                                                                       
De ouders halen normaal zelf hun kind af bij de klas (in de gangen) of op de speelplaats 
voor de Holstraat en aan de schoolpoort voor De Winning.   Tijdens de Corona-
maatregelen staan we deze regel echter niet toe.  Ouders betreden de speelplaats tot aan 
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de rode lijn van de poort van de Holstraat.  In de wijkschool wacht men achter de houten 
poort.   

Kleuters die niet tijdig worden afgehaald, worden opgevangen tot 15 minuten na 
schooltijd en vervolgens naar de opvang begeleid. 

Aan de boekentas van het kleuters (Holstraat) hangt een kaartje, indien de kinderen naar 
de opvang gaan.  Het is zowel voor de toezichthoudende leerkracht als voor he kind 
duidelijk om te weten of het kind naar huis of naar de opvang zal gaan.  Deze kaartjes 
worden bij aanvang van het schooljaar aan elk kind bezorgd. 

Gaat uw kind naar de buitenschoolse opvang, dan hangt U een rood kaartje met ‘Ik 
ga naar de opvang’ aan de boekentas. 

 

Lagere school - Molenstraat                                                                                                                  
De ouders wachten aan de poort van de speelplaats en vertrekken vandaar om met hun 
kind naar huis te gaan.   Ouders parkeren zich veilig  
Kinderen die alleen naar huis gaan, vertrekken na toezicht van de leerkrachten.  
Ouders die hun kinderen aan de school komen afhalen, dienen te wachten tot hun kind 
onder begeleiding van de toezichthoudende leerkrachten aan de poort is aangekomen.  
Het is verboden voor de ouders om de kinderen uit de schoolrij te halen.  Kinderen die niet 
tijdig worden opgehaald, blijven 15 minuten in de school en worden dan naar de opvang 
begeleid. 

 

CORONAMAATREGELEN BLIJVEN VAN KRACHT IN FASE GEEL / ORANJE / ROOD zolang de 
overheid dit van scholen vraagt.  Dit is het dragen van een mondmasker, het respecteren 
van social distancing en handenhygiëne (ontsmetten). 

III.13.2.2. Afhalen van kleuters en leerlingen na schooltijd 

Afhalen van de kleuters en leerlingen! 

Wij dragen als school een grote verantwoordelijkheid, met name voor de veiligheid van 
uw kind.  Om deze taak te kunnen opnemen, moeten wij ook op de medewerking van de 
ouders kunnen rekenen.  

In onze kleuterschool Holstraat en wijkafdeling worden de kleuters afgehaald door de 
ouders, familieleden of kennissen.  Onze klasleerkrachten zijn meestal op de hoogte van 
de gezinssituatie en weten in principe ook wie de kinderen komt ophalen.  Toch is een 
wijziging altijd mogelijk … er kan ook al eens een interimaris bij de klas zijn … 

☞ Om misverstanden te vermijden en in vertrouwen te kunnen werken, nemen wij 
volgende richtlijnen op in ons schoolreglement:  

1. Indien de kleuter door iemand anders wordt afgehaald, brengen de ouders de 
school - de juf tijdig op de hoogte (telefonisch, schriftelijk (per mail) of mondeling bij het 
begin van de dag). 
 2. Indien zich onvoorzien een wijziging voordoet, brengen de ouders de school 
telefonisch of per mail op de hoogte (secretariaat: 011/536854 of 
secretariaat@molenholleke.be) en dit vóór het einde  van de voormiddag of vóór het 
einde van de lessen. 
 3. Indien een onbekende persoon een kind komt ophalen, behoort het tot de 
bevoegdheid van de klasleerkracht om de nodige informatie te bevragen en zo nodig de 
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ouders telefonisch te contacteren. Bij twijfel kan de juf beslissen om het kind in de school 
te houden tot de situatie is uitgeklaard. 
 4. Zorg steeds voor een goede, duidelijke communicatie met de klasleerkracht.  Dit 
voorkomt misverstanden.  Breng als ouder steeds uw kind op de hoogte van de juiste 
informatie.  “Wie komt mij afhalen?” “Moet ik naar de naschoolse opvang?” “ In welke 
richting moet ik de school verlaten?”  Dit zorgt ook voor rust bij de kinderen en voorkomt 
onnodige paniek of angst. 

 
In onze lagere school worden de kinderen aan de poort van de speelplaats afgehaald 
nadat zij samen met hun klasleerkracht naar de speelplaats zijn gewandeld. De kinderen 
blijven tot dan steeds op de speelplaats. De kinderen die alleen naar huis gaan, vertrekken 
onder toezicht van de leerkrachten.  Omdat ouders ook onderling afspraken maken (bv. 
samen met de buren of kennissen in de wagen), kan de school niet controleren met wie de 
kinderen naar huis vertrekken. De verantwoordelijkheid van de school eindigt dan ook 
steeds aan de schoolpoort. In uitzonderlijke gevallen kan in overleg naar andere 
oplossingen worden gezocht. 

De kinderen worden aan de poort afgehaald door de ouders.  Ouders wachten op hun 
kinderen aan de poort van de speelplaats. Ouders halen kinderen niet uit de rij. Dus alle 
leerlingen die met de auto worden gebracht/gehaald en die te voet naar huis gaan, gaan 
richting kerk - Inakker- Ringlaan … . De kinderen lopen niet alleen over het Heldenplein, 
tussen de geparkeerde en vertrekkende auto’s Dit kan alleen onder het toezicht van en 
met de verantwoordelijkheid van de ouders. De leerkracht aan het Heldenplein houdt 
enkel toezicht om te zien of kinderen niet zonder toestemming alleen naar huis 
vertrekken. Zij/hij speelt geen actieve rol in de verkeerssituatie op en rond het 
Heldenplein.  De leerkracht aan de poort Molenstraat houdt toezicht bij het vertrek van de 
fietsers. 
 
☞ Om misverstanden te vermijden en in vertrouwen te kunnen werken, nemen wij 
volgende richtlijnen op in ons schoolreglement:  

 1. Indien de leerling door iemand anders wordt afgehaald, brengen de ouders de 
school - de juf tijdig op de hoogte (telefonisch, schriftelijk (per mail) of mondeling bij 
het begin van de dag). 
 2. Indien zich onvoorzien een wijziging voordoet, brengen de ouders de school 
     telefonisch of per mail op de hoogte (secretariaat: 011/536854, 
secretariaat@molenholleke.be) en dit vóór het einde van de voormiddag of vóór het 
einde van de lessen. 
 3. Indien een onbekende persoon een kind komt ophalen, behoort het tot de 
     bevoegdheid van de klasleerkracht om de nodige informatie te bevragen en zo 
nodig de ouders telefonisch te contacteren. Bij twijfel kan de juf beslissen wat er zal 
gebeuren  tot de situatie is uitgeklaard. 
 4. Zorg steeds voor een goede, duidelijke communicatie met de klasleerkracht. 
Dit voorkomt misverstanden.  Breng als ouder steeds uw kind op de hoogte van de 
juiste informatie.  “Wie komt mij afhalen?” “Moet ik naar de naschoolse opvang?”   Dit 
zorgt ook voor rust bij de kinderen en voorkomt onnodige paniek of angst. 
 6. Ouders zorgen er voor dat zij tijdig aan de school zijn om hun kind op te       
halen. 

Alle kleuters/leerlingen die laattijdig worden afgehaald door de ouders worden naar de 
opvang ’t Klim-Op-Ke gebracht.  Er is toezicht tot 12.30 (woensdag) en tot 15.25 (ma-di-
do-vrij). 
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“s middags 

 

“s avonds  

 

De kleuters van de wijkschool worden ondergebracht in de opvang aldaar.  Er is toezicht 
tot 15.35 (ma-di-do-vrij).  Op woensdagmiddag gaan ze ’t Klim-Op-Ke (opvang OCMW 
Heusden-Zolder) 

III.13.2.3. Onderweg / Parkeren 

De kinderen zijn er steeds toe verplicht de kortste en veiligste weg naar huis te kiezen. 

OPMERKING: De kortste weg van en naar school wordt verzekerd.  Als uw kind een 
ander traject neemt, is uw kind niet verzekerd.  

- Kleuterschool - Holstraat 

De meest veilige manier om uw kinderen af te halen of te brengen: 

- parkeren op het Heldenplein of Inakker of Schuttershof. 

- Parkeren in de Holstraat en Dorpsstraat is moeilijk : parkeer je een beetje 
verderop en volg de parkeerregels (niet op de stoep, houd de bermen vrij) 

- De kleuters betreden/verlaten de school aan de ijzeren poort via Schuttershof  

- Kinderen en ouders gaan te voet naar de poort via servitudeweg. 

- De deur van de Holstraat wordt enkel geopend voor de kleuters die gebruik 
maken van  de bus van de buitenschoolse opvang. 

- Wijkafdeling De Winning 12  

Vrij parkeren zonder elkaar te hinderen ter plaatse. De ouders halen de kleuters af aan de  
poort. 

- Lagere school Heldenplein 

De meest veilige manier om uw kinderen af te halen of te brengen: 

- gebruik de ‘kiss & ride zone’. 
- parkeren op het Heldenplein of achter het gemeentehuis. 

- kinderen gaan te voet naar de grote poort van de speelplaats richting 
Heldenplein  

- Voor leerlingen met de fiets : aan de hand betreed je de speelplaats. 

- Fietsers komen toe via poort Heldenplein.  ’s Avonds vertrekken de fietsers via 
de poort Molenstraat om de drukte aan het Heldenplein te verminderen. 

- Poortje fanfarezaal is afgesloten.  Dit wordt enkel geopend voor de 
buitenschoolse opvang. 

III.13.2.4. Toezicht en toegankelijkheid van de school 

De school organiseert elke dag toezicht in het voordeel van de kleuters en leerlingen. De 
poorten worden ook dan pas geopend!  Laat uw kind dus niet te vroeg komen. Na de 
aanvang van de lessen worden de poorten gesloten.  

Toezicht vanaf (poort open) ’s morgens ‘s middags 
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Lagere school 8.25 13.15 

Holstraat kleuterschool 8.25 13.00 

De Winning kleuterschool 8.35 13.10 

 
Zij die ’s middags naar huis gaan, kunnen een kwartier voor de aanvang van de lessen 
terecht op de speelplaats. 

Bij het einde van de lessen is er nog toezicht gedurende 15 minuten in de school, enkel voor 
kinderen die nog niet opgehaald werden. Indien dit dan nog niet gebeurd is, worden zij naar 
de naschoolse opvang begeleid.  Deze dienst is dan betalend.  De school geeft dan de naam 
van het kind, adres, telefoonnummer en eventuele aandachtspunten door aan de opvang. 

Noch het schoolbestuur, noch de directie en het personeel van de school kunnen 
aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen die zich zouden voordoen vóór het toezicht 
aanvangt. Zorg er bijgevolg voor dat uw kind niet te vroeg op school toekomt. 
 
In onze kleuterschool – Holstraat 
Om te vermijden dat kleuters ongezien door de poort glippen, willen wij houden aan 
volgende afspraken. De ouders kiezen zelf voor mogelijkheid 1 of 2! 

’s morgens De poort is geopend vanaf 08.25 u. 

1. U laat de kleuter de speelplaats betreden. De kleuter is dan onder toezicht van de 
juf en verlaat de speelplaats niet meer. Bij de bel van 08.40 u. gaat de kleuter zelf 
naar de klas. 

2. Bij de bel van 08.40 u. begeeft u zich op de speelplaats en u geeft de kleuter af aan 
de klas.   

 
 

’s Middags De poort is geopend vanaf 13.00 u. 

1. U laat de kleuter de speelplaats betreden. De kleuter is dan onder toezicht van de 
juf en verlaat de speelplaats niet meer. Bij de bel van 13.15 u. gaat de kleuter zelf 
naar de klas. 

2. Bij de bel van 13.15 u. geef u de kleuter af aan de poort.  U neemt afscheid aan de 
poort. De juf met toezicht neemt de kleuter aan en begeleidt hem/haar naar de 
rijen. 

 
De poort wordt dadelijk na aanvang van de lessen gesloten.   Dit, om te vermijden dat 
kleuters naar buiten zouden lopen en iedereen zomaar de school kan betreden.  

- Indien u te laat komt, zal u zich in de Holstraat moeten aanmelden (aanbellen bij 
de inkomdeur). De school kan dan naar uw identiteit vragen.  Men zal U vragen 
zich eerst op het secretariaat van de hoofdschool (lagere school) aan te bieden. 

- Ouders die hun kleuter vroeger willen afhalen, melden dit ook vooraf aan de juf. 
- Als u de school verlaat, heeft u er aandacht voor dat de poort/deur opnieuw 

gesloten is. 
De juf blijft voor de ouders bereikbaar zowel ’s morgens bij de start van de dag als bij het 
einde van de lessen wanneer u de kleuter aan de klas komt afhalen.  Tijdens de 
dagactiviteiten kan zij niet worden gestoord. 

In onze kleuterschool – wijk                                                                           
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Om te vermijden dat kleuters ongezien door de poort glippen, willen wij houden aan 
volgende afspraken. De ouders kiezen zelf voor mogelijkheid 1 of 2! 

’s morgens De poort is geopend vanaf 08.35 u. 

3. U laat de kleuter de speelplaats betreden. De kleuter is dan onder toezicht van de 
juf en verlaat de speelplaats niet meer. Bij de bel van 08.50 u. gaat de kleuter zelf 
naar de klas. 

4. Bij de start van 08.50 u. begeeft u zich op de speelplaats en u geeft de kleuter af 
aan de klas.   

 
 

’s Middags De poort is geopend vanaf 13.10 u. 

3. U laat de kleuter de speelplaats betreden. De kleuter is dan onder toezicht van de 
juf en verlaat de speelplaats niet meer. Bij de start van 13.25 u. gaat de kleuter 
zelf naar de klas. 

4. Bij de start van 13.25 u. geef u de kleuter af aan de poort.  U neemt afscheid aan 
de poort. De juf met toezicht neemt de kleuter aan en begeleidt hem/haar naar de 
klas. 

 
De poort wordt dadelijk na aanvang van de lessen gesloten; dit om te vermijden dat 
kleuters naar buiten lopen. 
Indien u te laat komt, zal u zich zelf naar de klas moeten aanmelden via de speelplaats. 

- Ouders die hun kleuter vroeger willen afhalen, melden dit ook vooraf aan de juf. 
- Als u de school verlaat, heeft u er aandacht voor dat de poort opnieuw gesloten is. 

De juf blijft voor de ouders bereikbaar zowel ’s morgens bij de start van de dag als bij het 
einde van de lessen wanneer u de kleuter aan de klas komt afhalen.  Tijdens de 
dagactiviteiten kan zij niet worden gestoord. 

In onze lagere school – Heldenplein  
De poorten gaan dicht na de aanvang van de lessen. De leerlingen betreden de school via 
de poort van de speelplaats achter het gemeentehuis .   
De ouders zien er op toe dat hun kind tijdig op school toekomt.  Te laat komen stoort het 
klasgebeuren.  Leerlingen die te laat aankomen, melden zich aan bij het secretariaat of de 
directeur. Indien dit meermaals voorkomt, zal er contact genomen worden met de ouders.  
Wij vragen met aandrang om de toegang via de gang/voordeur enkel te gebruiken 
indien uw kind te laat op school aankomt of indien u tijdens de schooluren naar de 
school komt. 

III.13.2.5.Toegang tot de klaslokalen en speelplaats 

De klaslokalen (lagere school) zijn tijdens de pauzes steeds gesloten.  Geen enkele leerling 
mag tijdens een speeltijd in de klas zijn, tenzij met een specifieke opdracht. 

Tijdens de middagpauze (laatste kwartier) mag er orde gedaan worden in de klassen, maar 
dit kan ook alleen met goedkeuring van de klasleerkracht die dan ook verantwoordelijk en 
aanwezig is. 

Tijdens de speeltijden en de middagpauze mogen de leerlingen de speelplaats niet 
verlaten.  Enkel op vraag van de ouders en met toelating van de directeur mag een leerling 
of kleuter afgehaald worden.   
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III.13. 2.6.Verkeersveiligheid 

Het dragen van fluo-hesjes wordt sterk aangeraden op weg naar school of op weg naar 
huis, bij elke wandeling naar de sporthal of andere uitstap.   Het verhoogt de zichtbaarheid 
tijdens donkere dagen. 

De school en de ouderraad moedigen de leerlingen aan, die met de fiets komen om een 
fietshelm en een fluohesje te dragen 

III.13.3. Medicatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.13.3.1. je kind wordt ziek 
Wanneer je kind ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie 
toedienen of medische handelingen stellen.  Wel zullen de ouders of een andere 
contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden je kind op te halen.  
Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken; 
 
III.13.3.2. je kind moet medicatie nemen tijdens de schooluren 
Het kan gebeuren dat je kind tijdens de schooluren medicatie moet nemen.  Je kan ons 
dan vragen om er op toe te zien dat dit stipt gebeurt.    Dat gebeurt via een formulier dat 
de ouder en de behandelende arts van je kind vooraf invullen en ondertekenen.    Deze 
vraag wordt dus bevestigd door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering 
en toedieningswijze bevat.   
Het doktersattest bevat de volgende informatie: 
1 Datum 
2 Naam van het kind 
3 Naam medicatie 
4 Dosering 
5 Wijze van toedienen 
6 Duur van de behandeling 

Op de fles/flacon/tube of andere verpakking van de medicatie dient duidelijk het volgende 
terug te vinden zijn (op de verpakking en/of in bijsluiter): 

1 Naam apotheker/dokter 
2 Naam kind 
3 Vervaldatum 
4 Dosering 
5 Wijze van toedienen 
6 Wijze van bewaren 

De toestemming van de ouders wordt schriftelijk vastgelegd en door de ouders 
ondertekend, waarmee zij verklaren volledig verantwoordelijk en aansprakelijk te zijn en 
te blijven voor eventuele nadelige gevolgen van de medicijnen voor het kind. 
Door het vastleggen van deze gegevens geven ouders duidelijk aan wat zij van de school 
verwachten en weet de school op haar beurt precies hoe het toezicht op het gebruik van 
medicatie door de leerling is, zal gebeuren.  We werken daarvoor individuele afspraken 
uit. 
 

III.13.3.3. andere medische handelingen 
Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale 
(via de mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, 
mogen niet worden gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel.  
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 Samen met de ouders zoeken we naar een samenwerking met verpleegkundigen, zoals de 
diensten van het Wit-Gele-Kruis, I-Mens, De Voorzorg, …. 

III.13.4. stappenplan bij ongeval of ziekte 
Wanneer je kind ziek wordt op school, dan zal de school  de ouders of een andere opgegeven 
contactpersoon verwittigen  en zal hen gevraagd worden je kind op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, 
zal de school een arts om hulp verzoeken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste hulp 

● Door de  klasleerkracht, collega met toezicht, adm. medewerker of directeur. 

● Indien nodig worden de ouders of een familielid op de hoogte gebracht. 

● De school neemt de nodige voorzorgen en zo nodig ook contact met : 

- de huisarts van de  leerling 
- de schoolarts(en) : Dr. Peter Tielens of huisartsenpraktijk CURA 
- het ziekenhuis: St.-Franciscus te Heusden. 
 

Op www.molenholleke.be vindt u een uitgebreide info over ‘mijn kind wordt ziek’  en 
rond ‘het toedienen van medicatie op school’, samen met de verschillende bijlagen. 
 
Verzekeringspapieren 

● Contactpersoon: secretariaat – Suzanne Raymaekers 

● Procedure: Wat te doen bij een lichamelijk ongeval overkomen aan uw kind 
tijdens schoolactiviteiten of op weg van en naar school (geen aanrijding met een 
motorvoertuig)? 

1. Het medisch getuigschrift (in te vullen door de behandelende geneesheer) dient aan de 
school bezorgd te worden. 

2. De ontvangen onkostennota's dienen in eerste instantie door de ouders vereffend te 
worden. Met behulp van de ontvangen nota's, wordt dan bij de  mutualiteit aangifte 
gedaan voor haar tussenkomst.   

3.  Alle originele bewijsstukken dienen bijgevoegd te worden. Het medisch getuigschrift, 
eventueel reeds samen met de uitgavenstaat overmaken aan de school, zodat zij de 
stukken samen met de aangifte kunnen overmaken. Materiële schade aan (o.a., fiets, 
kledij) e.d. is in de ongevallenverzekering niet gedekt. 

SAMENGEVAT :                                                                                                               - 
Schoolongeval met lichamelijk letsel tijdens schoolactiviteiten: 

- aangifte door school aan de schoolverzekeringsmaatschappij, aangifte door de ouders 
aan persoonlijke afgesloten ongevallen-, hospitalisatie- groepsverzekering. 

- Schoolongeval met lichamelijk letsel op weg van en naar de school zonder voertuig of 
derde (fietser enz.):  

- zie hierboven 
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- Schoolongeval met lichamelijk letsel op weg van en naar de school met  betrokkenheid 
van motorvoertuig of een derde: 

- aangifte familiale of eigen autoverzekering (inzittende), aangifte door school aan de 
schoolverzekeringsmaatschappij, aangifte door de ouders aan de eigen ongevallen-, 
hospitalisatie- of groepsverzekering. 

- Schoolongeval in de instelling of op weg van en naar de school waarin de   Burgerlijke 
Verantwoordelijkheid betrokken is: 

- aangifte familiale verzekering, aangifte door school aan de 
schoolverzekeringsmaatschappij.  

Let op! Kinderen die herstellend zijn (na een afwezigheid wegens ziekte) vragen soms om 
tijdens de pauze in de klas te blijven.  Dit kan enkel indien de ouders dit schriftelijk melden 
of vragen. Kinderen die tijdens de lessen ziek worden, blijven onder het toezicht van de 
leerkracht of worden door de ouders of familie afgehaald na contact met de school. 

III.13.5. Absoluut en permanent rookverbod 

 

Er geldt een permanent rookverbod op school. Het is dus verboden te roken in zowel 
gesloten ruimten van de school als in open lucht op de schoolterreinen. Als je kind het 
rookverbod overtreedt, kunnen we sancties opleggen volgens het orde- en 
tuchtreglement. Als je vindt dat het rookverbod op onze school ernstig met de voeten 
wordt getreden, kan je terecht bij de directeur. 
Ook verdampers zoals de elektronische sigaret, heatstick en de shisha-pen vallen onder 
het rookverbod, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten.  

Er is ook een rookverbod tijdens de extra-murosactiviteiten.  Als school hebben wij een  
voorbeeldfuctie.  

III.14 Afspraken en leefregels 
III.14.1 gedragregels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belsignaal 
Bij het belsignaal, bij het begin van de lessen en na de speeltijden, worden de  
spelactiviteiten onmiddellijk stopgezet en gaan de kinderen naar de afgesproken rij bij de 
leerkracht.  Wees stipt en kom nooit te laat. Na het belsignaal staat iedereen rustig in de 
rij. 

Op het teken van de klastitularis gaan de kinderen rustig naar het klaslokaal. De  jassen 
worden aan de kapstok gehangen.  Er wordt stilte gevraagd in de gangen. 

Taalgebruik 
Tijdens de schooluren spreken alle leerlingen algemeen Nederlands. Door deze maatregel 
willen wij de leerlingen aanzetten de Nederlandse taal vlot te leren gebruiken. 

Speelplaats 
Om ongevallen te voorkomen zijn volgende activiteiten verboden op de speelplaats: 
handstand tegen de muur, paardje rijden, andere turnoefeningen, spel met leren voetbal, 
harde tennisbal, basketbal, … 
Spelen gebeurt niet tussen de fietsen en op de toiletten. 
I-pods en spelconsoles zijn op school verboden.  GSM’s blijven in de boekentas en zijn 
uitgeschakeld. 
Protheses (brillen, hoortoestellen) worden tijdens de speeltijd opgeborgen, tenzij het niet 
anders kan. 
Uit eerbied voor de natuur beschadigen wij planten niet met opzet  
Afval wordt steeds in de vuilbak geworpen.  Anderzijds wordt gevraagd herbruikbare 
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verpakkingen te gebruiken voor het opbergen van koekjes, fruit en drank.   
Het is verboden te schrijven (oliekrijtjes en stiften) op muren en deuren 
Niemand mag de speelplaats verlaten zonder toelating en tijdens de speeltijd mag 
niemand naar binnen lopen.   
Bij regen mag er niet met de bal gespeeld worden.  
Ruw en gevaarlijk spel is niet toegelaten. Voor het gebruik van de sportterreinen wordt 
een beurtrol opgesteld. 
Wie materialen van de school beschadigt – al dan niet opzettelijk – moet de directeur 
verwittigen.  De nodige herstellingen kunnen dan spoedig uitgevoerd worden.  Wanneer 
er sprake is van kwaad opzet, wordt de rekening van de uitgevoerde herstelling aan de 
ouders ter betaling overgemaakt. 
Wie met de fiets naar school komt, plaats deze in de fietsrekken.  Er wordt niet gefietst op 
de speelplaats.  Wie een fiets van een ander beschadigt, zal de kosten vergoeden. 
Tijdens de speeltijd worden speelkoffers ter beschikking gesteld van de leerlingen in de 
lagere school en fietsjes voor de kleuters in de kleuterschool.  De vraagt dat deze 
materialen respectvol gebruikt worden.  Er zal een beurtrol voorzien worden.  Wie 
spelmaterialen opzettelijk beschadigt, wordt gevraagd de kosten te vergoeden. 
 

III.14.2 Kleding . 

     

     

     

    

 

Wij verwachten dat alle leerlingen zich netjes kleden. Buitensporigheden kunnen door de 
directie en leerkrachten verboden worden. Het is duidelijk dat er een verschil is tussen de 
kleding van een 12-jarig kind en die van een kleuter. Wij denken bij dit alles ook aan de 
veiligheid van de kinderen zoals het voorkomen van zonnebrand, letsels zoals 
schaafwonden en kneuzingen …  Ook de bemerkingen en soms harde woorden tussen de 
kinderen omwille van de kleding en het uiterlijk willen we zoveel mogelijk vermijden. Bij 
hygiëneproblemen zal men discreet hierop gewezen worden.  De kleding zoals jassen, 
mutsen e.d. is best getekend.  

Gelieve daarom rekening te houden met volgende punten: 

- De kinderen dragen geen teenslippers of badslippers: enkel sandalen, sportschoenen 
of stevige en gemakkelijke schoenen. Zo voorkomen we valpartijen, gebroken 
teennagels of kneuzingen. 

 
- De kinderen dragen een T-shirt, hemd, kleedje …dat de rug en buik bedekt; ook de 

schouders verbranden snel. ‘Spaghettibandjes’ kunnen enkel als het T-shirt voldoende 
hoog sluit. 

- Een pet of hoedje beschermt tegen de zon: zeker als de kinderen de middagpauze ook 
in de school doorbrengen, is dit geen overbodige luxe.  In de klassen dragen de 
kinderen geen hoofddeksel; een smalle haarband is wel toegestaan. 

- Kies je kledij in functie van je dagelijks schoolbezoek. Extravagante kledij wordt 
vermeden. Wij overdrijven niet in mogelijke accessoires en komen verzorgd naar 
school. Het kapsel van onze leerlingen dient verzorgd te zijn en vertoont geen 
opvallende kleuren. Piercings worden niet toegestaan; maximaal 1 oorbel per oor. 

- Armbanden, oorbellen, ringen en halskettingen worden tijdens sportieve activiteiten 
uitgedaan omwille van de veiligheid.   

III.14.3. persoonlijke bezittingen 

 Op de speelplaats en in het gebouw: 
� Het gebruik van GSM, elektronische spelletjes, I-pods, MP3- spelers of andere toestellen 
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voor het beluisteren of afspelen van muziek is op school verboden. De school is nooit 
verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van dure persoonlijke spullen.  

!!! GSM van de leerlingen: in de school (ook op de speelplaats tijdens pauzes) staat het 
toestel altijd ‘uit’. De GSM blijft in de boekentas.  Het gebruik is enkel toegestaan vóór en 
na schooltijd (op weg naar school of naar huis). Indien deze regel niet wordt opgevolgd, zal 
de school de nodige schikkingen bespreken met de ouders. 
Voor dringende zaken is uw kind altijd bereikbaar via het secretariaat 

Gadgets zoals Chaps, diddl, flippo’s, fidget-spinners…… geven vaak overlast.  De school 
raadt aan deze niet mee te brengen. Verkopen van deze zaken mag zeker niet. Tegen deze 
wantoestand zal dan ook streng opgetreden worden.  Bij nieuwe modes of rages kan de 
school bepaalde verboden opleggen. 

Wapens en voorwerpen die als wapen kunnen gebruikt worden zijn verboden. 
→ Ook speelgoed dat het gevoel van welbevinden of veiligheid in het gedrang brengt, is 
verboden. 

Waardevolle voorwerpen: o.a. juwelen (niet verzekerd).worden beter niet gedragen of 
meegebracht naar school.   

III.14.4.  Milieu op school / gezondheid 

 

 

Wij hebben aandacht voor een propere speelplaats: afval in de vuilnisbakken,   
 

De klassen zorgen in een beurtrol voor de orde op de speelplaats.  Als iedereen zijn eigen 
afval in de afvalbakken doet, is deze taak overbodig! 

Onze school weert afval : boterhammen worden niet in folie verpakt, maar wel in een 
brooddoos meegegeven.  Drank wordt in herbruikbare flesjes meegegeven. 

 

 

Er is geen drankverkoop in onze school.  De kinderen brengen hun eigen drankje mee 
voor de pauzemomenten 
Gebruik hiervoor flesjes met een schroefdop of drankbekers. Lege flesjes en bekers 
kunnen uitgespoeld en opnieuw gebruikt worden. Dus geen PET-flesjes, blikjes of brikjes! 
Frisdranken en energiedrankjes zijn niet toegestaan. We houden het dus bij water, 
(choco)melk of fruitsap 

 

Kauwgom is niet toegestaan op school.  Kauwgom tijdens de les is totaal uit den boze.  
Kauwgom uitspuwen laat kleverige sporen na.  Ook dit wordt niet getolereerd 

III.14.5. Eerbied voor materialen 

 

De kinderen mogen alle leerboeken, schriften, speelgoed en andere materialen gratis 
gebruiken zowel op school als thuis. Zowel ouders als kinderen engageren zich om 
zorgzaam om te gaan met het schoolmateriaal.  Stelt de school vast dat het materiaal 
opzettelijk wordt beschadigd of veelvuldig verloren gaat, dan kan de school de gemaakte 
kosten voor aankoop van nieuw materiaal aanrekenen aan de ouders. 
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III.14.6. Afspraken rond pesten  

 Respect voor elkaar en omgeving 

Wij willen als school een hechte gemeenschap vormen met aandacht voor elkaar en onze 
omgeving.   
Wat wij zelf niet fijn vinden, doen wij ook niet aan een ander.  

● Pesten is een gedrag dat min of meer bewust gericht is op één of meer kinderen. 
De pester wil dat de gepeste zich gekwetst, geraakt, vernederd, afgewezen of 
uitgesloten voelt.  Pesten is een ongelijke strijd tussen individuen en/of groepen. 
Enkele vormen van pestgedrag: 

● schelden, scheldnamen geven 
● stukmaken, afpakken, verstoppen van eigendommen 
● naroepen, uitlachen, belachelijk maken 
● lichamelijk geweld 
● nabootsen 
● uitsluiten 
● Pesten vindt bijna altijd stiekem plaats.  Samen met onze leerlingen, leerkrachten 

en ouders willen we dit probleem bespreekbaar maken en trachten we de 
betrokkenheid en actiebereidheid bij onze leerlingen te bevorderen.  De leerlingen 
kunnen ook altijd terecht bij de ‘plusjuf’ in onze school.  Zij kunnen ook anoniem 
melding maken van pestgedrag in de signalenbus.   

Wij willen onze leerlingen laten merken dat we als school weet hebben van het pesten op 
school en dat dit niet getolereerd kan worden. 

Als leerkrachtenteam stellen wij vast dat leerlingen soms het slachtoffer worden van 
cyberpesten, pesten dat gebeurt via nieuwe informatie- en communicatietechnologie 
(internet, gsm...). Als schoolorganisatie wensen wij het pesten, ook als het na school 
gebeurt, zoals bij cyberpesten, streng aan te pakken. Ouders zijn verantwoordelijk voor 
wat hun kind op het web doet : wij vragen ouders om chat- en mailboxen van hun 
kinderen op te volgen. 

III.14.7. Bewegingsopvoeding 

 

 

Aanbod: 2 lestijden per week in alle klassen. 
Kleding lagere school: witte turnpantoffels, t-shirt met schoollogo is verkrijgbaar bij de 
turnjuf (verplicht), zwarte short, jazz-broek of rennersbroek. 
 

III.14.8. Zwemmen 

 

Aanbod: enkel voor 4 de en 5 de leerjaar. 

Kleding: zwempak, handdoek, muts en warme kleding om na het zwemmen naar school te 
gaan. 

De vergoeding voor het zwemmen wordt in de schoolfactuur opgenomen. 
Voor het 4de lj. wordt de bijdrage door de school betaald 

Elke leerling wordt geacht deel te nemen aan de lessen bewegingsopvoeding. Je kind 
krijgt enkel vrijstelling op basis van een doktersattest.  Zwemmen behoort immers tot de 
eindtermen. 
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III.14.9. huiswerk 
doelen : leren plannen, zelfstandig werken, leerstof inoefenen (belangrijk in een leerproces), betrokkenheid van 
ouders  

 

 

1e  Lj.: soms een reken- of taalwerkje. 

 2e – 4e Lj.: op maandag, dinsdag, donderdag kunnen huistaken meegegeven worden of 
moeten er lessen geleerd worden. Verdere informatie wordt er gegeven op de 
informatieavond begin september per klas. 

5e – 6e Lj.:als voorbereiding op het secundair onderwijs kunnen er elke dag huistaken of 
lessen meegegeven worden. Verdere informatie wordt er gegeven op de informatieavond 
in elke klas, bij de start van het schooljaar. 

III.14.10. agenda van je kind – mededelingen voor de ouders 

 

 

 
lagere school 

 

kleuterschool 

De schoolagenda, waarin opdrachten en lessen worden genoteerd, moet 
wekelijks door de ouders ondertekend worden.  Ook nuttige info ontvangen 
ouders d.m.v. briefjes in de boekentas of d.m.v. e-mail. 

In de kleuterschool ontvangen de ouders regelmatig mededelingen en 
nuttige informatie of een uitgebreide nota d.m.v. briefjes in de boekentas. 
of d.m.v. e-mail. 

 

III.14.11 rapporteren over je kind 

 

 

In de kleuterschool vinden 2 tot 3 oudercontacten plaats. 

Voor de lagere school worden driemaal per jaar, na een periode van 12 à 13 weken 
rapporten meegegeven.   
Dit rapport geeft de resultaten van de regelmatige peilproeven over de verschillende 
vakken en toont de schoolvorderingen van het kind.  Aansluitend volgen individuele 
oudercontacten.  De data van deze oudercontacten vind je op 
www.molenholleke.be/kalender . 
De kinderen van het eerste leerjaar krijgen na de 2de periode een bondige evaluatie en bij 
het einde van het schooljaar hun rapport.  

Regelmatig krijgen zij toetsen mee naar huis. Het is belangrijk om aan deze toetsen de 
nodige aandacht te besteden: niet enkel ondertekenen, maar ook bekijken en bespreken 
met je kind.  Het is een waardevol middel om als ouder inzage te blijven hebben in de 
vorderingen van je kind.   

III.14.12.  Verjaardagen / feestjes 
Verjaardag is voor elk kind leuk. In de klas zal dit aandacht krijgen. Elk kind wordt gevierd 

 

 

Een geschenk voor de ganse klas (boek, een stuk speelgoed voor in de speelkoffer een 
zelfgebakken cake of wafels of fruit,...) mag ook. Snoep uitdelen wordt niet 
geapprecieerd. Ook het uitdelen van uitnodigingen voor verjaardagen kan niet ‘selectief’ 
gebeuren. De school geeft daarom geen toestemming om aan slechts een beperkt groepje 
leerlingen uitnodigingen te verspreiden   

Onze school gebruikt persoonsgegevens die ouders ons toevertrouwen enkel in een 
gecontroleerde, beschermde en veilige omgeving.. Om de privacy te respecteren worden 
private gegevens (namen, emailadressen, ….) onder geen enkel omstandigheid 
doorgegeven. Indien de school adresgegevens van leerlingen doorgeeft met het oog op 
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het organiseren van verjaardagsfeestjes, handelt ze immers in strijd met de bepalingen 
van de privacywet.  

III.15 Leerlingenevaluatie 

 

 

We kijken naar het kind in zijn geheel. Breed evalueren betekent voor onze school de 
groeimogelijkheden in kaart brengen op het vlak van het kennen, het kunnen en het zijn. 
Dit wordt vanuit verschillende invalshoeken gemeten met verschillende instrumenten (d.i. 
schooleigen of methodegebonden toetsen, niet-methodegebonden of gevalideerde 
toetsen, observaties, …) 
 
Er wordt  zowel gefocust op formatieve als summatieve evaluatie.  Door middel van een 
leerlingvolgsysteem worden alle data verzameld.   Kwaliteitsvol evalueren is het 
afstemmen van ons onderwijs op de noden van alle kinderen 

III.16. Leerlingenbegeleiding 
Als school hebben wij de opdracht om voor elke leerling in kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding te voorzien. 

 
 

 
 

 

De school biedt een basisaanbod voor elke leerlingen voor de vier begeleidingsdomeinen 
(onderwijsloopbaan, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren en preventieve 
gezondheidszorg).  De school zal haar doelen putten uit het ZILL-leerplan (Zin in leren, zin 
in leven) dat aangereikt wordt door de koepel van het katholiek onderwijs. 

Echter niet voor elk kind verloopt de schoolloopbaan zonder problemen.  Voor wie dit 
basisaanbod niet volstaat is dan o.a. de taak van de school om voor het kind een 
individueel zorgplan en begeleidingstraject uit te schrijven.  Dit gebeurt steeds in overleg 
met de klasleerkracht, de plusjuf (co-teacher), de zorgcoördinator en het CLB.  Ook 
externe organisaties kunnen bij dit proces betrokken worden.   De school werkt o.m. 
samen met het CLB.   
 
De stappen in een begeleidingstraject (o.a. bijkomende testen, aanpassingen leerstof, 
gebruik van extra middelen, inzet van redelijke aanpassingen, individuele begeleiding en 
gedifferentieerd werken, gespecialiseerde behandeling, … ) worden steeds met de ouders 
besproken en deskundig toegelicht.  We streven bij de te nemen beslissingen steeds naar 
een consensus  van alle betrokkenen.  

Deze inspanningen worden steeds afgetoetst binnen het kader van het zorgcontinuüm. 

III.17. Revalidatie / logopedie tijdens de lestijden 

 

 
 
 
 

 
 

Er zijn twee situaties waardoor een kind afwezig kan zijn omwille van revalidatie tijdens de 
lestijden: 

● Revalidatie na ziekte of ongeval (max. 150 minuten per week, verplaatsingen 
inbegrepen) 

● Revalidatie voor kinderen met specifieke onderwijsgerelateerde behoefte 
waarvoor een handelingsgericht advies is gegeven (max. 150 minuten per week, 
verplaatsingen inbegrepen) 

Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind revalidatie te laten 
volgen tijdens de lestijden.   

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie na ziekte of ongeval toe te staan, moet 
de school beschikken over minstens de volgende elementen : 
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● 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, geformuleerd na overleg met de klassenraad en ouders, dat 
motiveert waarom de revalidatie tijdens de lesuren vereist is. 

● Een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de 
behandeling, vermeld in het medisch attest, niet kan overschrijden. 

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie toe te staan voor de leerling 
met een specifieke onderwijsgerelateerde behoefte waarvoor een 
handelingsgericht advies is gegeven, 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 
lestijden moet plaats vinden 

● Een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en 
ouders.   Dat advies moet motiveren waarom de problematiek van  de 
leerling van die aard is dat het wettelijk voorziene zorgbeleid van een 
school daarop geen antwoord kan geven en dat de 
revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als 
schoolgebonden aanbod.  Indien er op het moment van de aanvraag tot 
afwezigheid nog geen handelingsgericht advies werd gegeven voor de 
leerling, kunnen het handelingsgericht advies en dit advies van het CLB 
gelijktijdig afgeleverd worden. 

● Een samenwerkingsovereenkomst tussen de revalidatieverstrekker over 
de manier waarop de revalidatie het onderwijs voor de leerling in 
kwestie zal aanvullen de manier waarop de informatie-uitwisseling zal 
verlopen.  De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk 
schooljaar een evaluatieverslag aan de directie van de school en van het 
CLB, met inachtneming van de privacywetgeving waaraan hij 
onderworpen is. 

● Een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en 
gemotiveerd moet worden, rekening houdend met het evaluatieverslag 
van de revalidatieverstrekker. 

De directeur van de school neemt, op basis van de verzamelde documenten, de 
uiteindelijke beslissing of de revalidatie tijdens de lestijden kan plaatsvinden of 
niet.  Deze beslissing wordt door de school aan de ouders meegedeeld. 

III.18. Privacy 
III.18.1. welke informatie houden wij over je bij ? 

 

 

Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We 
verzamelen doorheen de schoolloopbaan van je kind heel wat gegevens, zoals bij de 
inschrijving. We vragen alleen gegevens van je kind op als dat nodig is voor de 
leerlingenadministratie en –begeleiding.  De gegevens die nodig zijn voor de begeleiding 
van je kind verzamelen we in het kader van ons beleid op leerlingenbegeleiding. 

De gegevens van je kind verwerken we hierbij met schoolsoftware ‘Broeckx’. We maken 
met de softwareleveranciers afspraken over het gebruik van die gegevens. De leveranciers 
mogen de gegevens niet gebruiken voor eigen commerciële doeleinden. 

De gegevens van je kind worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien er op toe 
dat niet iedereen zomaar toegang heeft tot die gegevens. De toegang is beperkt tot de 
personen die betrokken zijn bij de begeleiding van je kind, zoals de klassenraad, het CLB 
en de ondersteuner. 
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Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens 
over de gezondheidstoestand van je kind verwerken, maar dat gebeurt enkel met je 
schriftelijke toestemming. Je kan je toestemming altijd intrekken. 

Als je vragen hebt over de privacy rechten van je kind, kan je contact opnemen met de 
directie. 

III..18.2.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 leerlingspecifieke onderwijsloopbaan.  
Het gaat om de essentiële gegevens die de studieresultaten en studievoortgang van je 
kind bevorderen, monitoren, evalueren en attesteren. 

- De overdracht gebeurt enkel in het belang van het kind. 

Als ouder kan je deze gegevens –op verzoek- inzien. Je kan je tegen de overdacht van de 
gegevens verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt.  Je brengt 
de directeur 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.  De school is decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd 
verslag of een verslag aan de nieuwe school door te geven. 

III.18.3.Publicatie van beeld- of geluidsopnames (foto’s, filmpjes …) 

 

We kunnen beeld- of geluidsopnames van leerlingen via onze website, in de schoolkrant 
en dergelijke publiceren. Met die opnames willen we geïnteresseerden op school en 
daarbuiten op een leuke wijze informeren over onze activiteiten. De personen die de 
opnames maken, zullen dat steeds doen met respect voor wie op die beelden staat. We 
letten erop dat de opnames niet aanstootgevend zijn. 

Bij het begin van het schoolloopbaan van je kind vragen we jou als ouder om toestemming 
voor het maken en publiceren van deze beeld- of geluidsopnames.   Jouw toestemming die 
we via een toestemmingsformulier vragen, blijft in principe voor de hele schoolloopbaan 
van je kind gelden.  Enkel indien we de beeld- of geluidsopnames voor een ander doel 
gebruiken dan we eerder aan jou hebben gevraagd, vragen we opnieuw jouw 
toestemming.  Ook al heb je toestemming gegeven, je altijd je toestemming nog intrekken. 
Je kan altijd hiervoor contact opnemen met het secretariaat. 

We wijzen erop dat deze privacyregels ook voor je kind gelden. Volgens de privacyregeling 
mag je beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, persoonsleden van de school of 
andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke 
toestemming hebt van alle betrokkenen.  

Op school mogen enkel persoonsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben 
gekregen, bv. de schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken.  
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III.18.4. recht op inzage, toelichting en kopie 

 

Je kan als ouder ook zelf gegevens opvragen die we over je kind bewaren. Je kan inzage 
krijgen in en uitleg bij die gegevens. Ook kan je een (digitale) kopie ervan vragen. Dat kan 
door schriftelijk contact op te nemen met de directeur. We kunnen geen gegevens 
doorgeven die betrekking hebben op anderen, zoals medeleerlingen. 

III.18.5. bewakingscamera’s 

 

Wij kunnen gebruik maken van bewakingscamera’s. De plaatsen die onder 
camerabewaking staan, worden duidelijk aangeduid met een pictogram.  Als je kind 
gefilmd werd, mag je vragen om die beelden te zien.  Je geeft hierbij voldoende 
gedetailleerde aanwijzingen.  Zo kunnen we de betrokken beelden vlot vinden. 

III.19. Participatie 
III.19.1. Schoolraad 

 

 

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, 
personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden 
evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. 
Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar. 

De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden 
kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode. 

In onze school wordt de schoolraad samengesteld uit vertegenwoordigers aangeduid door 
de ouderraad en personeelsgeleding op vrijwillige basis aangeduid. Voor de 
vertegenwoordiging van de lokale gemeenschap worden vrijwilligers gezocht door de 
andere leden.   

III.19.2.Ouderraad 

 

 

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 

Na kandidaatstelling wordt een ouder lid van de ouderraad. 

III.20. klachtenregeling 

Wanneer je ontevreden bent met beslissingen, handelingen of gedragingen van ons schoolbestuur 
of zijn personeelsleden, of met het ontbreken van bepaalde beslissingen of handelingen, dan kan 
je contact opnemen met de directeur Rita Grosemans 

Samen met jou zoeken we dan naar een afdoende oplossing.  Als dat wenselijk is, kunnen we in 
onderling overleg een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om via bemiddeling 
tot een oplossing te komen. 
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III.21. Na- en voorschoolse opvang 

 

 

Het adres is Beekbeemdenhof 2 te Zolder  
 
Kinderen van de wijkschool worden nog opgevangen in de opvang van de school. Op 
woensdagnamiddag is er ook opvang in ’t Klim-op-ke mogelijk. 
 
Het vervoer tussen de school en de opvang gebeurt met de bus.  
Voor onze school gelden volgende busuren:   
 

VOORSCHOOLS  
MAANDAG TOT VRIJDAG 

NASCHOOLS  
MAANDAG TOT VRIJDAG  

NASCHOOLS OP WOENSDAG 
 

AANKOMST OP SCHOOL OM: VERTREK OP SCHOOL OM: VERTREK OP SCHOOL OM:  
OMSTREEKS 8U30 OMSTREEKS 15U35  OMSTREEKS 12U30  

 
Naamplaatje boekentas 
Om te weten welke kinderen er mee moeten naar de opvang wordt er gewerkt met 
naamplaatjes in de kleuterschool. Op dagen dat je kleuter  naschools naar de opvang 
komt, bevestig je dit naamplaatje aan de boekentas.  Op deze manier kan het verzamelen 
van kinderen op een vlotte manier gebeuren . 
 
Informatie en inschrijving nieuwe kinderen  
Vooraf inschrijven voor IBO ’t Klim-Op-Ke is verplicht!  
Inschrijven gebeurt digitaal (onlinereservatiesysteem “i-school”) en op afspraak bij de 
coördinator kinderopvang op het OCMW  
IBO ’t Klim-Op-Ke, OCMW Heusden-Zolder, St. Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder 
TEL dienst kinderopvang OCMW (011) 45 61 50 
E-mail: kinderopvang@ocmwheusdenzolder.be Website: www.ocmwheusdenzolder.be 
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Bijlage                Instemmingsformulier 

VZW Katholieke Scholen Heusden-Zolder 

Minderbroederstraat 11 

3550 Heusden-Zolder 

Vrije Basisschool ’t Molenholleke 

Heldenplein 15 

3550  Heusden-Zolder

 

De heer en/of mevrouw 

 

ouder(s) van   

 

verkla(ren)art in te stemmen met de inhoud en de bepalingen van de schoolbrochure, het 
opvoedingsproject, schoolreglement (zowel regelgeving als bijlagen) en algemene informatie 
van de Vrije Basisschool ’t Molenholleke, Heldenplein 15, Holstraat 5 en De Winning 12 te 
3550 Heusden-Zolder van 1 september 2022 en teken(en)t hierbij voor instemming en 
akkoord. 

 

Met dit akkoord onderteken(t)en de ouder(s) ook de engagementsverklaring bij de 
inschrijving. Toelichting rond deze verklaring is in het schoolreglement bijgevoegd. 

 

 

Te Heusden-Zolder, de        /       /2022              (datum) 

de ouders1, 

 

naam en handtekening   naam en handtekening 

moeder/adoptiemoeder   vader/adoptievader 

 

 

 
1 Indien slechts één ouder tekent, verklaart de ondergetekende ouder t.o.v. de school in toepassing van de artikels 373 
en 374 van het Burgerlijk Wetboek te handelen met instemming van de andere ouder. 


