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HOOFDSTUK 1. SITUERING VAN DE SCHOOL  

1.1. Schoolgegevens 
 
1.1.1. Naam en adres, telefoon 
Autonome Vrije Basisschool De Kleine Prins vzw 
August Debunnestraat 15 
B – 8930 MENEN 
tel. 056/53.25.91 
 
 
info@dekleineprins.be 
www.dekleineprins.be 
 
Instellingsnummer: 055855 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@dekleineprins.be
http://www.dekleineprins.be/
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1.1.2. Organigram van de school 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.3. Schoolbestuur (juridische aard en samenstelling) 
1.1.3.1. De algemene vergadering of inrichtende macht (afgekort AV of IM) 

- Taak en bevoegdheden: zie statuten van de vzw, Artikelen 8-9-10-11. 
- Samenvattend staan hierin volgende bevoegdheden: 

o het wijzigen van de statuten, 
o het aanvaarden en uitsluiten van leden, 
o het benoemen en afzetten van de beheerders, 
o het ontlasten van  beheersdaden, 
o het goedkeuren van begroting en rekeningen, 
o de vrijwillige ontbinding van de vereniging. 

- Vanuit juridisch standpunt vormt de algemene vergadering de vzw als rechtspersoon. 
- De Algemene Vergadering is het hoogste  “wetgevend”  orgaan van de vzw, met andere 

woorden de Algemene Vergadering zet de krachtlijnen uit voor het doel en de organisatie 
van de school. 
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- De Algemene Vergadering van de school wordt de “Inrichtende Macht” genoemd, precies 
omdat de vzw is opgericht met het specifieke doel het inrichten van onderwijs (Zie statuten 
artikel 3: doel van de vereniging). 

- Alle geïnteresseerde ouders kunnen lid worden van de Algemene Vergadering en op die 
manier hun stem laten horen. 

 
1.1.3.2. Schoolbestuur 

- Taak en bevoegdheden: zie statuten van de vzw “TITEL IV – Beheer”. 
- Samenvattend staan hierin volgende bevoegdheden: 

o opmaken van het pedagogisch project, algemene organisatie van de school, zorg 
voor de schoolcultuur, …  

o beheer van de school op vlak van financiën, personeel, juridische 
vertegenwoordiging, infrastructuur, 

o neemt in samenspraak met de directeur het dagelijks bestuur waar.  
- Net zoals de Algemene Vergadering het hoogste “wetgevend” orgaan in de school is, is het 

Schoolbestuur het hoogste uitvoerend orgaan. Het Schoolbestuur krijgt zijn mandaat van 
de Algemene Vergadering en legt ook verantwoording af aan de Algemene Vergadering. 
Dit is statutair bepaald. 

- Het schoolbestuur is aanspreekbaar voor  iedereen die bij het schoolgebeuren betrokken 
is. 

- Samenstelling van het schoolbestuur: 
 
 Jurgen Vanackere     Delphine Dupont 
  
 
 
 
 Marieke Pottie     Mieke Vanwanzeele 
  

 
 
 
 Jasmijn Cools       Ben Benoot  
  
 
 
 
 Isabelle Vansteenkiste    Karel Vanden Bavière 
  
 
 
 
 Stijn Sioen       
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1.1.4. Scholengemeenschap 
1.1.4.1. Scholen en schoolbesturen 
De school behoort tot de scholengemeenschap “De Leiebrug” (119412) met volgende scholen en 
schoolbesturen als leden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scholen:       Schoolbesturen: 
 AVB De Kleine Prins     AVB De Kleine Prins 
 Aug. Debunnestraat 15    Aug. Debunnestraat 15 
 8930 MENEN      8930 MENEN 
 056 / 53.25.91     Instellingsnummer 055855 
 
 GBS Wevelgem     Gemeentebestuur Wevelgem 
 Hoogstraat 10      Vanackerestraat 16 
 8560 WEVELGEM     8560 WEVELGEM 
 056 / 42 69 62      Instellingsnummer 019141 
 
 GBS Barthel      Stadsbestuur Menen 
 Moeskroenstraat 525     Grote Markt 1 
 8930 REKKEM      8930 MENEN 
 056 / 41 47 88      Instellingsnummer 018821 
 
 GBS De Wonderwijzer    Stadsbestuur Menen 
 Hospitaalstraat 14     Grote Markt 1 
 8930 LAUWE      8930 MENEN 
 056 /41 14 72      Instellingsnummer 018804 
 
 
 
1.1.4.2. Coördinatie van de scholengemeenschap 
De algemene leiding en eindverantwoordelijkheid van de scholengemeenschap ligt in de handen 
van het beheerscomité, dat gevormd wordt door een afgevaardigde van elk schoolbestuur: 

- voor de gemeentescholen van Rekkem, Lauwe en Wevelgem zijn dat de schepenen van 
onderwijs, respectievelijk mevr. Griet Vanryckegem voor de stad Menen en dhr. Geert 
Breughe voor de gemeente Wevelgem; 

- voor de Kleine Prins is mevr. Mieke Vanwanzeele, lid van het schoolbestuur, aangeduid; 
- de voorzitter van het beheerscomité is mevr. Griet Vanryckegem, onderwijsschepen 

van de Stad Menen; 
De stafmedewerker met coördinerende opdracht staat in voor de dagelijkse coördinatie en 
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organisatie van de scholengemeenschap. Hij legt verantwoording af aan het directeurencollege en 
het beheerscomité. Voor onze scholengemeenschap is dat mevr. Lynsey Nuttin.  
In functie van een goede werking en afstemming van de scholen (organisatorisch, pedagogisch, 
administratief, juridisch, ict,…) in de scholengemeenschap, roept de stafmedewerker de directies 
van de scholen minstens één keer per maand samen voor een vergadering van het directiecollege. 
Het directiecollege bereidt ook de vergaderingen van het beheerscomité voor. 
 
1.1.4.2. Administratieve zetel en kantoor 
De administratieve zetel en het kantoor van de scholengemeenschap zijn gevestigd in de: 
 Stadhuis    Dorpshuis    
 Grote Markt 1    Plaats 30 
 8930 MENEN    8930 REKKEM 
 056 52 93 12    056 43 37 05 
 (administratieve zetel)  (kantoor stafmedewerker) 
 
 
1.1.5. Personeel 
1.1.5.1. Personeelssamenstelling 
- Pedagogisch 

o taken en bevoegdheden worden omschreven in het arbeidsreglement en de 
gepersonaliseerde functiebeschrijvingen 

o rapporteert aan de directie. 
o geselecteerd en aangesteld door de sollicitatiecommissie van de 

scholengemeenschap en het schoolbestuur 
- Administratief 

o taak en verantwoordelijkheden worden omschreven in het arbeidsreglement en de 
gepersonaliseerde functiebeschrijvingen 

o de directie is verantwoordelijk voor de administratieve werking van de school en 
wordt daarin bijgestaan door een team van administratieve medewerkers. 

o rapportering aan directie. 
o aanstelling door het schoolbestuur. 

- Onderhoud 
o taak: netheid, hygiëne: zie werkschema. 
o rapporteren aan directie. 
o aanstelling door het schoolbestuur. 

- Refter 
o taak: de refterwerking in hygiënische omstandigheden laten verlopen. 
o rapporteren aan directie. 
o aanstelling  door het schoolbestuur. 

- Opvang 
o taak: de kinderen voor- en naschools op een pedagogisch verantwoorde manier 

opvangen. 
o aangesteld door en rapporteren aan het schoolbestuur. 

- Toezicht 
o taak: het toezicht en de veiligheid van de kinderen op de speelplaats garanderen op 

de momenten dat er geen leerkracht voor toezicht aanwezig is; 
o rapporteren aan de directie en de betrokken leerkrachten 
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o aanstelling door het schoolbestuur 
 
1.1.5.2. Personeelsinvulling 
- Directie 

Kristof Casier 
- Pedagogisch 

 kleuterafdeling      
 peuterklas: Jolien Vandenberghe 
 kleuter 1a: Nicole Feys 
 kleuter 2a: Priscilla Azzaro 
 kleuter 2b: Magali Vergote       
 kleuter 3a: Ann Cappon 
 kleuter 3b: Line Debonne 
 brugklas: Els Vandenberghe 

 kinderverzorging 
 Carmen Commeyne 
lagere afdeling 
 klas 1a: Karin Verbeke / Sophie Tant 
 klas 1b: Sophie Byster 
 klas 2a: Els Delaere 
 klas 2b: Sylvianne Scherpereel / Sophie Tant 
 klas 3a: Lien Douchy / Celine Delft 
 klas 3b: Sabien Verpeut / Celine Delft 
 klas 4a: Corine Dalle / Sophie Tant 
 klas 4b: Ilse Bertier 
 klas 5a: Kurt Declercq 
 klas 5b: Heidi Martin 
 klas 6a: Isabel Soete 
 klas 6b: Stijn Demey 
zorg- en beleidsteam 
 Angie Ramon     Veronique De Lobelle 

Kris Haegeman    Celine Delft 
 Kathy Pieters     Leontien Verstraete   
 Sophie Tant        

 bewegingsopvoeding    bewegingsopvoeding 
  Peter Becquart    Nele Vercruysse 
 protestantse godsdienst     
  Lut Helsen       

- ICT 
Glenn Vanthournout        

- Administratief 
 Veerle Delva 
 Tommy Porte        
- Onderhoud 

Caroline Verscheure     Dorinda Soares Carvalho 
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- Refter + boterhamrefter 
 Caroline Verschuere     Annelies Depraetere 
 Dorinda Soares Carvalho     
- Opvang 
 Annelies Depraetere     Dorinda Soares Carvalho 
 Johanna Pyncket 
- Busvervoer 
 Grégory Lemaître     Stefanie Huys 
- Middagtoezicht 
 Kathleen Nuytten     Johanna Pyncket 
- Klusjesman 

Grégory Lemaitre 
 
 

1.2. Raden en werkgroepen 
 

1.2.1. De schoolraad 
1.2.1.1. Samenstelling van de schoolraad (afgekort SR) 
De schoolraad is het hoogste overlegorgaan van de school en bestaat uit drie geledingen, ieder 
met een gelijk aantal vertegenwoordigers, namelijk: 

- de ouders: de drie vertegenwoordigers worden verkozen uit de leden van de ouderraad; 
- het personeel: de drie vertegenwoordigers worden verkozen door alle personeelsleden; 
- de lokale gemeenschap: de ouder- en leerkrachtenvertegenwoordiging coöpteren de drie 

vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap (oud-gedienden, externe organisaties 
zoals schoolopbouwwerk of mensen die de school genegen zijn,…) die belang hebben bij 
inspraak op school. 

Verder is er nog het volgende van toepassing: 
- de directeur zetelt ambtshalve met raadgevende stem in de schoolraad; 
- de leerlingen worden via het kinderparlement in de schoolraad gehoord; 
- de inrichtende macht maakt geen deel uit van de schoolraad; 
- de leden van de schoolraad onderschrijven het pedagogisch project van de school; 
- jaarlijks wordt de samenstelling van de schoolraad aan alle ouders meegedeeld via deze 

afsprakennota 
 
De schoolraad voor het schooljaar 2020-2021 is als volgt samengesteld: 

 
Ouders:     Personeel: 

Sofie Deveeuw (voorzitter);   Kris Haegeman; 
An-Sofie Vergote;    Karin Verbeke; 
Liselotte Decorte    Heidi Martin; 

 
Lokale gemeenschap: 
 Evelyne Vanderheyde; 
 Séverine Mariacourt; 
 xxx (nog een 3de persoon te coöpteren) 
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1.2.1.2. Functie van de schoolraad 
- Algemeen informatierecht; 
- Recht om op eigen verzoek gehoord te worden; 
- Communicatie- en informatieplicht tegenover al het personeel, de ouders en de leerlingen; 
- Adviesbevoegdheid: 

o facultatief advies aan de inrichtende macht: de SR kan uit eigen beweging een 
schriftelijk advies uitbrengen over alle aangelegenheden die personeel, leerlingen 
of ouders aanbelangen. De inrichtende macht brengt binnen de dertig dagen een 
gemotiveerde reactie op dit advies. 

o facultatief advies aan de directie: de SR kan uit eigen beweging een schriftelijk 
advies uitbrengen over de algemene organisatie en werking van de school. De 
directie brengt binnen de dertig dagen een gemotiveerde reactie op dit advies. 

o het schoolbestuur vraagt de schoolraad om advies over elk ontwerp van beslissing 
inzake de bepaling van het profiel van de directeur, het studieaanbod, de 
organisatie van het leerlingenvervoer, de samenwerking met andere inrichtende 
machten of externe instanties, de vaststelling van het nascholingsbeleid, het beleid 
inzake experimenten en projecten.  

o dit advies wordt schriftelijk of mondeling uitgebracht en is gemotiveerd. Het 
schoolbestuur kan slechts op gemotiveerde wijze afwijken van dit advies. Deze 
motivering wordt binnen de dertig dagen meegedeeld aan de schoolraad. 

- Overlegbevoegdheid: het schoolbestuur overlegt in een gezamenlijke vergadering met de 
schoolraad over 

o het schoolreglement,  
o de lijst van bijdragen die aan de ouders kunnen gevraagd worden,  
o het schoolwerkplan,  
o het beleidscontract met het clb,  
o het welzijns- en veiligheidsbeleid op school,  
o de jaarplanning van de buitenschoolse activiteiten,  
o het lestijdenpakket en de infrastructuurwerken. 

Het overleg leidt al dan niet tot een akkoord. In geval van niet-akkoord neemt het 
schoolbestuur de eindbeslissing. 

- De schoolraad kan zelf geen beslissingen nemen. Die blijven een bevoegdheid van de 
inrichtende macht en/of de directie. Zij hebben door het participatiedecreet wel de 
verplichting om hun beslissingen te motiveren en te verantwoorden waarom ze een advies 
naast zich neerleggen. 

 
1.2.1.3. Organisatie en werking van de schoolraad 
De schoolraad regelt zijn interne werking in een huishoudelijk reglement dat minstens bepaalt: 

- hoe de schoolraad wordt samengeroepen; 
- hoe de beslissingen genomen worden; 
- het aantal mandaten per geleding; 
- de wijze waarop de communicatie- en informatieplicht gerealiseerd worden; 

De schoolraad duidt een voorzitter aan. Dit kan nooit de directeur of een lid van het schoolbestuur 
zijn. 
Het schoolbestuur zorgt voor de noodzakelijke infrastructurele en administratieve ondersteuning. 
De voorzitter bepaalt de agendapunten. De leden kunnen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de 
vergadering een schriftelijke vraag stellen om een onderwerp aan de agenda toe te voegen. 
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1.2.2. De ouderraad 
1.2.2.1. Oprichting en omschrijving 
De ouderraad is een groep geëngageerde ouders die zich structureel inzet voor de school en die 
democratisch is samengesteld volgens de voorwaarden van het participatiedecreet. De ouderraad 
heeft wettelijk bepaalde rechten en plichten. Een ouderraad is een officieel onderdeel van de 
school. 
Ouders van kinderen in een basisschool kunnen vragen om een ouderraad op te richten in de 
school. Een ouderraad moet verplicht opgericht worden als ten minste 10% van de ouders daar 
om vraagt. Om het percentage van ouders te bepalen dat om de oprichting vraagt, moet men 
ervan uitgaan dat er per gezin of leefeenheid slecht één vraag tot oprichting kan worden gesteld. Is 
er op school een oudercomité of andere vorm van ouderwerking, dan kan die zich omvormen tot 
ouderraad. 
 
1.2.2.2. Samenstelling 

De ouderraad wordt samengesteld voor een periode van 
4 jaar. Toch doet de school jaarlijks een oproep naar 
nieuwe leden. Zo krijgen nieuwe ouders de kans toe te 
treden en kunnen uittredende leden vervangen worden. 
De zetelende ouderraad bepaalt via het huishoudelijk 
reglement de manier waarop deze raad voor de 
volgende mandaatperiode zal worden samengesteld. De 
voorwaarden van de samenstelling zijn dat alle ouders 
op de hoogte worden gebracht en betrokken worden bij 
de samenstelling van de ouderraad en zich kandidaat 
kunnen stellen.  

Als de zetelende ouderraad nalaat om dit te bepalen of als er nog geen ouderraad is, staat het 
schoolbestuur samen met de schoolraad in voor de samenstelling van de ouderraad 
via verkiezingen.  
Elke ouder kan zich verkiesbaar stellen en is stemgerechtigd. Als er minder kandidaten zijn dan het 
aantal toe te wijzen mandaten of als het aantal kandidaten gelijk is aan het aantal toe te wijzen 
mandaten, zijn de kandidaten die op de kandidatenlijst worden vermeld van rechtswege 
verkozen en wordt de verkiezingsperiode als beëindigd beschouwd. 
De directie maakt geen deel uit van de ouderraad, maar kan wel uitgenodigd worden in het kader 
van een goede communicatie en samenwerking. Het is tevens mogelijk personeelsleden uit te 
nodigen: dit kan via een vaste vertegenwoordiger, een beurtrol of op een andere manier.  
 
De voorzitter van de ouderraad voor het schooljaar 2020-2021 is Sofie Deveeuw. Haar 
contactgegevens kunnen steeds bekomen worden in het bureau van de directeur. 
 
1.2.2.3. Bevoegdheden 
In tegenstelling tot het oudercomité, heeft de ouderraad decretaal vastgelegde bevoegdheden. 
De ouderraad heeft een ondersteunende rol ten aanzien van de schoolraad. 

- Vertegenwoordiging schoolraad: de ouderraad vaardigt ouders af naar de schoolraad. Als 
er om één of andere reden geen ouderraad meer zou zijn, dan organiseert het 
schoolbestuur verkiezingen onder alle ouders en is een band met de ouderwerking niet 
gegarandeerd. 

- Adviesbevoegdheid: de ouderraad kan zowel op vraag van de schoolraad als op eigen 
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initiatief advies uitbrengen aan de schoolraad. De ouderraad kan zich uitspreken over alle 
aangelegenheden waarover de schoolraad overlegbevoegdheid heeft: 

o De bepaling van het profiel van de directeur: wat verwacht de schoolraad dat een 
directeur moet kunnen, kennen en zijn? 

o Het studieaanbod 
o De samenwerking met andere schoolbesturen en externe instanties: bijv. 

samenwerking rond verkeersveiligheid, milieu… 
o Het busvervoer van leerlingen als dat door de school wordt georganiseerd; 
o Het nascholingsbeleid: waarover en wanneer volgen de leerkrachten nascholing? 
o Het beleid met betrekking tot experimenten en projecten: bijv. een project rond 

kinderrechten… 
o Het opstellen of wijzigen van het schoolreglement, het schoolwerkplan en het 

beleidsplan/-contract dat de samenwerking regelt tussen de school en het CLB; 
o Infrastructuurwerken waarvan de kosten op 75.000 euro of meer worden geraamd 

(goedkopere ramingen of werken met een dringend karakter als gevolg van niet te 
voorziene gebeurtenissen moeten niet verplicht worden overlegd met de 
schoolraad); 

o De vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar 
en punten: lestijdenpakket en personeelsinvulling 

o Het welzijns-, veiligheids- en gezondheidsbeleid voor leerlingen: bijv. 
drankfonteintjes, schoolmaaltijden, anti-pestacties, verkeersacties… 

o Het beleid met betrekking tot interne kwaliteitszorg, inclusief de bespreking van de 
resultaten van de doorlichting; 

o Het zorgbeleid 
- De schoolraad overlegt over deze thema’s met het schoolbestuur en/of de directeur. De 

ouderraad bereidt het standpunt van de ouders voor. 
- Het schoolbestuur geeft na ontvangst van het advies een gemotiveerd antwoord binnen 30 

kalenderdagen. 
- Elk advies van de ouderraad wordt ter informatie bezorgd aan de overige deelraden en de 

schoolraad. 
- Informatie en communicatie: om een degelijk advies te geven aan de schoolraad, moet de 

ouderraad over voldoende informatie beschikken. De ouderraad heeft daarom recht op 
informatie. Dit recht wordt uitgeoefend via de oudervertegenwoordigers in de schoolraad. 
Dit betekent dat als de ouderraad een vraag naar informatie heeft, deze via de leden van 
de schoolraad aan het schoolbestuur gericht moet worden. 

- De ouderraad heeft een informatie- en communicatieplicht over de activiteiten en 
standpunten tegenover al het personeel, alle leerlingen en alle ouders. 

 
1.2.2.4. Organisatie en werking van de ouderraad 
De ouderraad bepaalt haar werking in een huishoudelijk reglement, dat zij zelf opstelt. Het dient 
minimaal volgende elementen te bevatten: 

- de manier van samenstelling; 
- het aantal mandaten; 
- de manier waarop nieuwe leden tijdens de mandaatperiode kunnen toetreden tot de 

ouderraad en de redenen en de manier waarop mandaten vervroegd beëindigd kunnen 
worden; 

- de manier waarop de ouderraad zijn afvaardiging voor de schoolraad bepaalt; 



Deel 3. Infobrochure 

 
12 

- de manier waarop ervaringsdeskundigen en experten bij de werkzaamheden van de 
ouderraad kunnen worden betrokken; 

- de manier waarop de ouderraad wordt samengeroepen en de vergaderfrequentie; 
- de manier van besluitvorming; 
- de manier waarop de ouderraad zijn communicatie- en informatieplicht zal realiseren; 
- de vakantieperiodes die de termijn schorsen waarbinnen het schoolbestuur (inrichtende 

macht) het advies van de ouderraad moet beantwoorden (30 kalenderdagen). 
 
1.2.2.4. Koepelorganisatie 
De ouderraad van de Basisschool De Kleine Prins is aangesloten bij de ouderkoepel van het officieel 
gesubsidieerd onderwijs:  

KOOGO 
Bischoffsheimlaan 1-8 

1000 BRUSSEL 
Algemeen telefoonnummer: 02 506 50 06 

1.2.3. Het oudercomité 
1.2.3.1. Samenstelling 
Gezien de structuur en de organisatie van de school, zijn reeds heel wat ouders actief en 
geëngageerd in het schoolbestuur en de diverse werkgroepen. Daarom is het mogelijk dat het 
oudercomité op onze school uit precies dezelfde ouders bestaat als de ouderraad. Wanneer 
voldoende geëngageerde ouders gevonden worden, kan het oudercomité uitgebreider worden 
dan de ouderraad en worden vanuit het oudercomité de ouders (via verkiezing) aangesteld voor 
de ouderraad. 
Alle ouders, behalve leden van het schoolbestuur en de leerkrachten (wel hun partner, indien zij 
kinderen in de school hebben), kunnen deel uitmaken van het oudercomité.  
Het oudercomité heeft geen decretale verankering, d.w.z. dat de rechten en plichten niet bij wet 
zijn vastgelegd.  
 
1.2.3.2. Taken van het oudercomité 

- signalen oppikken van de ouders, info opvragen, verduidelijken, documenteren, …  
- filteren en doorspelen van punten die voor de schoolgemeenschap relevant zijn naar de 

bevoegde instantie, 
- constructieve voorstellen formuleren, schoolleven bespreken en evalueren en doorspelen 

aan directie en schoolbestuur. 
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1.2.4. De leerlingenraad: het kinderparlement 
1.2.4.1. Visie en missie 
In een school met en door ouders maken we ons sterk dat we ook de mening van een kind mee 
kunnen integreren in de werking van onze school. 
Recht op een eigen mening behoort tot de universele rechten van het kind. Een kind dat zich 
beluisterd en begrepen voelt is een gelukkiger kind. Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat elk kind 
boordevol creatieve ideeën zit en in staat is om werkbare afspreken en voorstellen mee vorm te 
geven. 
 
1.2.4.2. Organisatie en taken 

Kinderparticipatie gebeurt binnen onze dagelijkse schoolwerking. 
Zo beslissen onze leerlingen onder andere mee in de keuze van 
hun projecten. 
Om de draagkracht van onze kinderparticipatie ook op 
schoolniveau uit te bouwen, heeft onze school een eigen 
kinderparlement. Het kinderparlement bestaat uit 6 leden en een 
voorzitster. Deze 6 leden vertegenwoordigen elk één klas en dit 
vanaf het eerste leerjaar tot en met het zesde leerjaar. 
Elk lid zetelt gedurende één mandaat; er zijn een twee mandaten 
per schooljaar. Op deze manier proberen we aan zoveel mogelijk 
leerlingen de kans te bieden om in hun schoolloopbaan in het 

kinderparlement te zetelen. 
Tijdens het kinderparlement mogen de kinderen hun voorstellen of ideeën uiten. Daarnaast is er 
ruimte om problemen bespreekbaar te maken. Vanuit onze positieve ingesteldheid worden er ook 
pluimen uitgereikt. Deze voorstellen, pluimen en problemen worden dan door het 
leerkrachtenteam verder besproken en opgevolgd. 
Maar ons kinderparlement doet meer dan dat!  Ook de kinderrechten krijgen er meer inhoud: 
kleine activiteiten hierrond maken onze kinderen sterker op mondiaal vlak en helpen hen in hun 
groei naar verantwoordelijke wereldburgers. Jaarlijks organiseren we dan ook een zinvolle uitstap 
hierrond (b.v. een bezoek aan plan België, een bezoek aan het Brussels Parlement,..) De kinderen 
brengen na elke meeting enthousiast verslag uit aan de klasgenootjes. Zo blijft de ganse school 
betrokken.   
De Kleine Prins is sinds 2012 erkend als kinderrechtenschool door Plan België en engageert zich 
dan ook om blijven aandacht te hebben voor en werk te maken van de rechten 
van het kind zoals die omschreven zijn in het “Internationaal Verdrag over de 
Rechten van het Kind” (Verenigde Naties, 1989) en in België als wet bekrachtigd 
werden in 1992. 
Het kinderparlement is dan ook structureel verankerd in de organisatie van de 
school.  
 
1.2.5. De klassenraad 
1.2.5.1. Wat? 
De klassenraad is een team van personeelsleden (eventueel aangevuld met externe deskundigen) 
dat onder leiding van de directeur of zijn afgevaardigde samen de verantwoordelijkheid draagt 
voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of  een individuele 
leerling. 
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De klassenraad geeft advies over het toekennen van de getuigschriften basisonderwijs, de 
overgang van een leerling naar een hogere of een lagere leerlingengroep, een leerplichtige leerling 
die een jaar langer in het kleuteronderwijs blijft, ... 
 
1.2.5.2. Samenstelling 
De samenstelling van de klassenraad kan afhangen van het onderwerp. De klassenraad voor het 
schooljaar 2019-2020 is als volgt samengesteld: 

- directie    Kristof Casier 
- zorgteam   Angie Ramon – Kris Haegeman – Kathy Pieters – Veronique De  

Lobelle 
- bijzondere leermeesters Peter Becquart 

Nele Vercruysse 
- titularissen 3de kleuter Line Debonne 

Ann Cappon 
- titularissen 5de leerjaar Kurt Declercq 

Heidi Martin 
- titularissen 6de leerjaar Isabel Soete 

Stijn Demey 
- titularissen betrokken leerjaar  

 
1.2.6. De werkgroepen 
1.2.6.1. Doel 
De Kleine Prins is een school die leeft en waar een hoge mate van ouderbetrokkenheid deel 
uitmaakt van de schoolcultuur. Daarom wordt de betrokkenheid van ouders niet alleen 
gerealiseerd via het oudercomité en/of de ouderraad en het schoolbestuur, maar zijn er een aantal 
werkgroepen die de goede werking van de school ondersteunen. Deze werkgroepen nemen 
daartoe jaarlijks een aantal initiatieven. Naargelang de noodzaak kunnen nieuwe werkgroepen 
worden opgericht of kunnen bestaande werkgroepen afgeschaft / gefusioneerd worden. 
 
1.2.6.2. Organisatie 
Volgende werkgroepen worden tijdens het schooljaar 2020-2021 georganiseerd: 

 cultuur: organisatie eerste schooldag, jaarthema, inleefdag, culturele uitstappen,… 

 feest: sintfeest, schoolfeest, receptie einde schooljaar,… 

 sport: gezins- en sneukeltocht, mountainbiketocht, sportinitiaties, ondersteuning 
sportdagen,… 

 veiligheid en gebouwen: organisatie werk- en opruimdagen, herstellingen, opvolging 
veiligheid schoolgebouw,… 

 natuurouders: begeleiding natuuruitstappen, begeleiding ridder-, zee- en bosklassen, 
begeleiding en uitwerking natuur- en milieuprojecten, schooltuintjes,… 

 recrutering: affiche- en promotiecampagnes, verdeling flyers en folders, gerichte 
huisbezoeken, verjaardagskaartjes 2-jarigen, uitnodigingen opendeur- en 
onthaalmomenten,… 

Alle werkgroepen bestaan uit minstens één ouder, één schoolbestuurslid en één leerkracht. Elke 
werkgroep duidt intern een voorzitter aan. Hij / zij is het aanspreekpunt voor die werkgroep, stelt 
de agenda van de werkgroepvergaderingen samen en nodigt de leden uit. De voorzitter is bij 
voorkeur niet iemand van het schoolbestuur of een leerkracht. 
De werkgroepen rapporteren aan het schoolbestuur: daarom is ook steeds minstens één 
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schoolbestuurder in de werkgroepen vertegenwoordigd. De werkgroepen hebben geen eigen 
financiële middelen of verantwoordelijkheid: daarover beslist het schoolbestuur. Het 
schoolbestuur maakt echter steeds een goede werking van de werkgroepen mogelijk en zal 
eventuele financiële beslissingen ook steeds in die zin nemen. De opbrengst van initiatieven of 
projecten die door de werkgroepen georganiseerd worden, komen steeds ten goede van de school 
en worden op de feestrekening van de school gestort. Geen enkele werkgroep kan aanspraak 
maken op die middelen.  
De werkgroepen zijn autonoom verantwoordelijk voor de praktische organisatie van de projecten 
in overleg met het schoolbestuur. Elke werkgroep kan op elk moment (een voorstel tot) een 
project indienen. Zij stellen in juni een gemotiveerde planning en budgettering voor het volgende 
schooljaar op. Minstens één keer per schooljaar is er een 
overleg tussen het schoolbestuur en de voorzitters (of 
een afvaardiging) van alle werkgroepen. Deze 
bijeenkomst wordt bij voorkeur begin juli gepland.  
Van elke werkgroep wordt een concrete invulling van de 
taakomschrijving gevraagd. Naar aanleiding van 
bepaalde evenementen kan samenwerking tussen 
verschillende werkgroepen wenselijk of noodzakelijk 
zijn.  
 
 

1.3. Partners 
 

1.3.1. Pedagogische begeleiding 
Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door het Onderwijssecretariaat van de 
Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG vzw). 
OVSG is de koepelorganisatie van het stedelijk en 
gemeentelijk onderwijs. OVSG maakt de volgende 
kernopdrachten waar voor de leden: 

 belangen behartigen; 

 pedagogisch begeleiden; 

 juridische dienstverlening verstrekken; 

 vorming en nascholing aanbieden. 
De pedagogische begeleiding van de school wordt verzorgd door dhr. Philip Alliet. 
 
1.3.2. Netwerken en samenwerkingsverbanden 
1.3.2.1. Gemeentelijk Onderwijs Regio Kortrijk 
De school is lid van GORK, het 
Gemeentelijk Onderwijs Regio Kortrjik. 
Dit is een samenwerkingsverband van 14 
gemeenten en 33 scholen onder de 
vleugels van OVSG. GORK verenigt zowat 
alle scholen uit de regio Kortrijk die 
aangesloten zijn bij OVSG en biedt op die 
manier ondersteuning aan de scholen op 
meerdere vlakken: 

- er zijn ontmoetingsmomenten en studie-uitstappen voor directies, beleids- en 
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zorgondersteuners waarbij zowel intern aanwezige als externe deskundigheid wordt 
aangeboord om up-to-date informatie te bespreken; 

- er zijn ontmoetingsmomenten voor de schepenen van onderwijs en schoolbestuurders: op 
beleidsvlak zijn er immers vaak wijzigingen in de onderwijsmateries en via bevraging wordt 
bepaald welke actualiteit of welke administratieve items de agenda bepalen 

- Elk schooljaar opnieuw blijft de ‘hoofdbrok’ de nascholing voor leerkrachten. De 
stuurgroep van GORK probeert telkens kwaliteitsvolle vormingsinhouden aan te bieden. 
Actuele accenten spelen daarin een hoofdrol. 

- Elk schooljaar opnieuw zijn er GORK-proeven voor leerlingen van het 1ste tot 5de leerjaar. 
Voor het 6de leerjaar organiseert OVSG de eindtoetsen lager onderwijs. Onder de leiding 
van een pedagogisch adviseur stellen een groep Gork-directeurs (werkgroep evaluatie) 
toetsen op omtrent een bepaald leerdomein. Intense leerplanstudie gaat daarmee 
gepaard. Alle resultaten worden op Gork-niveau verwerkt. Door de ruime deelname levert 
dat bruikbare benchmarks op, waarmee leerkrachten hun eigen groep tot op het niveau 
van elke vraag kunnen vergelijken met Gork-gemiddelden. Al deze info is achteraf ook op 
de Gork-website ter beschikking van andere geïnteresseerde scholen 

 
1.3.2.2. Samenwerkende Basisscholen Menen 

Heel wat scholen van Groot-Menen verenigen zich 
netoverschrijdend in het samenwerkingsverband Sam.Ba. 
Elke school werkt vanzelfsprekend vanuit haar eigen 
pedagogische visie en principes. Maar vanzelfsprekend 
kunnen scholen n.a.v. bepaalde items ook samenwerken: 
sommige zaken zijn nu eenmaal schooloverstijgend en gaan 
iedereen aan die met onderwijs en kinderen te maken heeft.  
De Samenwerkende Basisscholen Menen schuiven op 
bepaalde momenten of naar aanleiding van bepaalde 
gebeurtenissen de concurrentiële belangen even opzij om 
samen te werken in het belang van onderwijs, in het belang 
van de Menense kinderen. Enkele voorbeelden: 

- de jaarlijkse herfstwandeldag is een organisatie van Sam.ba; 
- toen Haïti getroffen werd door een hevige aardschok, sprongen de verschillende scholen 

weer samen in de bres.  Met de actie 'schoolkinderen voor schoolkinderen' werd een 
mooie som verzameld voor de groep SOS Kinderdorpen; 

- acties rond verkeersveiligheid;  
Het puzzelstuk in het logo moet duidelijk maken dat daar waar idealen vaak moeilijk te combineren 
zijn in “concurrerende” scholen, het met een beetje inspanning toch lukt.  
Door het opstarten van het ‘Overleg Onderwijs en Gemeente’ (zie verder) draait dit 
samenwerkingsverband momenteel op een laag pitje, maar het is nog niet ontbonden.  
 
 
1.3.2.3. Overleg Onderwijs en Gemeente 
Het Overleg Onderwijs en Gemeente (OOG) is een initiatief van de 
Stad Menen dat alle scholen van de stad op bepaalde momenten of 
naar aanleiding van bepaalde onderwerpen die  schooloverstijgend 
zijn, wil samenbrengen om hierrond gemeenschappelijke 
initiatieven op te zetten of standpunten in te nemen. Het kan b.v. 
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gaan om items die te maken hebben met verkeersveiligheid in en om de scholen, milieu, 
onderwijsaanbod van de stad,…  
Het samenroepen van de vergadering gebeurt op initiatief van de burgemeester (dhr. Eddy Lust) 
en/of de schepen van onderwijs (mevr. Griet Vanryckegem). Externe deskundigen kunnen tot de 
vergadering uitgenodigd worden (b.v. politie, preventieadviseur, ambtenaren van de 
milieudienst,…) voor toelichting of het delen van expertise.  
Ook in deze overlegstructuur plaatsen de scholen het gemeenschappelijk belang van alle Menense 
kinderen boven het eigenbelang van de school.  
 
 

1.4. Onderwijsaanbod (leergebieden) – Leerplannen 
 

De doelen uit het pedagogisch project van de school worden 
geconcretiseerd door gebruik te maken van de OVSG-
leerplannen. 
Het onderwijsaanbod in het kleuteronderwijs omvat steeds 
ten minste de volgende leergebieden: 

 lichamelijke opvoeding (bewegingsopvoeding); 

 muzische vorming; 

 Nederlands; 

 wereldoriëntatie; 

 wiskundige initiatie 
Het onderwijsaanbod in het lager onderwijs omvat ten 
minste, en waar mogelijk in samenhang, de volgende 
leergebieden: 

 lichamelijke opvoeding; 

 muzische vorming; 

 Nederlands; 

 wiskunde; 

 wereldoriëntatie; 

 Frans 

 leren leren;  

 sociale vaardigheden; 

 informatie- en communicatietechnologie (ICT) 

 2 lestijden onderwijs in de door de school aangeboden erkende, christelijke godsdiensten 
(Rooms-katholiek, Protestants, Orthodox). 

In de kleuterschool wordt geen godsdienstkeuze gemaakt tenzij voor die kleuters die verplicht één 
jaar langer in het kleuteronderwijs verblijven omdat ze niet aan de toelatingsvoorwaarden lager 
onderwijs voldoen. De ouders kunnen in dit geval een keuze uit de aangeboden christelijke 
godsdienst maken. Ze kunnen hun kleuter deze lessen laten bijwonen in onze lagere school. 
In het lager kan u kiezen voor: 

 katholieke godsdienst 

 protestantse godsdienst 

 orthodoxe godsdienst 
In alle gevallen krijgen de kinderen wekelijks twee lestijden religieuze vorming. Bij de inschrijving 
in het lager onderwijs deelt U schriftelijk mee welke godsdienstcursus Uw kind zal volgen.  
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1.5. Taalscreening – taaltraject - taalbad 
 

1.5.1. Taalscreening 
De school onderzoekt het niveau van het Nederlands bij elke leerling die voor het eerst naar het 
lager onderwijs gaat. Dit gebeurt via een verplichte taalscreening in de loop van september.  
De screening gebeurt nooit voor de inschrijving van de leerling en is geen toelatingsvoorwaarde. 
 
1.5.2. Taaltraject 
Op basis van de resultaten van de taalscreening voorziet de school een taaltraject voor de 
leerlingen die het nodig hebben. Dit taaltraject sluit aan bij de noden van de leerling wat het 
Nederlands betreft. 
 
1.5.3. Taalbad 
Als de leerling het Nederlands onvoldoende kent om de lessen te kunnen volgen, kan de school 
een taalbad organiseren. Het doel van het volgen van een taalbad is dat de leerling voltijds en 
intensief de Nederlandse taal leert om zo snel mogelijk te kunnen deelnemen aan de gewone 
onderwijsactiviteiten.  
De school kiest hierbij voor een semi-geïntegreerde werking, waarbij de leerling voornamelijk 
deelneemt aan het reguliere klasgebeuren en gedurende enkele uren per week in een aparte 
groep intensief wordt ondergedompeld in de Nederlandse taal. 
De organisatie van dit taalbad gebeurt door het zorgteam (zorgcoördinator, zorgleerkracht) in 
nauw overleg met de directeur, de klasleerkracht en de ouders. 
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HOOFDSTUK 2. ORGANISATORISCHE AFSPRAKEN  

 

2.1. Afhalen en brengen van de kinderen 
 

2.1.1. In en uit van de school 
De hoofdingang van de school ligt in de Aug. Debunnestraat 15. Om het overzicht op de speelplaats 
te kunnen behouden, vragen wij om de kinderen (zeker die van het lager) enkel te vergezellen tot 
aan de schoolingang. Uitzondering vormt de groep van de jongste peuters. Zij kunnen gerust tot 
aan hun klasje gebracht en daar aan de juf toevertrouwd worden. Vanzelfsprekend kan je – voor 
de lessen beginnen – de leerkrachten spreken en desnoods een afspraak maken. Wij vragen echter 
met aandrang dat, zodra de lestijd begint, wij de leerkrachten naar hun klas laten gaan zodat zij 
tijdig de verantwoordelijkheid over hun klasgroep kunnen opnemen. 
Omdat wij de lestijden optimaal willen benutten en omdat het onthaalmoment in elke klas 
bijzonder belangrijk is, vragen wij dat de kinderen tijdig op school zijn. 
Mogen wij dus vragen dat de ouders de klas zelf niet betreden om de leerkracht de kans te geven 
zonder tijdverlies het onthaalmoment te starten en alle aandacht aan de kinderen te geven. 
Te laat komen of te vroeg afhalen stoort elke keer weer het onthaalmoment of het afscheid, wat 
zeker niet prettig is voor kleuters, leerlingen en leerkrachten. 

Wij streven ernaar om, in samenspraak met de ouders, het in- en uitgaan van de school voor de 
kinderen zo veilig mogelijk te laten verlopen. Dit kan alleen als de verantwoordelijke leerkrachten 
steeds overzicht hebben. 
Daarom vragen wij aan de ouders die hun kinderen na schooltijd komen afhalen, om op de 
afgebakende zone op de speelplaats te blijven wachten. Afgehaalde kinderen worden door een 
leerkracht tot daar begeleid via de rij “afgehaalden” die gevormd wordt onder het grote afdak. Wij 
vragen met aandrang aan de ouders om die rijenvorming te respecteren en de kinderen niet uit 
de rij te komen “wegplukken”.  
De leerkracht die de afgehaalden begeleidt, neemt steeds plaats aan de schoolpoort zodat hij/zij 
een goed overzicht heeft en kan verhinderen dat kinderen de school alleen en/of zonder toelating 
verlaten. 
We vragen de ouders én de kinderen om de uitgang van de school niet te hinderen, zodat we vlot 
in en uit kunnen.  
Net voor de schoolpoort is een zebrapad. Ook dat moet steeds vrij zijn om veilig te kunnen 
oversteken. Parkeren kan hier uiteraard niet. 
De Aug. Debunnestraat is een vrij drukke straat met weinig parkeermogelijkheden. Daarom vragen 
we de ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen / afhalen om zoveel mogelijk te 
parkeren op de parking van de Kortrijkstraat, tussen de Aug. Debunnestraat en de Grote Markt. 
Van daaruit is de school te voet in minder dan één minuut te bereiken. Op die manier vermijden 
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we ook een al te grote verkeersdrukte aan de schoolpoort en 
wordt het voor iedereen een stuk veiliger. 
Kinderen die met de fiets naar school komen, verlaten de school 
via de uitgang aan de achterkant van de school (Zakstraatje en 
vervolgens Kerkstraat): ook dat is een stuk veiliger.  
 
 
2.1.2. Begeleiding voor het verlaten van de school: rijenvorming 
De school richt in het belang van de kinderen thuisrijen in. Als algemeen principe geldt dat de 
kinderen de rij kiezen die hen langs de meest veilige en liefst ook kortste weg thuisbrengt. De rijen 
volgen een vaste route (met die ene uitzondering wanneer bepaalde leerlingen niet mee zijn en 
de vaste route volgen geen zin meer heeft!) 
De voorbije schooljaren hebben aangetoond dat over de middag bijna geen kinderen meer met de 
rij naar huis gaan. Daarom- en uiteraard ook door de reorganisatie van de refter- organiseren wij 
ook volgend schooljaar één vaste thuisrij op: 

- maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmiddag; 
- maandag, dinsdag, donderdag om 16.45u (dus na de studie); 

Rij MIDDAG ma-di-do-vr en NA DE STUDIE om 16.45u 

Kerkstraat 

Kortrijkstraat 

Grote Markt 

Bruggestraat 

Esplanadestraat 

Koningstraat 

Stationsstraat 

Dolfijnstraat 

St-Franciscuskerk 

Om 16.00u en op woensdagmiddag en vrijdagnamiddag blijven de volgende rijen ingericht : 

Rij 1 : Ieperstraat Rij 2 : Stationsstraat Rij 3 : Bruggestraat 

   Kerkstraat    Kerkstraat    Kerkstraat 

   Kortrijkstraat    Donkerstraat    Kortrijkstraat 

   Grote Markt    Esplanadestraat    Donkerstraat 

   Ieperstraat (links)    Koningstraat    Bruggestraat 

   Y. Serruysstraat (hoek)   Stationsstraat tot 
  aan kruispunt met  

           Rene Gombertstraat  

   Hoek Parkstraat 

   hoek  
   Ieperstraat/Kunstenstraat 

 

Deze regeling is dus dezelfde als tijdens het afgelopen schooljaar.  
De rijen worden onmiddellijk na de lessen (studie) op de overdekte speelplaats gevormd. Tijdens 
het naar huis gaan met de rij is de begeleidende leerkracht verantwoordelijk. Hij of zij is 
gemachtigd opzichter. De kinderen houden zich aan de afspraken en luisteren steeds naar de 
begeleid(st)er.  
Sommige kinderen verlaten de rij op een bepaald punt en gaan dan een stukje alleen naar huis. 
Tijdens dit traject blijft het kind verzekerd door de schoolverzekering, maar kan de school niet 
meer verantwoordelijk gesteld worden! Ditzelfde principe geldt wanneer kinderen alleen te voet 
of met de fiets naar school komen. De schoolverzekering dekt steeds de veiligste en/of kortste weg 
naar huis en dat juist voor en na de schooluren (dus binnen een redelijk tijdsbestek).  Voor de 
begeleidende leerkracht is het belangrijk te weten wie meegaat met de rij en waar hij/zij eventueel 
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de rij mag verlaten! Het is daarom ook niet gewenst dat leerlingen zomaar van rij wisselen. Om 
veiligheidsredenen worden kinderwagens niet meer met de rij meegenomen.  
Kinderen die alleen naar huis mogen, dienen ook een schriftelijk bewijs mee te brengen naar 
school. Een invulstrookje hiervoor ontvangt u via de leerkracht, meestal tijdens de huisbezoeken 
van de grote vakantie. 
 

2.1.3. Contact met de school 
Vanzelfsprekend zijn de ouders altijd welkom op school. Een goed contact tussen de school en de 
ouders vinden wij ontzettend belangrijk. Wij werken immers samen in het belang van de kinderen. 
Daarom is het ook goed dat we mekaar durven aanspreken: ouders, leerkrachten, directie, 
kinderen moeten op een goede en beleefde manier met elkaar kunnen praten over alle schoolse 
aangelegenheden of zaken die met de opvoeding, het belang van de kinderen te maken hebben. 
Toch is het normaal dat dit niet op élk moment kan: tijdens de schooltijd moeten de leerkrachten 
zich immers ten volle inzetten voor de kinderen. Daarom maken wij graag volgende afspraken: 

- wenst u een gesprek met een leerkracht, dan kan dit steeds voor of na de schooltijd. Voor 
langere gesprekken maakt u best een afspraak. Dit kan via het heen- en weerschriftje of de 
agenda van de kinderen; meestal kan het ook telefonisch; 

- als de leerkracht zelf niet meteen te vinden of te bereiken is, dan kunt u ook steeds 
langsgaan bij de directeur, Kristof Casier. Hij gaat dan het gesprek met u aan of regelt een 
afspraak met de betrokken leerkracht. De directeur is steeds in zijn bureau aanwezig tijdens 
de gewone schooluren en meestal blijft hij ook na schooltijd nog een tijd beschikbaar. De 
directeur vindt een goed contact met de ouders belangrijk en is dus steeds bereid tot een 
goed onthaal of gesprek.  

- als de directeur er niet is (wegens vergadering, navorming,…), dan staan ook de mensen 
van het secretariaat of de zorgcoördinator steeds tot uw dienst voor een goed onthaal of 
gesprek. Laat niet na hen aan te spreken. 

- wij vermijden in elk geval dat de normale klaswerking verstoord wordt en we vragen dus 
met aandrang dat ouders tijdens de lesuren niet tot aan de klas gaan om de leerkracht te 
spreken. Dringende boodschappen kunnen op die momenten via de directeur, het 
secretariaat of de zorgcoördinator doorgegeven worden. 

 “Mensen spreken mensen” is ons motto en dus vinden wij 
het belangrijk dat u als ouders de school (leerkrachten, 
directie, zorgteam, schoolbestuurders,…) steeds durft 
aanspreken, uiteraard op een vriendelijke manier. 
Omgekeerd nemen wij als school ook steeds het 
engagement op ons om op een vlotte en correcte manier 
contact te nemen met ouders als dat nodig is. Het uitstellen 
van een goed gesprek is immers meestal niet de goede 
manier om tot een oplossing te komen.  
 
 

2.2. Urenregeling 
 
2.2.1. Voormiddag 

- 8.30u sein op de speelplaats 
- 8.35u start van de lessen 
- 9.50u – 10.05u speeltijd 1 (voor K en L1 – 2 – 3) 
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- 10.15u – 10.30u speeltijd 2 (voor L4 – 5 – 6) 
- 11.45u einde lessen voor iedereen 
- Fietsers verlaten de school via de Zakstraat 
- De peuters en kleuters verlaten de school voor de leerlingen van het lager 
- De peuters kunnen in de klas afgehaald worden vanaf 11.45u. 

 
2.2.2. Namiddag (niet op woensdag) 

- 13.10u sein op de speelplaats (op vrijdag om 13.15) 
- 13.15u start lessen (op vrijdag om 13.20) 
- 14.30u – 14.45u speeltijd 1 (voor L1 – 2 – 3) 
- 14.55u – 15.10u speeltijd 2 (voor K – L4 – 5 – 6) 
- 16.00u einde lessen en direct aansluitend studie  
- 16.45u einde studie 
- Fietsers verlaten de school via de Zakstraat 
- De peuters en kleuters verlaten de school voor de leerlingen van het lager 
- De peuters kunnen in de klas afgehaald worden vanaf 15.55u. 
- Op vrijdag start de lestijd in de namiddag om 13u20, is er geen namiddagspeeltijd en 

eindigen de lessen om 15u. 
 
2.2.3. Studie 

Op maandag, dinsdag en donderdag is er studie voor het 3de, 4de , 
5de en 6de leerjaar. De kinderen worden in hun eigen klas  door de 
leerkrachten begeleid. 
Ze werken er aan hun huistaak, leren er leren, kunnen er samen met 
de leerkracht een moeilijker stuk leerstof nog eens doornemen, 
krijgen een extra leesbeurt of spelen er didactische spelletjes... Een 
aanrader dus.  
De studie start op de tweede volle schooldag. Er is nooit studie de 
laatste dag van het schooljaar. 
Deze tijd valt buiten het lestijdenpakket van de leerkrachten. Zij 

presteren dit graag ten voordele van de kinderen. Voor het volgen van de studie rekenen wij een 
bedrag aan (zie prijzenbeleid, hoofdstuk 11). Dit geld gaat integraal naar de leerkrachten. De 
praktische regeling voor de studie is als volgt: 

- Studietijd: 16.00 u – 16.45 u op maandag, dinsdag en donderdag. 
- Elke laatste dinsdag van de maand waarop er les is, is er personeelsvergadering van 16.30 

u tot 19.30 u. Die dag is er geen studie. 
- De rijen worden gevormd om 16.50 u  en verlaten de school om 16.55 u via de Kerkstraat. 
- De kinderen kunnen afgehaald worden om 16.45 u aan de poort Aug. Debunnestraat. Er is 

toezicht tot 17.00u. 
 
 

2.3. Toezicht en kinderopvang 
 

2.3.1. Toezicht 
2.3.1.1. Organisatie van het toezicht 

- Op de speelplaats zal altijd minstens één surveillant toezicht houden. 
Een surveillant: 
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o is steeds tijdig op de speelplaats, 
o is verantwoordelijk voor wat op de speelplaats gebeurt vanaf het ogenblik van de 

afspraak, 
o houdt steeds een overzicht over de hele speelplaats, 
o houdt ’s morgens en ’s middags zeker goed de poort in het oog, 
o heeft steeds oor en aandacht voor de kinderen die iets komen vertellen, 
o voorkomt het uit de hand lopen van twisten, ruw spel, pestgedrag…, 
o grijpt kordaat in wanneer kinderen zich niet aan de afspraken houden. 

- 08.15 u – 08.30 u: twee leerkrachten (kleuter, lager) 
o kinderen die vroeger dan 08.00 uur komen, gaan naar de opvang. 
o De kinderen die met de eerste busrit meerijden, gaan tot 08.00 uur naar de 

kinderopvang 
- 9.50u – 10.05u speeltijd K en L1 – 2 – 3: één kleuteronderwijzer en één leerkracht lager 
- 10.15u – 10.30u speeltijd L4 – 5 – 6: één leerkracht lager 
- middagpauze: één wijkwerker voor de kleuters en één wijkwerker voor het 

 lager. Een kwartier na afloop van de lessen is er bijkomend toezicht  
aan de poort door één leerkracht en een kwartier voor het begin van 
de lessen worden de  wijkwerkers afgelost door één leerkracht 
kleuter en twee leerkrachten lager 

- 14.30u – 14.45u speeltijd L1 – 2 – 3: één kleuteronderwijzer en één leerkracht lager 
- 14.55u – 15.10u  speeltijd K, L4 – 5 – 6: één leerkracht lager 
- 16.45u – 17.00u één leerkracht lager 

 
2.3.1.2. Afspraken op de speelplaats 

- De poort van de speelplaats is steeds dicht wanneer de kinderen op de speelplaats zijn (de 
surveillant vergewist zich daarvan). Over de middag (12.00u-12.45u) en tijdens de 
speeltijden gaat de poort op slot. Indien je dan toch op school moet zijn, roep je gewoon 
de surveillant van dienst. 

- Tijdens de vrije kwartiertjes zijn normaal geen kinderen in de klassen. Er worden duidelijke 
afspraken gemaakt in verband met de karweitjes in de klas die door de “bevertjes” mogen 
uitgevoerd worden. 

- Bij regenweer spelen de kinderen onder de overdekte speelplaats. De jongste kleuters 
kunnen dan wel – onder toezicht – in de binnenspeelzaal spelen (kant Kerkstraat). 

- Kinderen die binnen moeten blijven hebben een schriftelijk bewijs (een gedagtekend 
briefje) mee. Ze blijven (onder toezicht) in de beverburcht of de schoolbibliotheek. 

- School- en sporttassen worden ’s ochtends netjes – en per klas – op de banken onder het 
afdak geplaatst.  

- Kledingstukken worden na een speeltijd of pauze steeds meegenomen naar de kapstokken 
in de traphallen of de lange gangen. Ook de boterhamdozen worden na de middagpauze 
meegenomen en meteen in de schooltas gestopt. 

- Net als de lestijden respecteren wij ook de speeltijden. We laten de kinderen ten volle van 
hun 15 minuten genieten. Als de tijd gekomen is, kunnen zij dan ook onmiddellijk naar 
buiten. De leerkrachten begeleiden hun leerlingen of kleuters naar de speelplaats. 

- Om onnodig heen en weer geloop in gangen en traphallen te vermijden wijzen wij de 
leerlingen er op dat zij al wat zij nodig hebben meteen meenemen naar de speelplaats 
(koek, drankje, jas,...). Enkel de “bevertjes” die de klaszorg op zich nemen mogen dan in de 
gangen of klassen zijn. 
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- Tijdens de speeltijden stimuleren wij de kinderen om aan verschillende spelen actief deel 
te nemen. Het spelmateriaal en de spelactiviteiten die door het zorgteam worden 
uitgewerkt en bewaard (bij de beverburcht), zijn daar een uitstekende aanzet toe. 

- Op de speelplaats wordt enkel met een lichte plastic bal gevoetbald. Er kan ook netbal of 
trefbal en basketbal gespeeld worden op de voorziene plaatsen. Onder het afdak spelen 
we enkel met zachte ballen. Alleen bij droog weer gaan de balspelen door. 

- De speelzones (voetbal, basketbal, spelactiviteiten,…) willen wij zo strikt mogelijk 
respecteren. Zij zijn op verschillende plaatsen op de speelplaats duidelijk gevisualiseerd. 

- Leerlingen die in een bepaalde zone spelen, storen de anderen niet in hun spel: er wordt 
b.v. nooit gevoetbald in de rustige hoeken! 

- Wij hebben respect voor onze medeleerlingen en al wat van hen is (kledij, fiets, schooltas, 
rolschaatsen, spelmateriaal, …) 

- Alle spelmateriaal voor de speelplaats wordt bewaard in de spelkasten of de beverburcht. 
De leerkracht van toezicht ziet erop toe dat het spelprogramma gerespecteerd wordt. 

- Geen enkele kleuter of leerling verlaat de speelplaats (b.v. om iets in de klas te halen, een 
bal op te halen, …) zonder toestemming van de surveillant. 

- Als MOS-school willen met zijn allen een nette speelplaats. Mede hiertoe werd de 
snacktrommel in het leven geroepen. Op die manier verminderen wij samen de afvalberg 
en blijft de speelplaats proper en fijn voor alle leerlingen. Inschrijven voor de snacktrommel 
is vrijblijvend. Leerlingen die niet ingeschreven zijn 
mogen enkel fruit of groenten van thuis 
meebrengen. Koekjes en andere snacks in 
individuele verpakkingen zijn niet toegelaten.  
Alle papier- en etensresten, blikjes, enz … gooien wij 
in de juiste vuilnisbak of container. “Doe zoals het 
hoort, afval soort per soort”: een gouden raad van 
onze “groene ridders”. De minicontainerparkjes op de speelplaats maken dat je daar met 
alle afval terecht kan. Fruit- en boterhamresten gooien wij dan weer in het compostvat.  

- Drankbrikjes, plasticflessen, schroefdoppen en kroonkurken worden zoveel mogelijk 
vermeden en gooien wij steeds in de blauwe vuilniszakken. 

- Elke week is een andere klas verantwoordelijk voor de milieupolitie. Zij houden de netheid 
van de speelplaats in het oog en steken zelf ook een handje toe bij het net houden. 

- Er wordt nooit gespeeld in de toiletruimtes en de fietsenbergplaatsen. Ook vlakbij de poort 
en aan de kelderingang wordt er – omwille van de veiligheid – niet gespeeld. 

- De toiletten willen wij graag netjes houden. Daar spelen, met water morsen, … kan echt 
niet. De leerkrachten en toezichters houden dan ook een extra oogje in het zeil. 

- Snoep (chips, kauwgom, …) heb je niet nodig. Eet liever een koek of een stuk fruit. 
- Bordenwissers kloppen wij, tijdens de speeltijd, uit op de grond of tegen elkaar (nooit tegen 

de muren en nooit onder de overdekte speelplaats). 
- Wij leren verdraagzaam zijn en kunnen wel tegen een stootje. Als iemand jou onopzettelijk 

pijn doet, blijf dan rustig. Als wij zelf iemand onopzettelijk pijn doen, verontschuldigen wij 
ons en bieden hulp aan. 

- Als iemand jou met opzet iets misdoet, verwittig dan de leerkracht. In geen geval zal de 
ene leerling een andere “terugbetalen” of “straffen”. Wie terugslaat of schopt gaat zelf in 
de fout.  

- Conflicten kunnen echt wel anders opgelost worden.  We spreken erover met elkaar of met 
de meester / juf en zoeken samen naar een oplossing. 
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- Bij koud weer of regen trekt iedereen zijn jas aan. Bij regenweer spelen wij niet met de bal 
en zoeken wij beschutting onder het afdak (waar we rustig spelen). 

- Na het belsignaal stoppen wij onmiddellijk het spel en stappen naar de klasrij. 
- Na het tweede belsignaal door de surveillant of de directeur worden de kinderen rustig en 

blijft het stil in de klasrijen. Zo kunnen wij ordelijk en veilig terug naar de klas.  
- De leerkrachten gaan meteen na het belteken voor hun rij staan. Zij vragen en bewaren de 

rust en de stilte. De rijen gaan onder hun leiding naar de klas. Op de trap en in de gangen 
blijft het rustig, zodat wij meteen in de goede sfeer zijn om de klasactiviteiten te hervatten 

- Jassen netjes aan de kapstok en zo vlug mogelijk in de klas: zo verliezen wij geen tijd. 
 
2.3.2. Kinderopvang 
De school biedt een goed georganiseerde 
kinderopvang aan. Voor- en naschools kunnen 
de kinderen hiervoor terecht in de refter van 
de school. Tijdens de speelmomenten maakt 
de opvang ook gebruik van de speelplaats (en 
de speeltuigen) en de turnzaal.  
Ook op schoolvrije dagen (pedagogische 
werkdagen, facultatieve vrije dagen) is onze opvang geopend. Tijdens de schoolvakanties is de 
opvang gesloten. 
De uurregeling voor de opvang is als volgt: 

- maandag 06.45u – 08.00u en 16.00u – 18.15u 
- dinsdag 06.45u – 08.00u en 16.00u – 18.15u 
- woensdag 06.45u – 08.00u en 11.40u – 18.15u 
- donderdag 06.45u – 08.00u en 16.00u – 18.15u 
- vrijdag 06.45u – 08.00u en 15.00u – 18.15u 

De tarieven voor de kinderopvang worden jaarlijks aan de ouders bezorgd via deze afsprakennota 
(hoofdstuk 12, prijzenbeleid).  
Voor kinderen die om 16.00u naar de kinderopvang moeten, is automatisch een vieruurtje in de 
prijs inbegrepen. 
Kinderen die op woensdag in de opvang blijven, kunnen eigen boterhammen meenemen; er is 
soep voorzien. Er kan ook een warme maaltijd verkregen worden, maar wij vragen om de 
verantwoordelijke van de opvang (Annelies) hiervan één dag op voorhand (ten laatste 
dinsdagavond) op de hoogte te brengen. Wij werken immers met een traiteur en moeten dus tijdig 
het juiste aantal warme maaltijden kunnen bestellen. 
Uiteraard kost de organisatie van de opvang wel wat. Gelukkig kunnen de kosten voor naschoolse 
opvang via de belastingen voor een stuk gerecupereerd worden. De school zorgt voor de nodige 
attesten.  
 
2.3.3. Slaapklas 

Voor de instappende peuters organiseert de school elke middag 
(maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag) een slaapklasje. Peuters die 
er nood aan hebben of die anders ’s middags thuis / in de 
kinderopvang blijven om te slapen, kunnen – helemaal gratis – over 
de middag op school blijven slapen. De school werkt hiervoor samen 
met een aantal vrijwillige “slaapoma’s”.  
Na het eten in de refter, worden de peuters door de oma’s 
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opgehaald en begeleid naar het slaapklasje. Dit is ingericht in een aparte ruimte van de peuterklas: 
een veilige en gekende omgeving voor de peuters. Daar heeft elke peuter een eigen bedje, een 
eigen dekentje en hoofdkussen en ook een eigen mandje (met zijn/haar klassymbooltje erop) 
waarin een fopspeen, knuffel en (indien nodig) ook een pamper wordt gelegd. De oma’s zorgen 
voor het nodige toezicht en de verzorging, in samenspraak met de peuterjuf en de 
kinderverzorgster van de school. 
Het slaapklasje wordt in principe georganiseerd van 12.15u tot 13.15u (start van de 
namiddagactiviteiten in de klas), maar peuters die er echt nood aan hebben, kunnen ook wat 
langer blijven slapen. Vanaf 13.15u is de peuterjuf terug in de klas.  
 
 

2.4. Leerlingenvervoer 
 
In het belang van de kinderen richt de school leerlingenvervoer 
in. 
Elk jaar worden de ritten zo goed mogelijk georganiseerd: we 
houden daarbij rekening met het aantal kinderen, de leeftijd 
van de kinderen, vlotte en zo kort mogelijke trajecten en (waar 
mogelijk) ook eventuele vragen / wensen van ouders (b.v. 
afhalen voor een bepaald uur omwille van 
werkomstandigheden). Wij proberen ons zoveel mogelijk aan 
de vaste dienstregeling te houden. Daarom vragen wij dat de 
kinderen ’s ochtends tijdig klaar staan en dat er ‘s avonds altijd 
iemand paraat staat om de kinderen aan de bus af te halen. 
De drukke bezetting dwingt er ons toe het busje voor te behouden voor die kinderen waar het 
werkelijk nodig is  en – waar mogelijk – gemeenschappelijke stopplaatsen in te lassen. De regel 
hierbij is dat kleuters altijd voorgaan op kinderen van het lager.  Ook hier rekenen wij op begrip en 
medewerking. 
De ochtendritten worden elk jaar opgemaakt volgens de vraag. Uiteraard streven wij naar een 
rittenplan dat rekening houdt met een evenwichtige spreiding van het aantal kinderen per rit. Per 
rit kunnen maximaal 7 kinderen meerijden: 

- ochtendrit 1: 7.15u – 7.40u; 
- ochtendrit 2: 7.40u – 8.00u; 
- ochtendrit 3: 8.00u – 8.25u; 

De busrit van 16.00 u brengt in de regel enkel kleuters naar huis. Wie een broer of zus in het lager 
heeft gaat naar de opvang tot na de studie. 
De busritten om 17 u volgen (naargelang de meerijdende leerlingen) de busregeling van ‘s 
ochtends (rit 1 en rit 2). 
Indien nodig wordt er een derde rit ingelast. Deze regeling geldt ook voor de woensdagmiddag. 
Het rittenschema wordt eind augustus - begin september aan de betrokken ouders kenbaar 
gemaakt via persoonlijk contact.  
Door het drukke verkeer of wegenwerken dienen wij onze busritten af en toe aan te passen. 
Daarbij proberen wij zoveel mogelijk het ritten- en tijdschema te volgen. 
Wanneer kinderen om één of andere reden niet meerijden (of juist wel weer, b.v. na enkele dagen 
ziekte), dan vragen we om de buschauffeur hiervan op de hoogte te brengen (telefonisch of via 
sms). Ouders van wie de kinderen met de schoolbus meerijden, krijgen het gsmnummer van de 
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busbegeleiders (Grégory, Stefanie) bezorgd zodat zij steeds tijdig kunnen verwittigen (liefst de 
avond voordien).  
De tarieven van de busritten worden jaarlijks meegedeeld via deze afsprakennota (hoofdstuk 12, 
prijzenbeleid). De busbijdrage komt op de maandelijkse factuur. 
De school kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen die gebeuren 
na het afzetten van de kinderen en bij niet-aanwezig zijn van de ouders of de door hen aangeduide 
persoon. 
Precies omdat ons busje overbevraagd wordt, werken de ouderraad en onze preventieadviseur 
een carpoolingsysteem uit. Ouders die dezelfde weg volgen om hun kinderen naar school te 
brengen kunnen afspreken om dat gemeenschappelijk en afwisselend te doen: een kind- en 
schoolvriendelijke oplossing voor het busprobleem. 
Wij promoten vanaf het schooljaar 2019-2020 ook fiets- en voetgangerspools. Onder begeleiding 
van ouders kunnen oudere kinderen uit eenzelfde wijk of straat fietsend of stappend naar school 
komen: gezond, milieuvriendelijk en veilig! 
Laat ons dit niet enkel tijdens de verkeersveilige en milieuvriendelijke week doen, maar het hele 
schooljaar door. De jaarlijkse deelname van de school aan de strapdag (3de week september) wil 
alvast een mooie aanzet geven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5. Schoolverzekering 
 
De school is als volgt verzekerd: 

- Brandverzekering  Mercator 
- Schoolverzekering  BA en ongevallen: Fidea 
- Bedrijfspolis  Arbeidsongevallen niet-onderwijzend personeel:  

   Fidea 
De kleuters en leerlingen zijn verzekerd tegen alle ongevallen op school en langs de normale 
schoolweg op aanvaardbare tijdstippen voor en na de school (± 25 min.). Uiteraard zijn ook de 
kinderen die meerijden met de bus verzekerd. 
Verzekeringsformulieren bij een schoolongeval kunnen op het secretariaat worden afgehaald. Zij 
worden op school en door de dokter ingevuld en naar de maatschappij doorgestuurd. U hebt er 

dus alle belang bij een ongevalletje zo snel mogelijk  te melden en met 
de directie of het secretariaat te overleggen.  
Wij bekijken per ongeval of er bij de verzekering al dan niet een dossier 
wordt geopend. Dat gebeurt in overleg met de ouders, de directeur en 
de preventieadviseur van de school. Dat gebeurt in principe pas als er 
meer dan één doktersvisite nodig is. 
Beschadiging of verlies van waardevolle voorwerpen, gebroken brillen 
en gescheurde kleding worden door de verzekering niet vergoed. 
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Het is dan ook aan te raden waardevolle voorwerpen thuis te laten. Wij laten de leerlingen ook 
niet toe risicovoorwerpen (lucifers, messen, scharen, naalden,…) op zak te hebben.  
 
 

2.6. Schooltoelage 
 
Kinderen vanaf 3 jaar die Nederlandstalig kleuter-, lager of secundair onderwijs volgen in 
Vlaanderen of Brussel kunnen als extra rekenen op een jaarlijkse schooltoeslag als het inkomen 
van de ouders (of de ouder en eventuele partner waar het kind is gedomicilieerd na een 
echtscheiding) voldoet aan de inkomensvoorwaarde. 
De schooltoeslag vervangt de huidige schooltoelage sinds het schooljaar 2019-2020. Sinds dan zult 
u de schooltoeslag ontvangen van uw uitbetaler via het Groeipakket. 
Ouders die met hun kinderen in Vlaanderen wonen, zullen vanaf september 2019 (schooljaar 
2019-2020) hun schooltoeslag niet meer moeten aanvragen. Voor een kind dat al gekend is 
binnen het Groeipakket wordt het recht op een schooltoeslag automatisch onderzocht en 
toegekend.  
De schooltoeslag wordt éénmaal per jaar toegekend, aan het begin van het schooljaar 
(september of oktober). 
 
Meer informatie: https://www.groeipakket.be  
 

2.7. Uiterlijk voorkomen 
 

- Kledij, schoeisel en haartooi van de leerlingen zijn verzorgd, eenvoudig en hygiënisch.  
- De kledij eigen aan een bepaalde cultuur en/of levensbeschouwing en/of modetrends is 

toegestaan, voor zoverre: 
o zij niet uitdagend, schokkerend, kwetsend of beledigend is; 
o zij niet racistisch is; 
o zij niet in tegenstrijd is met om het even welke afspraak of artikel uit de 

pedagogische visie, het schoolreglement en de afsprakennota van de school 
- Voor hoofddeksels allerhande (mutsen, petten, sjaals, hoofddoeken,…) geldt dezelfde 

afspraak. Bovendien hanteren wij de algemene regel dat zij toegelaten zijn op de 
speelplaats, maar niet in de lokalen. Binnen het schoolgebouw worden alle hoofddeksels 
verwijderd. 

- Als bepaalde kledij oorzaak is van conflicten, kan de school overwegen om deze te 
verbieden. Dit gebeurt in overleg met de betrokken partijen (kind, ouder, directie, 
klasleerkracht, zorgteam,…) 

- De school is van mening dat het gezond verstand moet primeren boven een al te 
gedetailleerde omschrijving van wat kan en niet kan. 

 
 

2.8. Afspraken i.v.m. zwemmen 
 
De school organiseert in alle klassen vanaf het 3de kleuter één lestijd zwemmen per week. Voor 
het 3de kleuter en het 1ste leerjaar zijn deze wekelijkse zwembeurten gratis. Voor de andere klassen 
is het zwemmen betalend: wij verwijzen hiervoor naar het prijzenbeleid, hoofdstuk 12 in deze 
afsprakennota. 

https://www.groeipakket.be/
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Verder gelden volgende afspraken bij het schoolzwemmen: 
- de ouders zorgen zelf voor een zwemtas met een handdoek, een zwembroek of badpak; 

de school legt hier geen bijzondere eisen op, behalve dat dit zwemgerief passend en 
hygiënisch moet zijn. Het zwembadreglement laat geen zwemshorts toe. 

- voor leerlingen die om één of andere reden niet zwemmen, is steeds een schriftelijke 
verklaring nodig. Dit kan een briefje van de ouders zijn of bij voorkeur doktersattest.  

- de verplaatsing tussen de school en het zwembad gebeurt in principe te voet en onder de 
begeleiding van minstens één leerkracht per klasgroep. Bij slechte weersomstandigheden 
kan het schoolbusje en/of vervoer door ouders ingeschakeld worden; er kan ook 
overwogen worden om de zwemles te vervangen door een les bewegingsopvoeding op 
school. 

- in het zwembad is de sportleerkracht verantwoordelijk voor het toezicht en de organisatie 
van de zwemles; hij wordt hierin bijgestaan door minstens één leerkracht per klasgroep. 
Tijdens de zwemlessen is ook telkens minstens één redder van het zwembad aanwezig; bij 
diens afwezigheid kan uit veiligheid beslist worden om de zwemles niet te laten doorgaan. 

 
 

2.9. Verloren voorwerpen 
 

De school is niet aanprakelijk voor diefstal of het verlies van 
persoonlijk materiaal van de kinderen (kledij, fiets, juwelen, 
gsm,…).  
Verloren voorwerpen die op school gevonden worden, worden 
verzameld in de traphalle bij het bureau van de directeur (bak 
met verloren voorwerpen). Eénmaal per week wordt een 
rondgang gedaan waarbij de verloren voorwerpen naar de 
klassen worden gebracht. Voorwerpen die door geen enkele 
kleuter of leerling worden herkend en die dus overblijven, 
worden verzameld in de kelder. Ouders kunnen steeds bij de 
directeur terecht als ze daar een kijkje willen nemen.  

Ook bij vakantieperiodes worden alle verloren voorwerpen gecentraliseerd. Na elke 
vakantieperiode worden de ouders via de wekelijkse nieuwsbrief uitgenodigd om een kijkje te 
komen nemen op school als zij persoonlijk materiaal van hun kind kwijt zijn. Alle verloren 
voorwerpen die ongeveer 4 weken na een vakantieperiode niet werden opgehaald, schenkt de 
school aan een goed doel naar keuze. 
 
 

2.10. Verkeer en veiligheid 
Om naar school te komen nemen de kinderen zowel te voet als met de fiets de 
veiligste weg (dat is niet noodzakelijk de kortste). Ga samen met je kinderen 
eens na waarlangs die leidt (ook in de klas is daar aandacht voor). 
De school maakt in overleg met de veiligheidscoördinator werk van het 
organiseren van voetgangers- en fietspools: afspreken om samen – onder 
begeleiding van een volwassene – vanuit een bepaalde straat of wijk naar 
school te stappen of te fietsen. 
Ook rond de school willen wij een verkeersveilige situatie creëren. Binnen alle 



Deel 3. Infobrochure 

 
30 

schoolomgevingen geldt de zone 30-regeling. Wij doen een beroep 
op alle ouders die hun kinderen per auto naar school brengen of van 
school afhalen om dat op een verkeersveilige manier te doen: 
aangepaste snelheid (max. 30 km per uur), correct parkeren, de 
kinderen persoonlijk opwachten, rekening houden met de 
aanwijzingen van de gemachtigde opzichter aan het zebrapad, … 
De oprit van de school is volledig verkeersvrij. De gele afsluiting aan 
de stoeprand vermijdt het oprijden en/of parkeren van auto’s op de 
oprit. Voor iedereen is dit een stuk veiliger.  
Er wordt nadrukkelijk gevraagd om de auto nooit op het zebrapad voor de school te parkeren en 
ook niet voor de garages van de bewoners van de Aug. Debunnestraat: niemand vindt het prettig 
een fout geparkeerde wagen voor zijn oprit of poort aan te treffen; zeker al niet als je ook op dat 
moment zelf naar je werk moet.  
Voor de schoolbus is een parkeerstrook voorzien langs de stoeprand, net naast de oprit van de 
school. De schoolbus parkeert hier steeds om kinderen in en uit te laten stappen: zij kunnen zo 
meteen de stoep op en de school binnenstappen. Dit is voor hen de veiligste manier. We vragen 
dus om niet te parkeren op de busstrook tijdens de aangegeven uren (…), ook al is het busje er op 
dat moment niet: meestal is het dan onderweg met kinderen. Wie toch op de parkeerstrook staat 
tijdens die uren, begaat in principe een overtreding en kan hiervoor beboet worden door de politie. 
De school vraagt trouwens geregeld aan de lokale politie om op drukke momenten eens langs de 
school te rijden en waar nodig, in te grijpen.  
Het veiligste blijft om de wagen te parkeren op de grotere parkings in de buurt van de school 
(Kortrijkstraat, Leopoldsplein). Van daaruit is het slechts 1 à 2 minuten stappen om de school te 
bereiken.  
Wie met de fiets naar school komt, stapt met de fiets aan de hand over de speelplaats. Fietsen 
worden ordelijk in de voorziene fietsenrekken geplaatst en gaan steeds op slot.  
Bij het naar en van school komen dragen alle kinderen dragen steeds een fluojas van de school, 
liefst genaamtekend. Ook bij klassikale uitstappen dragen zij steeds dit fluohesje.  
 
Ook in het schooljaar 2020-2021 wordt de Aug. Debunnestraat erkend 
als een schoolstraat. Zij wordt tijdens schooldagen voor alle verkeer 
afgesloten van 08.10u tot 08.40u en van 15.40u tot 16.15u. Op 
woensdag is dat ’s middags van 11.30u tot 12.00u en op 
vrijdagnamiddag van 14.45u tot 15.15u. Enkel hulpdiensten, fietsers en 
bewoners mogen er dan nog in. Op die manier maken wij op de drukke 
momenten werk van een verkeersvrije, veilige en gezonde 
schoolomgeving. De politie zal geregeld toezien op het correct naleven 
van het inrijdverbod. Er wordt nadrukkelijk gevraagd te parkeren op de parking in de 
Kortrijkstraat of het Leopoldsplein.  
 
 

2.11. Verjaardagen 
 
Alle jarigen (ook zij die tijdens de vakanties jarig zijn) worden op een leuke, gepaste manier in elke 
klas gevierd: jarigen van de week of de maand, een verjaardagshoed, geschminkt worden, een lied 
of spelactiviteit naar keuze,… Cadeautjes en tandbedervend snoep meebrengen kunnen – om 
opvoedkundige reden – echt niet. Die worden dan ook terug meegegeven naar huis.  
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Als u toch voor een attentie (een cake,…) voor de klasgenootjes wil zorgen, kan dat in samenspraak 
met de leerkracht geregeld worden. Of misschien kan er gedacht worden aan een boek voor de 
klasbibliotheek of een educatief spel voor het hoekenwerk ?  
 
 

2.12. Afspraken voor de kinderen 
 
2.12.1. Hoe gedraag ik mij op school als een echte Kleine Prins? 

- ik heb respect voor de leerkrachten, mijn 
medeleerlingen en alle anderen die wij op school 
ontmoeten; 

- ik ben steeds beleefd in mijn omgang met hen; 
- ik let op mijn taalgebruik en ik praat - ook wanneer ik 

boos ben - steeds keurig Nederlands; 
- ik probeer conflicten en ruzies zonder geweld op te 

lossen; 
- ik scheld niemand uit en spreek iedereen correct aan 

(voornaam, meester, juf, mevrouw, meneer …); 
- ik vermijd ruzies en vecht ik nooit; 
- ik pest nooit en zet ook niemand aan tot pesten; 
- ik luister naar de aanwijzingen van de leerkrachten of begeleiders en ik volg die op; 
- ik blijf rustig neerzitten in het busje; 
- ik draag zorg voor de jongere kinderen die met de bus meerijden of met de rij meegaan; 
- ik maak geen onnodig lawaai; 
- ik luister steeds naar de begeleider; 
- ik wacht rustig op mijn beurt om op of af te stappen.  

 
2.12.2. Hoe gedraag ik mij in de klas als een echte Kleine Prins? 

- ik houd mij aan de klasafspraken; 
- ik houd mijn agenda nauwgezet en netjes bij, toon hem thuis en laat hem wekelijks 

ondertekenen; 
- ik geef thuis onmiddellijk alle brieven en nota’s van de school af; 
- ik geef onmiddellijk alle briefwisseling van thuis af aan de klasleerkracht; 
- ik maak mijn huiswerk en ik leer mijn lessen volgens afspraak; 
- ik draag zorg voor al mijn schoolgerei; 
- ik kaft mijn boeken en schriften (kaftpapier kan je steeds op school krijgen), 
- in mijn schooltas steekt enkel wat ik nodig heb en zit alles netjes weggeborgen; 
- in mijn bank vind ik alles meteen terug; 
- ik zet mijn schooltas op de aangeduide plaats en mijn kleren hangen netjes aan de kapstok; 
- ik vraag steeds toestemming om de klas, de refter, de turnzaal, de speelplaats,… te 

verlaten. 
 
2.12.3. Ik werk als een Kleine Prins! 

- ik maak mijn huiswerk en leer mijn lessen zo goed mogelijk; 
- wanneer ik dat niet heb kunnen doen, verwittig ik de leerkracht. Dit kan op volgende wijze: 

o door een nota van mijn ouders in mijn agenda; 
o door een briefje van mijn ouders. 
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- ik vul elke dag mijn agenda in en laat hem wekelijks ondertekenen door één van mijn 
ouders; 

- wanneer ik om gezondheidsredenen niet mag zwemmen of turnen breng ik een attest mee 
naar school; 

 
2.12.4. Als Kleine Prins let ik op een gezonde voeding, hygiëne en veiligheid 

- mijn kledij, schoeisel en haartooi zijn verzorgd en hygiënisch; 
- ik blijf – ook bij heel warm weer – keurig gekleed; 
- ik draag zorg voor zwem-, turnpak en andere spullen; 
- in de turnles draag ik de voorgeschreven turnkledij; 
- Ik neem mijn turnkledij regelmatig mee naar huis om te wassen; 
- ik laat gevaarlijke stunts aan anderen over; 
- ik spoel na toiletgebruik door en ik was mijn handen; 
- Ik houd de toiletten netjes; 
- ik breng alleen gezonde tussendoorhapjes mee (fruit, een droge koek…); 
- ik ga steeds rustig de trap op en af en laat de anderen dat ook doen; 
- ik breng nooit gevaarlijke voorwerpen mee naar school; 
- ik volg bij brandalarm de richtlijnen van de leerkracht stipt op; 
- ik neem steeds de veiligste schoolroute; 
- ik leef de verkeersregels na; 
- ik rijd enkel op een veilige fiets; 
- ik ben voorzichtig in alles wat ik doe en ik neem geen onnodige risico’s. 

 
2.12.5. Als Kleine Prins ben ik een MOS’er en heb ik aandacht voor het milieu 

- ik werk mee aan een nette schoolomgeving; 
- ik draag zorg voor al mijn materiaal en laat niets rondslingeren; 
- ik heb ik eerbied voor het materiaal van anderen; 
- ik bezorg gevonden voorwerpen aan de leerkracht of de directeur;  
- ik sorteer afval en gooi het in de juiste vuilnisbakken en/of containers; 
- ik wil mee de afvalberg kleiner maken en dus breng ik geen PMD mee (de drinkfonteintjes 

doen het prima en een drinkbus met je naam erop is veel milieuvriendelijker); 
- ik help mee om de klas, de gangen en de speelplaats netjes houden; 
- ik draag zorg voor het groen op de speelplaats; 
- ik kom zo milieuvriendelijk en veilig naar school 

(stappen, trappen,…); 
- ik ben zuinig met energie (lichten niet onnodig laten 

branden, deuren dicht bij koud weer,…) en ik verspil 
geen water;  

 
2.12.6. Een Kleine Prins gebruikt een keurige taal 

- op school spreek ik steeds zo goed mogelijk Algemeen Nederlands; 
- volwassenen spreek ik aan met meneer of mevrouw; 
- ik blijf steeds beleefd, ook als ik kwaad ben; ik gebruik geen scheldwoorden; 
- de leerkrachten noem ik "meester" of "juffrouw" en de directeur spreek ik aan met 

"meneer/mevrouw de directeur". 
 
2.12.7. Een Kleine Prins draagt zorg voor zijn materiaal 
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- ik draag zorg voor mijn kledij en mijn schoolgerei; 
- ik kaft mijn schriften en boeken; 
- in mijn boekentas zit alles netjes bij elkaar en steekt enkel het nodige; 
- ik zorg ervoor dat ik altijd het nodige schoolgerei mee heb, ook voor het zwemmen en de 

turnles; 
- mijn boekentas staat op de aangeduide plaats; 
- mijn fiets staat netjes in de fietsenstalling; 
- ik bezorg verloren voorwerpen aan de leerkracht, de directeur of de toezichter. 

 
2.12.8. Ik speel als een echte Kleine Prins 

- ik speel sportief en sluit niemand uit; 
- kinderen die er alleen bij staan, nodig ik uit om met ons mee te spelen; 
- ik breng geen speelgoed mee naar school dat gevaarlijk is en/of geweld uitlokt; 
- in de klassen, gangen en toiletruimtes speel ik niet; 
- bij mijn aankomst op school ga ik onmiddellijk op de speelplaats en blijf er tot het belsignaal 

gaat; 
- ik houd mij aan de spel- en speelplaatsafspraken die ik in de klas krijg en die ook overal op 

de speelplaats uithangen; 
- bij het signaal stop ik het spel meteen en ga ik rustig in de rij staan. 

 
2.12.9. Als Kleine Prins heb ik aandacht voor de veiligheid 
2.12.9.1. Ik ken de afspraken over het toezicht 

- ik kom 's morgens niet vroeger dan 8.00u. en 's middags niet 
vroeger dan 12.45u. op de speelplaats; 

- ik verlaat de eetzaal, de klas, de speelplaats,… niet zonder de 
toestemming van de toezichter; 

- 's Middags of 's avonds ga ik in de passende rij staan of wacht ik 
op de speelplaats tot mijn ouders me komen afhalen. Ben ik 15 
minuten na de laatste lestijd of de studie nog op de speelplaats, dan ga ik naar de opvang. 

2.12.9.2. Ik doe wat moet in het verkeer 
- ik neem steeds de veiligste schoolroute; 
- ik respecteer de verkeersreglementen; 
- ik ben uiterst voorzichtig op de openbare weg; 
- ik zorg ervoor dat mijn fiets helemaal in orde is; 
- wanneer ik de schoolbus gebruik: 

o ga ik direct na het opstappen zitten; 
o blijf ik zitten tot de bus helemaal stilstaat vooraleer ik rechtsta om uit te stappen; 
o ik wacht op het teken van de toezichter vooraleer ik de straat oversteek  

 
2.12.9.3. Ik zorg mee voor een veilige school 

- ik plaats niets voor nooduitgangen en ik versper geen gangen, trappen en in- of uitgangen. 
Ik ga rustig en ordelijk van en naar de klassen en op de trappen; 

- ik ga niet naar plaatsen (bv. kelder, zolder, keuken,...) waarvan aangeduid is dat ik er niet 
mag zijn; 

- ik raak geen elektrische toestellen aan zonder toestemming; 
- ik raak geen onderhoudsproducten aan; 
- als ik geneesmiddelen moet innemen, geef ik die 's morgens aan de leerkracht af.  
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2.12.9.4. Wat doe ik als ik een ongeval met een kind op school zie gebeuren? 

- Ik verwittig onmiddellijk een volwassene. 
- Ik vertel: 

o waar het ongeval gebeurd is; 
o wat er gebeurd is; 
o wie erbij betrokken is.  

 
2.12.9.5. Wat doe ik bij brand? 

- Bij brand zorg ik onmiddellijk voor een melding aan een volwassene: ik verwittig eerst de 
directeur, maar als hij er niet is ga ik naar het secretariaat. Als ook daar niemand is, 
verwittig ik zo vlug mogelijk een leerkracht of een toezichter. De volwassenen op school 
weten hoe ze brandalarm moeten geven. 

- Bij brandalarm verlaat ik onmiddellijk het lokaal via de uitgangen die we bij de 
brandoefeningen gebruiken, zonder lopen. Ik volg de instructies van de leerkrachten die 
we aanleerden: 

- ik verlaat de lokalen via de uitgangen die we bij de oefeningen gebruikten; 
o ik laat al mijn materiaal achter; 
o ik verzamel op de aangeduide en ingeoefende plaatsen; 
o ik bewaar de rust en de stilte, zodat ik hoor wat de volwassenen zeggen; 
o de ramen en deuren gaan zoveel mogelijk dicht 

 
2.12.10.  Wat als ik de afspraken niet naleef? 
Natuurlijk hangt dit af van waarom, hoe, en waar ik in de fout ging: 

- ik krijg een mondelinge opmerking; 
- ik zal – indien mogelijk – mijn fout herstellen; 
- ik zorg ervoor dat ik de schade (met woorden of met daden) die ik aangericht heb, waar 

mogelijk zelf herstel; 
- ik krijg een schriftelijke opmerking in mijn agenda en mijn ouders ondertekenen; 
- Ik krijg een extra taak en mijn ouders ondertekenen; 
- ik word naar de directeur gestuurd; 
- de leerkracht en/of de directeur neemt contact op met mijn ouders en bespreken mijn 

gedrag; 
- Ik word een tijdje afgezonderd (onder toezicht en minder dan één dag); 
- Indien ik de afspraken meermaals niet naleef, kan de directeur een tuchtprocedure starten, 

maar we hopen dat zoiets nooit zal hoeven te gebeuren! 
 
2.12.11.  Hoe reageer ik als een leerkracht of een toezichter zich vergist heeft? 

Ik vraag beleefd aan de leerkracht / de toezichter of het mogelijk is dat hij 
zich vergist heeft. Ik bespreek het voorval met de leerkracht, liefst zo vlug 
mogelijk. 
Indien de leerkracht / de toezichter er niet met mij over wil praten, vraag ik 
aan bijv. de directeur of de zorgcoördinator,… om naar mijn mening te 
luisteren. Zij zullen dan na een gesprek met mij en de leerkracht / de 
toezichter een besluit treffen. 
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HOOFDSTUK 3. SCHOOLVERANDERING 

 

3.1. De verantwoordelijkheid voor het veranderen van school in de loop van het 
 schooljaar ligt bij de ouders. 
 
3.2. De nieuwe inschrijving geldt vanaf de dag van inschrijven in de nieuwe school en is 

automatisch zichtbaar in het softwarepakket van de vorige school. 
 
3.3. Bij verandering van school door een leerling worden tussen de betrokken scholen 

leerlingengegevens overgedragen onder de volgende gezamenlijke voorwaarden: 
- de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan; 
- de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de 

onderwijsloopbaan betrekking heeft; 
- tenzij de regelgeving de overdracht verplicht stelt, gebeurt de overdracht niet 

indien de ouders er zich expliciet tegen verzetten na, op hun verzoek, de gegevens 
te hebben ingezien. 

 
3.4. Een kopie van een verslag of een gemotiveerd verslag van een CLB moet verplicht 

overgedragen worden van de oude school naar de nieuwe school. Ouders kunnen zich 
tegen deze overdrachten niet verzetten. 

 
3.4. Gegevens die betrekking hebben op schending van de leefregels door de leerling mogen 

nooit aan de nieuwe school doorgegeven worden. 
 
3.5. Bij schoolverandering deelt de school het aantal halve dagen ongewettigde afwezigheid 

van het lopende schooljaar mee aan de nieuwe school. 
 
3.6. Schoolverandering van het gewoon naar het buitengewoon basisonderwijs kan 

onmiddellijk zodra de ouders over een verslag beschikken. 
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HOOFDSTUK 4. OUDERLIJK GEZAG IN ONDERWIJSAANGELEGENHEDEN 

 

4.1. In principe zijn de beide ouders van een minderjarige gezamenlijk verantwoordelijk voor 
de opvoeding van hun kind (co-ouders). Zij hoeven daarvoor niet gehuwd te zijn of samen 
te wonen. Zij nemen eensgezind de beslissingen over het onderwijs van hun kind. 

4.2. De school respecteert de rechten van beide ouders bij alle beslissingen in verband met de 
opvoeding van de leerlingen zoals: 

- bij de inschrijving van de leerlingen; 
- bij de keuze van een levensbeschouwelijk vak of de vrijstelling daarvan; 
- bij orde- en tuchtmaatregelen; 
- bij keuzes i.v.m. de schoolloopbaan van het kind (b.v. zittenblijven of niet); 
- bij de schoolverrichtingen in het algemeen (b.v. bij informatie via nieuwsbrief, bij 

uitnodiging oudercontacten, bij bezorgen van rapporten,…). 
De school gaat ervan uit dat zij door de ouders geïnformeerd wordt indien er rekening moet 
gehouden worden met een specifieke regeling. 
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HOOFDSTUK 5. KEUZE VAN DE LEVENSBESCHOUWELIJKE VAKKEN – EEN CHRISTELIJK 
OPVOEDINGSPROJECT 

 

Onze schoolcultuur getuigt van respect voor elke 
overtuiging en levensbeschouwing maar kiest voor een 
christelijk geïnspireerd onderwijsproject. Katholieke, 
protestantse en orthodoxe godsdienst vormen dus een 
wezenlijk deel van het lessenrooster (wekelijks twee 
lestijden). 
Ouders kiezen bij de inschrijving van hun leerplichtig kind 
dat hun kind de lessen van één van deze erkende 
christelijke godsdiensten volgt.  
De ouders zijn verplicht de keuze te maken bij de eerste 
inschrijving in de school. Deze verklaring wordt binnen de 
acht kalenderdagen bezorgd aan de school, te rekenen 

vanaf de dag van inschrijving of vanaf de eerste schooldag van september.  
De ouders kunnen bij het begin van elk schooljaar hun keuze wijzigen. Ze vragen dan een formulier 
bij de directeur en bezorgen hem dit binnen de eerste acht kalenderdagen van september. 
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HOOFDSTUK 6. ONDERSTEUNINGSNETWERK 

De school is aangesloten bij het openbaar ondersteuningsnetwerk West-Vlaanderen. De 
contactgegevens van dit ondersteuningsnetwerk zijn: 

- Nathalie Lambrecht –  algemeen coördinator 
nathalielambrecht.on@gmail.com 

In principe is het de school die met het ondersteuningsnetwerk communiceert en de aanvragen 
tot ondersteuning indient. Dit gebeurt na het afleggen van een zorgtraject binnen de school, 
waarbij de aangeboden zorg ontoereikend is gebleken of de school over onvoldoende expertise 
beschikt. Na overleg met de ouders, het CLB en eventuele externe partners (b.v. een 
revalidatiecentrum) kan door het CLB een gemotiveerd verslag worden uitgeschreven, waarna de 
school bijkomende hulp bij het ondersteuningsnetwerk kan aanvragen.  
Voor algemene vragen over ondersteuning of voor specifieke vragen over de ondersteuning van 
uw kind binnen de school, kunt u steeds contact opnemen met het zorgteam van de school. De 
contactgegevens van het zorgteam zijn de volgende: 

- Angie Ramon   zorgcoördinator  zorg.angie@dekleineprins.be 
- Kris Haegeman  zorgondersteuner lager zorg.kris@dekleineprins.be  
- Kathy Pieters    zorgondersteuner lager zorg.kathy@dekleineprins.be 
- Veronique De Lobelle  zorgondersteuner kleuter zorg.kleuter@dekleineprins.be 

Het zorgteam komt wekelijks in vergadering bijeen om de zorgnoden van de kinderen te bespreken 
en na te gaan welke maatregelen of zorgtrajecten kunnen genomen worden. De directeur is op dit 
overleg aanwezig. 
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HOOFDSTUK 7. ZORG OP SCHOOL 

 

De zorgvisie en het zorgbeleid van de school zoals 
die omschreven wordt in het pedagogisch project 
van de school (hoofdstuk 6) wordt uiteraard ook 
in de praktijk omgezet. De school beschikt over 
een zorgplan waarin de prioriteiten, de doelen en 
de acties van de zorgwerking duidelijk worden 
omschreven. Dit zorgplan is gebaseerd op het 
decreet rond leerlingenbegeleiding. Het richt zich 
op vier begeleidingsdomeinen, die verder worden 
omschreven onder 7.2.  
Binnen deze vier begeleidingsdomeinen formuleert de school een aantal doelen en acties op drie 
niveaus: de leerlingen, de leerkrachten en de school.  
In wat volgt, omschrijven we hoe de zorg op onze school in de praktijk wordt georganiseerd. 
 
 

7.1. Taakomschrijving: zorg, een teamgebeuren! 
 
Het zorgbeleid is een zaak voor heel het schoolteam en voor het CLB.  
Maar wie doet wat? In het schema hieronder hebben we geprobeerd een taakverdeling uit te 
stippelen. De opdrachten situeren zich op het niveau van de school als organisatie, op het niveau 
van het coachen van leerkrachten, op het niveau van het begeleiden van kinderen binnen de 
klasgroep en op het niveau van het begeleiden van kleine groepen kinderen of van individuele 
kinderen. 
De zorgwerking op onze school is een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel klastitularis, 
zorgleerkracht, zorgcoördinator, CLB-medewerker en directeur.   
In onderstaand schema wordt de zorgopdracht van elke betrokken partij toegelicht. De 
percentages zijn indicatief. 
 

 scholengemeenschap School Leerkrachten kinderen 

klastitularis  10% 10% 80% 

zorgleerkracht  10% 20% 70% 

zorgcoördinator 10% 40% 40% 10% 

directeur  60% 30% 10% 

 

7.1.1. Taak van de klastitularis: 
- De klastitularis is verantwoordelijk voor het stimuleren en begeleiden van de didactische 

en sociaal-emotionele ontwikkeling van alle kinderen in zijn/haar klas. De taak van de 
klastitularis is om zo goed mogelijk aan de verschillende behoeften van deze kinderen 
tegemoet te komen. Binnen zijn klashouden staat hij/zij dus in voor het preventief werken 
en voor de remediëring binnen de klas. Dit o.a. via sterke didactische instructie, 
differentiatie en verlengde instructie.  

- De klastitularis is het startpunt van elk zorginitiatief naar het individuele kind. De 
klastitularis evalueert via toetsen en/of observaties zijn kinderen. Hij/zij analyseert en 
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interpreteert de evaluatiegegevens en trekt daaruit de nodige conclusies naar preventief 
werken en/of naar remediëring toe.  

- Cognitieve of socio-emotionele problemen waarmee hij/zij geen raad weet worden 
gespecificeerd in een concrete hulpvraag die op het MDO wordt besproken. De klastitularis 
bereidt het MDO voor.  

- De klastitularis draagt bij aan vernieuwingen en ontwikkelingen binnen de school. Hij/zij 
blijft zich op de hoogte houden van recente vernieuwingen op het gebied van zorg. 

- Een goede samenwerking met het  zorgteam kan enkel mits het tijdig 
doorsturen van agenda en taken voor zorgleerkrachten, 
voorbereiding MDO, opvolging afspraken MDO en voldoende 
overleg. 

 

7.1.2. Taak van de zorgleerkracht / zorgondersteuner: 
Vanuit onze visie ligt de hoofdopdracht van de zorgleerkracht op het niveau 
van het begeleiden van individuele kinderen of van kleine groepen (70%). 
Daarnaast heeft hij ook een opdracht naar het coachen van de klastitularis 
(20%) en naar de schoolwerking (10%).  
 
7.1.2.1. Op het niveau van de kinderen: 

- De zorgleerkracht staat in de eerste plaats in voor de individuele begeleiding van kleinere 
groepen  kinderen. We opteren voor een doordachte groepsvorming: homogeen versus 
heterogeen.  Wie welke groep begeleidt is steeds een doordachte keuze. Flexibiliteit op dat 
vlak zorgt voor een optimale zorgwerking. Beide leerkrachten blijven verantwoordelijk; 

- De zorgleerkracht kan de pedagogische achterblijvers (b.v. ralfilezen, leerlijn wiskunde,…) 
en de leerbedreigde kinderen (b.v. anderstaligen, dyscalculie,…) op vraag van de 
klasleerkracht begeleiden; 

- De zorgleerkracht ondersteunt  de leerkrachten in de klas naar klasactiviteiten toe en  
ondersteunt de schoolwerking (b.v. projectwerkondersteuning, extra hulp bij peertutoring 
of lezen,…). Daartoe neemt hij/zij mee initiatieven in samenspraak met het zorgteam van 
de school, waar hij/zij wezenlijk deel van uitmaakt (b.v. in het kernteam); 

- De zorgleerkracht introduceert  en organiseert mee acties om de bekwaamheid, de 
belangstelling, de motivatie en de wilskracht van de kinderen te verhogen (volgt hiervoor 
ook de gepaste nascholing). Hij/zij werkt zowel op het vlak van preventie als remediëring 
en helpt bij het uitbouwen van allerlei werkvormen om de zelfstandigheid van de kinderen 
te verhogen (b.v. hoekenwerk, contractwerk…). Zo kan de klastitularis, ook na deze 
tijdelijke ondersteuning, zelfstandig en remediërend  werken met een kleine groep of met 
individuele kinderen. 

- De zorgleerkracht neemt de klas over om gestructureerd overleg mogelijk te maken. 
 
7.1.2.2. Op het niveau van de leerkrachten: 

- De zorgleerkracht ondersteunt acties om de bekwaamheid, de belangstelling, de motivatie 
en de wilskracht van de kinderen te verhogen. Zowel op het vlak van preventie als 
remediëring; 

- De zorgleerkracht bespreekt regelmatig initiatieven of voorstellen in de 
personeelsvergaderingen en kernteams zodat de collega’s op de hoogte zijn van de nieuwe 
accenten die vanuit de zorgwerking uitgewerkt worden. Ze ontwikkelen  hierbij samen met 
de klasleerkracht het materiaal binnen de schoolprioriteit, zodat de klastitularis deze 
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binnen zijn klaswerking kan gebruiken als middel om de zorgvisie te realiseren. 
 

7.1.2.3. Op het niveau van de school:  
- De zorgleerkracht maakt deel uit van het zorgteam waarbinnen de zorgwerking structureel 

verankerd is; hij/zij is bekend met de zorgvisie en met het interne zorgsysteem van de 
school; 

- De zorgleerkracht is bereid elementen van de zorgwerking gestructureerd uit te bouwen 
en op te volgen; 

- De zorgleerkracht verankert een aantal initiatieven in de zorgwerking, zodat deze na een 
tijdelijk zorgproject geïmplementeerd zijn in de schoolwerking en ook zonder de 
zorglestijden verder kunnen gerealiseerd worden.  De zorgleerkracht maakt zichzelf 
‘overbodig’ in die  initiatieven zodat andere ideeën opgestart kunnen worden; 

- De zorgleerkracht volgt gerichte nascholing en deelt de opgedane inzichten en ervaringen 
mee aan het zorgteam en de collega’s  met het oog op een diepgaande verankering in de 
school. Indien nodig, zorgt hij/zij ook voor vervanging binnen een klasgroep wanneer de 
klasleerkracht een gerichte nascholing volgt. 

 
7.1.3. Taak van de zorgcoördinator: 
De hoofdopdracht van de zorgcoördinator situeert zich op school- 
(40%) en leerkrachtenniveau (40%). Daarnaast kan hij/zij ook op 
het niveau van de kinderen (10%) en op het niveau van de 
scholengemeenschap (10%) een taak vervullen.  
 
7.1.3.1. Op het niveau van de scholengemeenschap: 

- Actief deelnemen aan het overleg tussen de verschillende 
zorgcoördinatoren binnen de scholengemeenschap en helpen vorm te geven aan een 
kwaliteitsvol zorgbeleid.  

 
7.1.3.2. Op het niveau van de school: 

- Bekend zijn met de zorgvisie en met het interne zorgsysteem van de school; 
- Openheid en betrokkenheid van alle leerkrachten verhogen m.b.t. 

onderwijsvernieuwingen; 
- Motor zijn bij het opstellen, het realiseren en het bewaken van de schooleigen visie op de 

zorgwerking die zich op drie niveaus situeert: de school als organisatie, het coachen van 
leerkrachten en de begeleiding van kinderen; 

- Coördineren van alle zorginitiatieven binnen de school door: 
o de zorgwerking binnen de school te analyseren; 
o de vastgestelde toestand te beoordelen in functie van de schooleigen visie op zorg; 
o uit die beoordeling relevante en kwaliteitsvolle vernieuwingsprioriteiten m.b.t. zorg 

kunnen bepalen; 
o deze prioriteiten kunnen omzetten in concrete acties; 
o de concrete acties in een zorgplan kunnen vastleggen; 
o het uitvoeren van de vooropgezette acties kunnen coördineren;  
o de bereikte resultaten kunnen evalueren en bijsturen;  

- Organiseren van MDO’s: 
o plannen van de MDO’s op een regelmatige basis; 
o coachen van de klastitularis in samenwerking met  CLB-medewerker; 
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o zorgen dat de hulpvragen tijdig bij alle andere participanten (directie, CLB-
begeleider) geraken als voorbereiding op het MDO; 

o tijdens het MDO, samen met de andere participanten, zoeken naar concrete en 
praktische antwoorden op de hulpvraag van de klastitularis; 

o bewaken van het verloop van het MDO volgens de afgesproken procedures en 
richtlijnen; 

o vastzetten van de gemaakte afspraken in een opvolgingsplan (wie? wat? waarom? 
door wie? wanneer? hoe? waar? – evaluatie: hoe en wanneer?); 

- Opvolgen van het gebruik van het kindvolgsysteem doorheen de hele basisschool 
(Smartschool / LVS/ CITO); 

- Inrichten, aanvullen en onderhouden van een zorgmediatheek ten behoeve van het 
leerkrachtenteam; 

- Uitwerken van didactische leerlijnen in functie van het zorgbeleid (b.v. projectwerk, 
kinderrechteneducatie, …); 

- Regelmatig gestructureerd overleg met de directeur; 
- Coördinator zijn van het zorgteam door de verschillende zorgbegeleiders regelmatig bij 

elkaar te brengen voor overleg (kernteam); 
- Bijwonen van oudercontacten en personeelsvergaderingen in het kader van zorg (b.v. 

rapportenavonden, schoolrijpheidsavond,..); 
- Ouderbetrokkenheid stimuleren en communicatie met de ouders bevorderen (b.v. 

schoolrijpheidsavond, betrokkenheid eerste leerjaar over de drempel, baso-fiches,…); 
- Aanspreekpersoon zijn voor zorgvragen van kinderen, leerkrachten en ouders; 
- Contacten en overleg met CLB, ondersteuningsnetwerk, BuO en externe hulpverleners; 

 
7.1.3.3. Op het niveau van de leerkracht: 

- De leerkracht in zijn waarde van eerstelijnsondersteuner erkennen; 
- Vertrouwenspersoon zijn van de leerkrachten; 
- Leerkrachten coachen door o.a.: 

o samen met hen te zoeken hoe de bekwaamheid, de belangstelling, de motivatie en 
de wilskracht van elk van de kinderen verhoogd kan worden, zodat ze effectief tot 
leren komen. 

o hen hulp en advies te geven m.b.t. zorgkinderen, didactische vragen e.d. wanneer 
daar behoefte aan is. 

o hen te ondersteunen bij het zoeken naar differentiatiemateriaal en naar 
hulpmiddelen m.b.t. detectie, probleemanalyse en remediëring binnen de klas. (bv 
dyscalculie, dyslexie, dysorthographie, dysfasie, zwakkere begaafdheid, 
kangoeroewerking,…) 

o hen te ondersteunen m.b.t. klasmanagement en differentiatie. 
- Leerkrachten wegwijs maken in de zorgmediatheek; 
- Observeren van klassituaties en dit in overleg met de klastitularis;  
- Opvolgen van problematische afwezigheden in samenspraak met de klastitularis, de 

directeur en het CLB , indien het kind hierdoor leerbedreigd wordt. 
 
7.1.3.4. Op het niveau van de kinderen: 

- Aanspreekpunt zijn voor kinderen die bijv. sociaal-emotioneel in de knoei zitten en om de 
één of andere reden niet direct bij de klastitularis terecht kunnen; 
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- Hulp bij gedragsproblemen (b.v. i.v.m. opstarten 
gedragskaart, speelplaatsproblemen,…); 

- Begeleiden van hardnekkige pestproblemen; 
- Vooronderzoek m.b.t. leerstoornissen; b.v. rond 

afname analytische rekenproef: waar zit het 
probleem, onderzoek naar beste maatregelen bij 
dyscalculie, dysorthografie,…. Dit is steeds tijdelijk. 
Opzoeken en uittekenen hulp is eveneens taak van 
de zorgcoördinator; 

- Ondersteuning bieden in specifieke zorgsituaties, 
b.v. kangoeroewerking, curriculumdifferentiatie, 
leerstoornisbegeleiding.  

 
7.1.4. Taak van de directeur. 
In verband met zorg ligt de hoofdopdracht van de directeur op het niveau van de school: het 
uittekenen van de visie, kwaliteitsbewaking, aanstellen, overleg,… (60%). Daarnaast heeft hij ook 
een opdracht naar de leerkrachten (30%) en naar de kinderen toe (10%). 
De directeur: 

- Is bekend  met de zorgvisie en met het interne zorgsysteem van de school; 
- Ziet er op toe dat het zorgbeleid een vast agendapunt is op de personeelsvergaderingen; 
- Tekent, in overleg met het schoolbestuur en de zorgcoördinator, de algemene krachtlijnen 

van het zorgbeleid (zorgvisie en zorgplan) uit en volgt deze op school- en klassenniveau op; 
- Is begeleider van de zorgcoördinator door middel van regelmatig en gestructureerd 

overleg; 
- Biedt literatuur en nascholingskansen aan de zorgcoördinator en de leerkrachten aan om 

het zorgbeleid van de school te kunnen realiseren; 
- Volgt het functioneren van het zorgteam op door middel van functioneringsgesprekken;  
- Meldt problematische afwezigheden van kinderen aan het CLB en volgt deze op; 
- Observeert, analyseert en evalueert leer- en ontwikkelingsproblemen, dit in samenspraak 

met de zorgcoördinator. 
 
 

7.2. Zorgpijlers 
 

Het zorgplan van de school wordt concreet gemaakt in een meerjarenplan zorg, waarin de 
prioriteiten, de doelen en de acties van ons zorgbeleid worden omschreven. Dit zorgplan is 
gebaseerd op het decreet leerlingenbegeleiding, waarin vier begeleidingsdomeinen zijn 
omschreven:  

1. de onderwijsloopbaan van de leerling: b.v. studiekeuze, overgang van derde kleuter naar 
1ste leerjaar, overgang naar het secundair onderwijs,…  

2. leren en studeren: b.v. leer-, lees-, schrijf- of rekenmoeilijkheden, 
ontwikkelingsproblemen, studiemotivatie, hoogbegaafdheid,…  

3. psychisch en sociaal functioneren: bijv. emotionele problemen door faalangst, depressie, 
pesten, mishandeling,…  

4. preventieve gezondheidszorg: bijv. groeistoornissen, overgewicht, druggebruik, medische 
consulten, aspecten rond hygiëne,… 
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Vanuit onze brede zorgvisie blijven we jaarlijks doelen vooropstellen vanuit alle 
begeleidingsdomeinen. We geloven erin dat een goede zorgwerking moet worden verdergezet. 
Vanuit de beginsituatieanalyse zetten we wel jaarlijks een aantal doelen in de focus.  Deze 
focusdoelen en de bijhorende acties  worden in het zorgplan duidelijk weergegeven. 
Wie welke taak op zich neemt, wordt bepaald vanuit de taakomschrijving (zie eerder) binnen onze 
zorgvisie. 
De zorgprioriteiten die we binnen deze acties vastleggen, omschrijven we in het meerjarenplan 
zorg op het niveau van de leerlingen, de leerkrachten en de school. 
Het uitgewerkte plan wordt (digitaal) bijgehouden door de directeur, het zorgteam en alle 
leerkrachten. Jaarlijks wordt het bij het begin van het schooljaar ter goedkeuring voorgelegd aan 
de schoolraad en het schoolbestuur. Het zorgplan kan op eenvoudig verzoek steeds door de ouders 
worden opgevraagd en ingekeken. 
 
7.2.1. Op het niveau van de leerlingen: 
Jaarlijks gebeurt een screening van alle klassen. Vanuit deze screening worden de 
onderwijsbehoeften van onze leerlingen bepaald. Wij hanteren volgende criteria bij deze 
screening: 

- aantal leerlingen met SES-kenmerken; 
- aantal doelgroepleerlingen; 
- aantal anderstalige leerlingen of nieuwkomers; 
- aantal kinderen met leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden; 

Op basis van deze screening en het pedagogisch project worden de zorguren toegekend aan de 
klassen én bepalen wij onze prioriteiten voor het komende schooljaar. 
 
7.2.2. Op het niveau van de leerkrachten: 
Jaarlijks wordt via formeel (MDO, overgangsgesprekken,…) en informeel overleg bepaald welke 
ondersteuningsbehoeften de leerkrachten hebben. 
 
7.2.3. Op het niveau van de school: 
In het navormingsplan omschrijft de school jaarlijks aan welke pedagogische prioriteiten zal 
worden gewerkt tijdens de pedagogische studiedagen, personeelsvergaderingen en 
navormingsmomenten. Zo blijft de school zich steeds in haar geheel professionaliseren, is zij een 
“lerende organisatie”: een team dat zich blijvend professionaliseert, levert ook goed werk met de 
kinderen.  
Ook naar de ouders toe kan de school zorgacties ondernemen. Vanuit de beginsituatieanalyse, 
tevredenheidsmetingen, formele en informele gesprekken,… peilen we naar de 
ondersteuningsbehoeften van de ouders en nemen we deze in het zorgplan op. 
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HOOFDSTUK 8. TOEDIENEN VAN MEDICIJNEN 

 

8.1. De school dient uit eigen beweging geen medicatie toe. Bij ziekte zal ze in de eerste plaats 
een ouder of een door u opgegeven contactpersoon trachten te bereiken. Indien dit niet 
lukt en afhankelijk van de hoogdringendheid, zal de school de eigen huisarts, een andere 
arts of eventueel zelfs de hulpdiensten contacteren. 

 
8.2. De ouders kunnen de school vragen om medicatie toe te dienen. Zij doen dit via een 

speciaal daartoe bestemd formulier dat door de leerkrachten aan de ouders wordt 
bezorgd; dit formulier kan ook bij de directeur of op het  secretariaat bekomen worden. 
De school kan weigeren om medicatie toe te dienen tenzij: 

- die is voorgeschreven door een arts én 
- die omwille van medische redenen tijdens de schooluren dient te worden 

toegediend 
 
8.3. In overleg met de CLB-arts kan een personeelslid van de school alsnog weigeren om 

medicatie toe te dienen. In onderling overleg tussen de school, het CLB en de ouders wordt 
naar een passende oplossing gezocht. 
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HOOFDSTUK 9. ZINDELIJKHEID 

 

9.1. Gemeenschappelijk standpunt van alle Menense basisscholen rond 
zindelijkheid 
 

In de eerste plaats is de zindelijkheidstraining de 
verantwoordelijkheid van de ouders. 
De training begint reeds voor het kind naar school gaat en 
vraagt veel tijd en geduld. 
 
De zindelijkheidstraining van je peuter is ook een gedeelde 
zorg van ouders en school. 
 
Bij de inschrijving zal dan ook gepolst worden hoever je kind 
staat in de zindelijkheidstraining, of je kind dus al proper is 
of niet. 
 
In vergelijking met het kinderdagverblijf, op opvang thuis of 
bij grootouders heeft de kleuterschool minder tijd om 
verzorgend bezig te zijn. 

 
De kleuterleidster kan wel inspelen op de training die thuis reeds is gestart of voltooid. 
Indien je kind nog niet helemaal proper is, zal zij de zindelijkheidstraining verder zetten. 
Wij rekenen hiervoor op je medewerking. Het is immers belangrijk dat de aanpak op school en 
thuis dezelfde is. 
 
Mogen we vragen je peuter gemakkelijke kledij aan te doen om naar school te gaan (broek of rok 
die snel uit kan). Misschien wordt er ook gevraagd dat je kind voldoende reserve kleding bij zich 
heeft (verse onderbroekjes, sokken, onderhemd of T-shirt). 
 
Na 2 weken volgehouden training lukt het meestal om zindelijk te worden. Indien dit niet het geval 
is, neemt de school contact met u op en zoeken we samen naar een gepaste oplossing in het belang 
van het kind. 
 
De informatie rond zindelijkheid die wij via deze brochure aan de ouders communiceren, is het 
gemeenschappeljike standpunt van alle basisscholen in Menen. Alle scholen van Menen hanteren 
dus eenzelfde visie rond zindelijkheid en zindelijkheidstraining: de bovenstaande tekst is een 
gezamenlijk initiatief van alle basisscholen in Menen.  
 
 

9.2. Tips die je kunnen helpen om je kind zindelijk te leren worden 
 
Kinderen leren door het gedrag van grote mensen na te bootsen. Je kan je peuter meenemen 
naar het toilet en ernaast zetten op het potje. Een broertje of zusje, vriendje, neefje of nichtje kan 
ook het goeie voorbeeld geven. 
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Zet je peuter op vaste tijdstippen op het potje: telkens je de luier ververst, voor het middageten, 
voor en na het dutje, voor het avondeten, voor het slapengaan. Zindelijk worden is in de eerste 
plaats de behoefte leren vasthouden en pas loslaten bij de volgende keer op het potje. Dat leer je 
door regelmatig het potje boven te halen. Niet door achter de peuter aan te lopen en elk plasje te 
willen opvangen. 
 
Laat je peuter zijn pop of knuffel op het potje zetten. 
 
Laat je kind zelf de inhoud van het potje in de grote WC gooien. Als het niet bang is, kan het ook 
zelf het toilet doorspoelen. 
 
Geef je kind gemakkelijke kledij zodat het zelf zijn of haar broekje naar beneden kan doen. 
 
Zorg dat de peuter ontspannen op het potje zit. Laat zijn twee voetjes op de grond rusten. Forceer 
het kind niet om een plasje te doen, het moet dan persen. Je spieren ontspannen is de correcte 
manier om naar het toilet te gaan. 
 
Geef je peuter de tijd om te plassen. Plassen lukt beter als het zich ontspannen voelt. Het heeft 
geen zin het langer dan 5 minuten te laten zitten. 
 
Onderbreek het spel niet voor een plasje. Wacht een dood moment af of een wissel tussen het 
ene en het andere spel. 
 
Gaat je kind op het potje zitten, geef het dan een compliment. Komt er een plasje? Beloon het 
dan opnieuw. Deze complimentjes bekrachtigen het gedrag, waardoor je peuter het gedrag 
opnieuw zal stellen. 
 
Komt er niks of komt de plas net te laat, wees dan niet boos. Je kind kan er echt niets aan doen. 
Moedig het aan: “volgende keer beter”. 
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HOOFDSTUK 10. GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG / INTEGRITEIT VAN DE LEERLING 

Leerlingen onthouden zich van iedere daad van geweld, pesten en 
grensoverschrijdend seksueel gedrag. Bij vermoeden van inbreuk 
neemt de school de gepaste maatregelen om de fysieke integriteit 
van de leerlingen te beschermen.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Deel 3. Infobrochure 

 
49 

HOOFDSTUK 11. JAARKALENDER 

De jaarkalender voor het komende en lopende schooljaar is steeds terug te vinden op de website 

van de school www.dekleineprins.be. Wij proberen in de loop van het schooljaar zo weinig 

mogelijk aan deze kalender te veranderen, maar uiteraard zijn wijzigingen door onvoorziene 

omstandigheden soms noodzakelijk. De online-kalender is steeds up-to-date en dus de meest 

correcte versie. Daarom wordt ouders en kinderen aangeraden wekelijks de website van de school 

te raadplegen. Eventuele wijzigingen worden ook steeds meegedeeld via de maandelijkse 

nieuwsbrief (de ‘Kijk op de Maand’), waar steeds de kalender voor de komende week wordt 

opgenomen.  

De kalender voor het schooljaar 2020-’21 – zoals opgemaakt bij het begin van het schooljaar – ziet 

er als volgt uit: 

 

SEPTEMBER 

Di. 1 sep. 2020 Hele dag Start schooljaar 

 Hele dag Instapdatum 1 

 08.30 – 09.30 Themaopening 1: ‘Wat tover ik uit mijn hoed?’ 

 16.00 – 16.45 Geen studie 

Ma. 7 sep. 2020 13.30  - 15.00 L3ab naar voorstelling muziekacademie in CC De Steiger 

 20.00 – 23.00 Vergadering schoolbestuur 

Ma. 14 sep. 2020 – 

vr. 18 sep. 2020 

Hele week  VERKEERKSVEILIG EN MILIEUVRIENDELIJK NAAR SCHOOL – 

WEEK VAN DE MOBILITEIT 

Ma. 14 sep. 2020 Hele dag Sportdag voor L6 

Vr. 18 sep. 2020 Hele dag Strapdag: stappend en trappend naar school! 

 08.30 – 09.30 Ochtendbabbel – zitdag brugfiguur 

Za. 18 sep. 2020 – 

zo. 19. Sep. 2020 

Weekend Vormselweekend in Menen 

Ma. 21 sep.2020 Hele dag Sportdag lager (L1 – L5)  

Di. 22 sep. 2020 Hele dag Sportdag kleuter 

Do. 24 sep. 2020 09.30 – 10.30  Schoolconcert CC De Steiger voor L1, L2, L3 

 10.30 – 11.30 Schoolconcert CC De Steiger voor de kleuters 

 13.30 – 14.30 Schoolconcert CC De Steiger voor L4, L5, L6 

OKTOBER 

Ma. 5 okt. 2020 19.00 – 21.00 Oudercontactavond L1ab  

Di. 6 okt. 2020 19.00 – 21.00 Oudercontactavond L2ab 

Do. 8 okt. 2020 19.00 – 21.00 OudercontactavondL3ab 

Vr. 9 okt. 2020 Hele dag Start koekjesverkoop 

Zo. 11 okt. 2020 – 

zo. 18 okt. 2020 

Hele week WEEK VAN HET BOS 

Ma. 12 okt. 2020 19.00 – 21.00 Oudercontactavond L4ab 

http://www.dekleineprins.be/
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Di. 13 okt. 2020 19.00 – 21.00 Oudercontactavond L5ab 

Wo. 14 okt. 2020 20.00 – 23.00 Vergadering schoolbestuur 

Do. 15.okt. 2020 15.00 – 16.00 De Kleine Prins tovert… 

Za. 17 okt. 2020 Hele dag Werelddag tegen armoede 

Di. 20 okt. 2020 20.00 – 22.00 Schoolraad 1 

Vr. 23 okt. 2020 08.30 – 09.30 Ochtendbabbel – zitdag brugfiguur 

Di. 27 okt. 2020 16.30 – 19.00 Personeelsvergadering – geen studie 

Do. 29 okt. 2020 Hele dag Herfstrapport 

  Einde koekjesverkoop 

Vr. 30 okt. 2020 Hele dag  Halloweenhappening 

NOVEMBER 

Ma. 2 nov. 2020 – 

zo. 8 nov. 2019 

Hele week HERFSTVAKANTIE 

Ma. 9 nov. 2020 Hele dag Instapdatum 2 voor peuters 

Wo. 11 nov. 2020 Hele dag Wapenstilstand – vrije dag 

Vr. 13 nov. 2020 09.00 – 17.00 Afhaling koekjesverkoop 

Wo. 18 nov. 2020 20.00 – 23.00 Vergadering schoolbestuur 

Vr. 20 nov. 2020 Hele dag Dag van de kinderrechten – verjaardag van De Kleine Prins 

 08.30 – 09.30 Ochtendbabbel – zitdag brugfiguur 

Di. 24 nov. 2020 16.30 – 19.00 Personeelsvergadering – geen studie 

Wo. 25 nov. 2020 Hele vm Schoolfotografie (deel 1) 

Do. 26 nov. 2020 Hele dag Schoolfotografie (deel 2) 

Za. 28 nov. 2020 09.00 – 16.00 Werkdag werkgroep gebouwen 

DECEMBER 

Do. 3 dec. 2020 13.30 – 17.00 Sinterklaasfeest op school 

Zo. 6 dec. 2020 Hele dag Sinterklaas 

Ma. 7 dec. 2020 Hele dag Eerste facultatieve vrije dag – geen school – opvang open 

Wo. 9 dec. 2020 20.00 – 23.00 Vergadering schoolbestuur 

Vr. 11 dec. 2020 15.00 - … Eindejaarsmarkt 

Di. 15 dec. 2020 16.30 – 19.00 Personeelsvergadering – geen studie 

Wo. 16 dec. 2020 20.00 – 22.00 Algemene vergadering 

Vr. 18 dec. 2020 08.30 – 09.30 Ochtendbabbel – zitdag brugfiguur 

 09.00 – 10.00 Themaopening 3 – De Kleine Prins tovert vrede! 

Ma. 21 dec. 2020 – 

zo. 3 jan. 2021 

Twee weken KERSTVAKANTIE 

JANUARI 

Ma. 4 jan. 2021 Hele dag Start tweede trimester – instapdatum 3 voor peuters 

Do. 7 jan. 2021 19.00 – 21.00 Ouderavond ‘Over de drempel van K3 naar L1’ 

Wo. 13 jan. 2021 20.00 – 23.00 Vergadering schoolbestuur 

Za. 16 jan. 2021 18.00 – 20.00 Nieuwjaarsreceptie 
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Ma. 18 jan. 2021 16.00 – 19.00 Oudercontactavond K3 

Di. 19 jan. 2021 16.00 – 19.00 Oudercontactavond K3 

Wo. 20 jan. 2021 – 

vr. 29 jan. 2021 

Hele periode Evaluatieperiode 1  

Vr. 22 jan. 2021 08.30 – 09.30 Ochtendbabbel – zitdag brugfiguur 

Di. 26 jan. 2021 16.30 – 19.00 Personeelsvergadering – geen studie 

Vr. 29 jan. 2021 15.30 – 18.30 Opendeuravond 1 

FEBRUARI 

Ma. 1 feb. 2021 Hele dag Intapdatum 4 voor peuters – teldatum 

Wo. 3 feb. 2021 13.00 – 19.00 Rapportennamiddag – oudercontact winterrapport 

Do. 4 feb. 2021 15.30 – 16.00 Themaopening 4 – De Kleine Prins tovert liefde! 

Vr. 5 feb. 2021 Hele dag Start ontbijtverkoop 

Di. 9 feb. 2021 Hele dag Dikke truiendag 

 20.00 – 22.00 Schoolraad 2 

Wo. 10 feb. 2021 20.00 – 23.00 Vergadering schoolbestuur 

Vr. 12 feb. 2021 08.30 – 09.30 Ochtendbabbel – zitdag brugfiguur 

 13.00 – 15.00 Carnavalfeest 

Ma. 15 feb. 2021 – 

zo. 21 feb. 2021 

Hele week Krokusvakantie 

Ma. 22 feb. 2021 Hele dag Instapdatum 5 voor peuters 

Di. 23 feb. 2021 16.30 – 19.00 Personeelsvergadering – geen studie 

MAART 

Wo. 3 mrt. 2021 Hele dag Einde ontbijtverkoop 

Vr. 12 mrt. 2021 19.00 - … Grote Kleine Prinsen Quiz 

Wo. 17 mrt. 2021 20.00 – 23.00 Schoolbestuur 

Do. 18 mrt. 2021 13.00 – 16.00 Grootouder- of burenfeest 

Vr. 19 mrt. 2021 15.30 – 18.30 Opendeuravond 2 

Zo. 21 mrt. 2021 07.00 – 09.00 Ontbijtactie 

Ma. 22 mrt. 2021 – 

vr. 26 mrt. 2021 

Hele week THEMAWEEK MOS – WEEK VAN DE DUURZAAMHEID 

Vr. 26 mrt. 2021 08.30 – 09.30 Ochtendbabbel – zitdag brugfiguur 

Di. 30 mrt. 2021 16.30 – 19.00 Personeelsvergadering – geen studie 

APRIL 

Do. 1 apr. 2021 Hele dag Lenterapport 

 09.00 – 10.00 Themaopening 5. De Kleine Prins tovert nieuw leven! 

Vr. 2 apr. 2021 Hele dag Inleefdag 

 11.30 – 13.00 Sober maal 

Ma. 5 apr. 2021 – 

zo. 18 apr. 2021 

Twee weken PAASVAKANTIE 
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Ma. 19 apr. 2021 – 

vr. 23.04.2021 

Hele week Bosklassen voor L5-L6 

Ma. 19 apr. 2021 Hele dag Instapdatum 6 voor peuters – start 3de trimester 

Wo. 21 apr. 2021 20.00 – 23.00 Vergadering schoolbestuur 

Vr. 23 apr. 2021 08.30 – 09.30 Ochtendbabbel – zitdag brugfiguur 

Di. 27 apr. 2021 – 

wo. 28 apr. 2021 

Twee dagen Pedagogische studiedagen leerkrachten – seminarie voor 

het volledige team – geen school – opvang open 

MEI 

Ma. 3 mei 2021 Hele dag Schoolreizen kleuter 

Za. 08 mei 2021 – 

zo. 09 mei 2021 

Hele 

weekend 

Vormselweekend Menen 

Zo. 09 mei 2021 Hele dag Moederdag 

Wo. 12 mei 2021 Hele dag Suikerfeest 

 20.00 – 23.00 Vergadering schoolbestuur 

Do. 13 mei 2021 Hele dag OLH – Hemelvaart – suikerfeest – geen school  

 10.00 – 11.00 Eerste communie L1 – L2 

Vr. 14 mei 2021 Hele dag Brugdag – geen school  

Ma. 17 mei 2021 Hele dag Instapdatum 7 voor peuters 

Do. 20 mei 2021 15.30 – 16.00 Themaopening 6 – De Kleine Prins tovert kleur! 

Vr. 21 mei 2021 08.30 – 09.30 Ochtendbabbel – zitdag brugfiguur 

Ma. 24 mei 2021 Hele dag  Pinkstermaandag – geen school 

Di. 25 mei 2021 16.30 – 19.00 Personeelsvergadering – geen studie 

Vr. 28 mei 2021 Avond Grensloop in Menen 

JUNI 

Za. 5 jun. 2021 Hele dag Vergaderdag schoolbestuur 

Zo. 6 jun 2021 11.00 - … Schoolfeest in De Kleine Prins 

Ma. 7 jun. 2021 Hele dag Tweede facultatieve vrije dag – geen school – opvang open 

Zo. 13 jun. 2021 Hele dag Vaderdag 

Di. 15.06.2021 20.00 – 22.00 Schoolraad 3 

Di. 15 jun. 2021 – 

do. 17 jun. 2021 

Drie dagen OVSG-toetsen in L6 

Wo. 16 jun. – vr. 25 

jun. 2021 

Hele periode Evaluatieperiode 2 

Vr. 18 jun. 2021 08.30 – 09.30 Ochtendbabbel – zitdag brugfiguur 

Ma. 21 jun. 2021 – 

vr. 25 jun. 2021 

Hele week Filosofieweek 

Wo. 23 jun. 2021 20.00 – 22.00 Algemene vergadering 

Do. 24 jun. 2021 19.00 – 21.00 Afscheid 6de leerjaar 

Vr. 25 jun. 2021 Hele dag Klassenraden 

Ma. 28 jun. 2021  Hele dag Eindejaarsactiviteiten – tweedaagse L6 
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 15.00 – 20.00 Oudercontacten – zomerrapport 

Di. 29.06.21 Hele dag Schoolreizen lager – tweedaagse L6 - eindejaarsactiviteiten 

 18.00 - …. Hotdogfestival – afscheidsfuif – sleep-in 

Wo. 30.06.21 Hele vm Eindejaarsactiviteiten 

 11.00 – 11.45 Medailleringen – afscheid schooljaar 

 11.45 School uit – einde schooljaar 2020 – 2021 

 13.30 – 15.00 Personeelsvergadering 

JULI - AUGUSTUS 

Do. 1 jul. 2021 –  

di. 31 aug. 2021 

Twee 

maanden 

GROTE VAKANTIE 

Za. 3 jul. 2021 09.00 – 16.00 Werk- en opruimdag 

Ma. 12 jul. 2021 Hele dag Start administratieve vakantie 

Do. 19 aug. 2021 Hele dag Bureau en secretariaat terug open 

Vr. 27 aug. 2021 09.00 – 12.00 Personeelsvergadering 

 16.00 – 16.30 Personeelsfoto 

 16.30 – 18.30 Opendeuravond 

 19.00 - … Meeting personeel - schoolbestuur 

Ma. 31 aug. 2021 Hele dag Laatste dag zomervakantie 
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HOOFDSTUK 12. PRIJZENBELEID 

Bij het begin van het nieuwe schooljaar informeren wij U graag uitvoerig over het prijzenbeleid op 
onze school. Dat maakt het voor U mogelijk om na te gaan hoeveel een schooljaar voor uw kind bij 
benadering kost. Graag toch enige toelichting bij de prijstabellen op de volgende bladzijden: 

- het basisonderwijs in Vlaanderen is kosteloos. Dat betekent dat alle materialen die uw kind 
nodig heeft om de lesactiviteiten te volgen, door de school worden aangeboden (schriften, 
werk- en handboeken, schrijfgerief, mappen,…).  

- voor een aantal zaken kan een bijdrage aan de ouders gevraagd worden. Uiteraard houden 
wij ons hier aan de wettelijke normen, de zogenaamde maximumfactuur (zie verder) 

- de bedragen die in de tabellen hieronder zijn opgenomen onder “vaste onderwijskosten 
(binnen de scherpe maximumfactuur)” zijn de  maximumbedragen die we als school 
wettelijk gezien kunnen aanrekenen per schooljaar. Wij willen de ouders echter niet 
nodeloos op kosten jagen: meestal zal het bedrag dat wij aan ouders doorfactureren een 
stuk lager liggen dan dat maximumbedrag. Ons motto blijft: “hoge kwaliteit tegen lage 
prijs”. 

- diensten die door de school worden aangeboden zijn geheel vrijblijvend. Kinderen zijn niet 
verplicht om op school te blijven eten, een drankje van de school te drinken, in de opvang 
te blijven… Wenst U gebruik te maken van deze diensten, dan is dit uiteraard tegen 
betaling. Ook deze prijzen vindt U in de tabellen. 

Over de prijzen die wij dit schooljaar hanteren, willen we graag nog even het volgende kwijt: 
- de vaste onderwijskosten vallen steeds binnen de scherpe maximumfactuur die ons 

wettelijk wordt opgelegd. De bedragen die wij in de tabellen “vaste onderwijskosten” 
hebben opgenomen zijn dan ook maximumbedragen. In de meeste gevallen zullen die 
onkosten zelfs wat minder zijn, b.v. voor de didactische uitstappen (naar bos, bezoek aan 
een tentoonstelling,…): wij willen ouders immers niet onnodig op kosten jagen. 

- het schoolzwemmen valt binnen de scherpe maximumfactuur en wordt via de maandelijkse 
facturen aangerekend. Voor het 3de kleuter en het 1ste leerjaar blijft het schoolzwemmen 
volledig gratis. 

- prijzen van ridder-, zee- en bosklassen zijn niet gewijzigd t.o.v. vorig schooljaar. Dit 
schooljaar zijn er GEEN ridder- en zeeklassen voor L1-2-3-4, maar WEL bosklassen voor de 
3de graad (L5-L6). Daar werken we met een spaarsysteem.  

- voor meerdaagse extramurosactiviteiten en/of schoolreizen komt uw ziekenfonds tussen in 
de onkosten. U haalt hiervoor de documenten bij uw ziekenfonds en wij vullen die op school 
graag in, liefst in de loop van de maand mei. 

- mochten er vragen of onduidelijkheden zijn omtrent het gevoerde prijzenbeleid, dan kunt 
u daarvoor steeds bij de directeur terecht. Met eventuele fouten in de facturatie kunt u 
zich wenden tot het secretariaat. 
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Kleuters (K1 – K2 – K3) 

Vaste onderwijskosten (binnen de scherpe maximumfactuur) 

Omschrijving Kostprijs  Aantal Totaal 

Schoolreis € 20,00 1 € 20,00 

Didactische uitstappen € 23,00 1 € 23,00 

Eindejaarsactiviteiten €   2,00 1 €   2,00 

TOTAAL € 45,00 

 

Diensten door de school aangeboden 

Omschrijving Per dag Per week Per maand Mijn kind 

Soep en water + middagtoezicht € 0,75 € 3,00 € 12,00  

Warme maaltijd + middagtoezicht € 2,55 € 10,20 € 40,80  

Snacktrommel - - € 4,00  

Water gratis gratis Gratis  

Busrit € 1,80 per rit  

TOTAAL  

 

 

 

 

Eerste leerjaar 

Vaste onderwijskosten (binnen de scherpe maximumfactuur) 

Omschrijving Kostprijs  Aantal Totaal 

Turntruitje €   5,00 1 €   5,00 

Schoolreis € 20,00 1 € 20,00 

Didactische uitstappen € 57,00 1 € 57,00 

Eindejaarsactiviteiten €   8,00 1 €   8,00 

TOTAAL € 90,00 

 

Meerdaagse extramurosactiviteiten (binnen de minder scherpe maximumfactuur): 

Omschrijving Kostprijs Spaarsysteem 

Tweejaarlijkse ridderklassen: NIET tijdens het 
schooljaar 2020-2021 

€ 60,00 6 x €10  

(oktober – maart) 

TOTAAL € 60,00 

Merk op: het ziekenfonds komt financieel tussen als U een aanvraag indient! 
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Diensten door de school aangeboden  

Omschrijving Per dag Per week Per maand Mijn kind 

Soep en water + middagtoezicht € 0,75 € 3,00 € 12,00  

Warme maaltijd + middagtoezicht € 3,15 € 12,60 € 50,40  

Snacktrommel - - € 4,00  

Water gratis gratis gratis  

Busrit € 1,80 per rit  

TOTAAL  

 

 

 

 

Tweede leerjaar 

Vaste onderwijskosten (binnen de scherpe maximumfactuur) 

Omschrijving Kostprijs  Aantal Totaal 

Schoolzwemmen €   1,00 30 € 30,00 

Schoolreis € 20,00 1 € 20,00 

Didactische uitstappen € 32,00 1 € 32,00 

Eindejaarsactiviteiten €   8,00 1 €   8,00 

TOTAAL € 90,00 

 

Meerdaagse extramurosactiviteiten (binnen de minder scherpe maximumfactuur): 

Omschrijving Kostprijs Spaarsysteem 

Tweejaarlijkse ridderklassen: NIET tijdens het 
schooljaar 2020-2021 

€ 60,00 6 x €10  

(oktober – maart) 

TOTAAL € 60,00 

Merk op: het ziekenfonds komt financieel tussen als U een aanvraag indient! 

 

Diensten door de school aangeboden  

Omschrijving Per dag Per week Per maand Mijn kind 

Soep en water + middagtoezicht € 0,75 € 3,00 € 12,00  

Warme maaltijd + middagtoezicht € 3,15 € 12,60 € 50,40  

Snacktrommel - - € 4,00  

Water gratis gratis gratis  

Busrit € 1,80 per rit  

TOTAAL  
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Derde leerjaar 

Vaste onderwijskosten (binnen de scherpe maximumfactuur) 

Omschrijving Kostprijs  Aantal Totaal 

Turntruitje €   5,00 1 €   5,00 

Schoolzwemmen €   1,00 30 € 30,00 

Schoolreis € 20,00 1 € 20,00 

Didactische uitstappen € 27,00 1 € 27,00 

Eindejaarsactiviteiten €   8,00 1 €   8,00 

TOTAAL € 90,00 

 

Meerdaagse extramurosactiviteiten (binnen de minder scherpe maximumfactuur): 

Omschrijving Kostprijs Spaarsysteem 

Tweejaarlijkse zeeklassen: NIET tijdens het 
schooljaar 2020-2021 

€ 110,00 8 x € 11,00 (sept-april) 

1 x € 22,00 (mei) 

TOTAAL € 110,00 

Merk op: het ziekenfonds komt financieel tussen als U een aanvraag indient! 

 

Diensten door de school aangeboden  

Omschrijving Per dag Per week Per maand Mijn kind 

Soep en water + middagtoezicht € 0,75 € 3,00 € 12,00  

Warme maaltijd + middagtoezicht € 3,15 € 12,60 € 50,40  

Snacktrommel - - € 4,00  

Water gratis gratis gratis  

Studie € 1,00 € 3,00 € 12,00  

Busrit € 1,80 per rit  

TOTAAL  

 

 

Vierde leerjaar 

Vaste onderwijskosten (binnen de scherpe maximumfactuur) 

Omschrijving Kostprijs  Aantal Totaal 

Schoolzwemmen €   1,00 30 € 30,00 

Schoolreis € 20,00 1 € 20,00 

Didactische uitstappen € 32,00 1 € 32,00 

Eindejaarsactiviteiten €   8,00 1 €   8,00 

TOTAAL € 90,00 
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Meerdaagse extramurosactiviteiten (binnen de minder scherpe maximumfactuur): 

Omschrijving Kostprijs Spaarsysteem 

Tweejaarlijkse zeeklassen: NIET tijdens het 
schooljaar 2020-2021 

€ 110,00 8 x € 11,00 (sept-april) 

1 x € 22,00 (mei) 

TOTAAL € 110,00 

Merk op: het ziekenfonds komt financieel tussen als U een aanvraag indient! 

 

Diensten door de school aangeboden  

Omschrijving Per dag Per week Per maand Mijn kind 

Soep en water + middagtoezicht € 0,75 € 3,00 € 12,00  

Warme maaltijd + middagtoezicht € 3,15 € 12,60 € 50,40  

Snacktrommel - - € 4,00  

Water gratis gratis gratis  

Studie € 1,00 € 3,00 € 12,00  

Busrit € 1,80 per rit  

TOTAAL  

 

 

Vijfde leerjaar 

Vaste onderwijskosten (binnen de scherpe maximumfactuur) 

Omschrijving Kostprijs  Aantal Totaal 

Turntruitje €   5,00 1 €   5,00 

Schoolzwemmen €   1,00 30 € 30,00 

Schoolreis € 20,00 1 € 20,00 

Didactische uitstappen € 27,00 1 € 27,00 

Eindejaarsactiviteiten €   8,00 1 €   8,00 

TOTAAL € 90,00 

 

 

Meerdaagse extramurosactiviteiten (binnen de minder scherpe maximumfactuur): 

Omschrijving Kostprijs Spaarsysteem 

Tweejaarlijkse bosklassen: WEL tijdens het 
schooljaar 2020-2021 

€ 140,00 8 x € 15,00 (sept-april) 

1 x € 20,00 (mei) 

TOTAAL € 140,00 

Merk op: het ziekenfonds komt financieel tussen als U een aanvraag indient! 
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Diensten door de school aangeboden  

Omschrijving Per dag Per week Per maand Mijn kind 

Soep en water + middagtoezicht € 0,75 € 3,00 € 12,00  

Warme maaltijd + middagtoezicht € 3,15 € 12,60 € 50,40  

Snacktrommel - - € 4,00  

Water gratis gratis gratis  

Studie € 1,00 € 3,00 € 12,00  

Busrit € 1,80 per rit  

TOTAAL  

 

Zesde leerjaar 

Vaste onderwijskosten (binnen de scherpe maximumfactuur) 

Omschrijving Kostprijs  Aantal Totaal 

Schoolzwemmen €   1,00 30 € 30,00 

Didactische uitstappen € 52,00 1 € 52,00 

Eindejaarsactiviteiten €   8,00 1 €   8,00 

TOTAAL € 90,00 

 

Meerdaagse extramurosactiviteiten (binnen de minder scherpe maximumfactuur): 

Omschrijving Kostprijs Spaarsysteem 

Tweejaarlijkse bosklassen: WEL tijdens het 
schooljaar 2019-2020 

€ 140,00 8 x € 15,00 (sept-
april) 

1 x € 20,00 (mei) 

Tweedaagse schoolreis einde schooljaar € 45,00  

TOTAAL € 185,00 

Merk op: het ziekenfonds komt financieel tussen als U een aanvraag indient! 

 

Diensten door de school aangeboden  

Omschrijving Per dag Per week Per maand Mijn kind 

Soep en water + middagtoezicht € 0,75 € 3,00 € 12,00  

Warme maaltijd + middagtoezicht € 3,15 € 12,60 € 50,40  

Snacktrommel - - € 4,00  

Water gratis gratis gratis  

Studie € 1,00 € 3,00 € 12,00  

Busrit € 1,80 per rit  

TOTAAL  
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Voor- en naschoolse kinderopvang 

Omschrijving  Mijn kind 

 Per minuut Dag  Week  Maand 

Van 6.45u tot 8.00u en van 16.00u tot 
18.15u 

€ 0,03    

Vieruurtje (inbegrepen om 16.00u) € 1,00    

Middagmaal kleuter (woensdag) € 2,25    

Middagmaal lager (woensdag) € 2,85    

Soep voor boterhameters (woensdag) € 0,50    

TOTAAL    
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HOOFDSTUK 13. KLACHTENPROCEDURE 

 

13.1. Overleg met leraar, school of CLB 
Heb je een vraag of klacht over een leerkracht of over de school? 

- De eerste stap is: het probleem bespreken met de betrokken leerkracht, het zorgteam of 
de directie. 

- Eventueel kan een ouder uit de schoolraad of ouderraad bemiddelen. Ook het centrum 
voor leerlingenbegeleiding (CLB) kan in veel gevallen raad geven. 

- Met klachten kan je ook terecht bij het schoolbestuur, dat verantwoordelijk is voor de 
organisatie en ook de werkgever is van directie en leerkrachten. 

- De gegevens van het schoolbestuur krijg je bij de eerste inschrijving van je kind en zijn 
opgenomen in deze infobrochure. 

 

 
13.2. Informatiepunten voor ouders en leerlingen 
Heb je vragen over rechten en plichten van leerlingen en ouders? Dan kan je terecht bij de 
informatiepunten van het ministerie van Onderwijs: 

- Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen Basisonderwijs: 
Koning Albert II-laan 15 
1210 BRUSSEL 

- scholen.basisonderwijs.agodi@vlaanderen.be  

02 553 04 15 
 

 
13.3. Commissie zorgvuldig bestuur 
Bij de Commissie zorgvuldig bestuur kan je terecht met een vraag of klacht over een van deze 
thema's: 

- kosteloosheid basisonderwijs 
- kosteloze toegang secundair onderwijs 
- oneerlijke concurrentie 
- handelsactiviteiten 
- politieke activiteiten 
- reclame en sponsoring 
- participatie in het gesubsidieerd onderwijs 

De contactgegevens van de Commissie zorgvuldig bestuur zijn de volgende: 
- Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 

Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) 
Afdeling Advies en Ondersteuning onderwijsPersoneel (AOP) 
Commissie zorgvuldig bestuur 
Marleen Broucke 
Koning Albert II-laan, 15 - Kamer 1C24 
1210 Brussel 

- zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be 

 
 
 

mailto:scholen.basisonderwijs.agodi@vlaanderen.be
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/met-een-vraag-of-klacht-naar-de-commissie-zorgvuldig-bestuur
mailto:zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be

