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Hoofdstuk 1: Informatie over de school. 
 
1.1 Gegevens : 
      Gemeentelijke Basisschool “De Kouter” 
      Lindestraat 30 
      9790 Wortegem-Petegem 

Tel : 055/316489 
Fax : 055/316489  

      Email : gbsdekouter@wortegem-petegem.be 
      Website : www.gbsdekouter.be 
 
1.2 Schoolbestuur 
Wij zijn een gemengde basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs. 
Schoolbestuur: Gemeentebestuur van Wortegem-Petegem 
   Waregemseweg 35 
   9790 Wortegem-Petegem 

tel. 056/688114 
Voor vragen i.v.m. het onderwijs in de gemeente kun je steeds terecht bij: 
* de burgemeester: Luc Vander Meeren 
* de schepen van onderwijs: Veerle Nachtegaele 
 
1.3 Personeel: 
Directeur:      - Johan De Waele 
Kleuteronderwijzeressen:   - Aurelie Demerlier 
       - Els Pannecoucke 
       - Sophie Derveaux   
       - Debbie Martens 
       - Els Ternoot 
       - Yasmine Van Hauwaert 
Onderwijzers/onderwijzeressen:  - Luc Veys 
       - Ilse Verhoeyen 
       - Valerie Beyaert  
       - Jo Nuyttens 
       - Melissa De Boever 
       - Lindsey De Vrieze  
       - Sharon Van De Wiele 
       - Stéphanie Verplancken 
       - Yasmine Van Hauwaert 
Leermeesters lichamelijke opvoeding :  - Machteld Bonte 
        - Isabelle Gevaert 
Leermeester Rooms Katholieke Godsdienst: - Hans Tant 
Leermeester zedenleer:    - Corinne Van Holderbeke 
Leermeester Protestantse godsdienst:  - Hanna Calcoen 
Leermeester Islamitische godsdienst:  - Fatima Lambibi 
Zorgleerkracht:  - Hermine Dhaenens 
ICT-coördinator:     - Melissa De Boever 
Zorgcoördinator:     - Isabelle Vandenbossche 

 



Administratief medewerker:   - Isabelle Vandenbossche/Melissa De Boever/ 
        Valerie Vandenbossche 
Kinderverzorgster     - Anita Debisschop 
Keukenhulp:       - Ann Van Coppenolle en Mejreme Hoshani 
1.4 Schoolraad 
De schoolraad heeft overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijs-aangelegenheden.  
De schoolraad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert minimaal driemaal per jaar. 
De huidige schoolraad bestaat uit: 

* voorzitter: Annelies Hoebeke 
* De vertegenwoordigers van het personeel: - Jo Nuyttens 

- Els Pannecoucke 
- Ilse Verhoeyen 

 * De vertegenwoordigers van de ouders:   - Annelies Hoebeke 
        - Janina Vandriessche 
        - Isaura Veys 
 * De vertegenwoordiger van de lokale gemeenschap:  - Pieter Poitiez 
De Schepen Van Onderwijs wordt op iedere vergadering uitgenodigd als vertegenwoordiger van 
het schoolbestuur. 
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. 
 
1.5 Ouderraad. 
Onze school heeft een eigen ouderraad die op geregelde tijdstippen vergadert. Ze organiseert 
tevens activiteiten samen met het schoolteam. Enkele voorbeelden zijn: fietstocht, 
schooletentje, schoolfeest, nieuwjaarsdrink, … 
Ze heeft tot doel de relatie tussen de ouders, de leerlingen en het schoolteam te optimaliseren. 
Tevens zorgt zij ook voor financiële middelen die ten goede komen aan alle kinderen van de 
school.  
Iedere ouder die wil lid worden van de ouderraad is welkom en kan zijn naam doorgeven aan de 
directeur van de school. 
 
 
1.6 Beginselverklaring neutraliteit van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs 
Open voor iedereen 
Scholen, centra en academies zijn toegankelijk voor iedereen die van hun aanbod wil genieten 
volgens artikel 6bis van de Schoolpactwet van 29 mei 1959. Dit artikel bepaalt dat een officiële 
school ‘een open karakter heeft door open te staan voor alle leerlingen, ongeacht de 
ideologische, filosofische of godsdienstige opvattingen van de ouders en de leerlingen’. 
Belgische Grondwet en Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en van het Kind 
Scholen, centra en academies respecteren in hun werking de internationaalrechtelijke en 
grondwettelijke beginselen inzake de rechten van de mens en van het kind. 
Democratisch burgerschap versterken 
Scholen, centra en academies respecteren de principes van de democratische rechtsstaat en 
versterken deze door hun aanbod, door de manier waarop ze zich organiseren, door een 
participatieve cultuur te stimuleren en door zelf model te staan voor een democratische 
samenleving. 
Verbondenheid stimuleren 
Scholen, centra en academies gaan uit van de gemeenschappelijke waarden, overtuigingen, 



aspiraties … die mensen met elkaar delen, over en door alle mogelijke verschillen heen. Tegelijk 
spreken ze hun verwachtingen hieromtrent uit tegenover leerlingen, ouders en cursisten. Ze 
maken in hun curriculum plaats voor gemeenschappelijke waarden. Door hun aanpak stimuleren ze 
de verbondenheid tussen mensen in hun eigen leer- en leefgemeenschap en in de samenleving. 
Diversiteit erkennen en respecteren 
Scholen, centra en academies erkennen en respecteren de diversiteit bij hun leerlingen en 
cursisten op het vlak van filosofische, levensbeschouwelijke en religieuze overtuiging, sociale, 
etnische en talige achtergrond, nationaliteit, huidskleur, gender en seksuele voorkeur. Tegelijk 
stellen ze duidelijk de verwachting dat leerlingen, ouders en cursisten de aanwezige verschillen 
eveneens respecteren, dat ze bereid zijn te luisteren naar elkaar en begrip opbrengen voor 
andere opvattingen. 
Diversiteit als meerwaarde benutten 
Voor het realiseren van hun doelen vertrekken scholen, centra en academies van de meerwaarde 
die diversiteit biedt. Als dat mogelijk en relevant is, spelen ze in op de verschillen tussen 
leerlingen en cursisten door hun aanpak en door het aanbieden van inhoud (curriculum). Ze doen 
dat onder meer door een kritische dialoog tussen levensbeschouwingen en overtuigingen te 
stimuleren. 
Lokale verankering 
Scholen, centra en academies zijn sterk verweven met de lokale overheid en omgeving. Ze gaan 
actief op zoek naar samenwerking met andere scholen, buurtbewoners, (groot-)ouders, socio-
economische partners of andere partners uit de wijk-, sport-, welzijns-, jeugd- en cultuursector. 
Wereldburgerschap 
Scholen, centra en academies zijn niet alleen verankerd in de lokale gemeenschap, maar ze staan 
ook open voor een wereld gekenmerkt door globalisering en internationalisering. 
Duurzaamheid 
Scholen, centra en academies erkennen de noodzaak om met het oog op de toekomst ecologisch 
duurzame en gezonde keuzes te maken en ze vertalen die overtuiging in hun aanbod en in hun 
manier van werken. 

1.7 Pedagogisch project en doelen en waarden die de school nastreeft 
* De Kouter is een basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs . Het 

schoolbestuur is het gemeentebestuur van Wortegem-Petegem. 
 Beslissingen inzake gemeentelijk onderwijs, rekening houdend met de vigerende onder-
wijswetgeving, behoren tot de bevoegdheid van de gemeenteraad. 

* Het basisonderwijs ingericht door de gemeente Wortegem-Petegem wil resultaat zijn van 
fundamentele democratische overtuiging:  

  - respecteert verschillende opinies in de maatschappij 
  - aanvaardt inspraak van elk lid van die gemeenschap 
  - eerbiedigt alle filosofische en religieuze opvattingen van ouders en kinderen, onder 

meer de vrije keuze tussen godsdienst en zedenleer. 
* De school is dus een gemeenschap waarin democratie, gelijkheid en openheid wordt 
 nagestreefd. 
*  De Gemeentelijke Basisschool De Kouter van Wortegem-Petegem stelt zich tot doel: 

- een gezonde sfeer te creëren  waarin iedereen zich thuis voelt en waarin  iedereen 
gerespecteerd wordt; 

  - een correcte sociale levenshouding na te streven; 
  - binnen en buiten het onderwijs, de sportieve, muzische en culturele aspecten te 

 ondersteunen; 
  - het milieubewustzijn te activeren; 



  - minimaal de eindtermen te bereiken; 
  - kinderen te leren leren zodat ze zelfstandig en planmatig een leerstofpakket kunnen 

verwerken. De school dient basis te zijn voor het later te volgen onderwijs. 
* De leden van de schoolraad verlenen steun die de kwaliteit van het gemeentelijk onderwijs 

van Wortegem-Petegem ten goede komt en de uitstraling ervan verhoogt. 
*  Dit pedagogisch project dient een leidraad te zijn voor het samenleven en samenwerken van 

directie, leerkrachten, personeel, leerlingen en ouders. 
 
Als basisidee willen we als gemeenschap werken aan: 
Een waarden-volle school: 

 samenwerking: door de lln. in de klas op regelmatige tijdstippen te verplichten om              
in groep samen te werken, door in de lessen de competitiegeest op een gezonde wijze te 
beleven en meer de nadruk te leggen op de sociale waarden. 

 eerlijkheid en rechtvaardigheid: elkaar rechtvaardig behandelen in het oplossen van ruzies, 
misverstanden en conflicten. 

 respect en waardering: voor elkaar en voor zichzelf, voor materiaal, voor het werk van 
anderen,  

 beleefdheid: in woord en daad 
 luisterbereidheid, openheid, inspraak: keuzes maken in een open sfeer, probleem-oplossend 

werken in gesprek met elkaar, tijd maken voor persoonlijke gesprekken, bereidheid tot 
luisteren en openstaan voor andermans mening. 

 vertrouwen en zelfvertrouwen: gebaseerd op en te bereiken via positieve feedback 
 verdraagzaamheid: alle participanten op gelijke voet aanvaarden en respecteren. 
 vergevingsgezindheid: elkaar steeds weer opnieuw kansen geven 

Een school met een open-school-sfeer: 
 gastvrij zijn voor iedereen, we willen nieuwe leerlingen op een gepaste wijze opvangen, 

onthalen en begeleiden 
 gastvrij zijn naar ouders toe: op regelmatige tijdstippen geven we de kans aan de ouders 

om (letterlijk) de school binnen te stappen 
 vergelijken en respecteren van de leefwereld van de leerlingen met die van anderen uit 

andere culturen 
Een levend(ig)e school 

 Sportactieve school: deelname aan de "MOEV-acties", organiseren en meewerken aan 
intra- en extra-muros activiteiten, waarborgen van 2 lestijden bewegingsopvoeding voor 
alle leerlingen. 

 Creatieve school: de ontwikkeling van expressieve en creatieve mogelijkheden, het 
inplannen van les- en klasoverschrijdende creatieve momenten in de schoolplanning. 

 Cultuurschool: organiseren van of deelnemen aan culturele activiteiten zoals film, theater, 
poppenkast, tentoonstellingen, bezoek aan musea, ...   

 Gezonde school: aandacht hebben voor alle aspecten van de "gezondheid" van leerlingen, 
het snoepen op school tot een minimum beperken en het fruit eten stimuleren, gezonde 
speelomgeving, oog hebben voor hygiëne en orde, de leerlingen milieubewust maken en deze 
gedachte in de praktijk omzetten, rustige werk- en leersfeer waarborgen, stressfactoren 
tot een minimum herleiden, ... 

Een kind- en milieuvriendelijke school 
In onze schoolse minisamenleving willen we het kind "centraal" stellen. 
Wij opteren ook voor de prioriteit "het kind moet zich goed voelen" in de school. 
Daarom willen we vooral op volgende vlakken de eigenheid en de leefwereld van onze leerlingen 
niet uit het oog verliezen: 



 De infrastructuur (speelplaats, lokalen, klashoekjes, refter ...). 
 Het deskundig begeleiden van de lln. in de klas, op de speelplaats, in de gangen … 
 Oog hebben voor het belang van de verkeersveiligheid van de leerlingen. 
 Het correct beoordelen, objectief evalueren van de leerlingen. 
 Oordeelkundig en pedagogisch verantwoord geven van huistaken en lessen. 

De intellectuele ontwikkeling 
 De in de eindtermen en in het leerplan voorgeschreven einddoelen verwezenlijken. 
 De vloed van informatie leren verwerken. 
 Het ontwikkelen van verantwoordelijkheidsbesef en kritische zin. 
 Het bieden van wereldgeoriënteerd onderwijs aansluitend bij de realiteit. 
 Stimuleren en begeleiden tot creatief denken en handelen. 

De lichamelijke ontwikkeling 
 Zowel het "leren bewegen" als het "bewegend leren". 
 De leerlingen bewust maken van het idee "een gezonde geest in een gezond lichaam”. 
 De leerlingen aanmoedigen om aan sport te doen. 
 We trachten de leerlingen en de ouders te overtuigen van goede eetgewoonten, 

gezonde ontspanning. 
De sociale ontwikkeling 

 Leren in groep samenwerken. 
 Verantwoordelijkheid opnemen voor afgesproken taken. 

De affectieve ontwikkeling 
 Gevoelens zijn eigen aan de mens, omgaan met en praten over emoties zijn dingen die 

geleerd en gerespecteerd moeten worden. 
 Gesprekken met kinderen ernstig nemen. 
 Organiseren van kringgesprekken. 
 Aanleren van gesprekstechnieken. Leren actief luisteren naar elkaar en de mening van 

anderen leren appreciëren. 
De geestelijke ontwikkeling 

 We leren eens iets goeds te vertellen over elkaar. 
 Bewondering en verwondering leren en durven uitspreken  
 Aanmoediging is de beste motivatie. 
 Regelmatig stil staan bij zichzelf omtrent de eigen manier van leven. 
 De lessen godsdienst en zedenleer als een levenshouding laten beleven. 

 
1.8 Godsdienstkeuze - zedenleer - vrijstelling. 
Bij de eerste inschrijving van een leerplichtig kind bepalen de ouders bij ondertekende 
verklaring of hun kind een cursus in één van de erkende godsdiensten of een cursus in de niet-
confessionele zedenleer volgt.   
Wie zijn keuze voor het komende schooljaar wil wijzigen moet dit voor 30 juni van het lopende 
schooljaar schriftelijk aan de school bezorgen. 
Ouders die op basis van hun religieuze of morele overtuiging bezwaren hebben tegen het volgen 
van één van de aangeboden cursussen godsdienst of niet-confessionele zedenleer kunnen op 
aanvraag bij de directeur een vrijstelling bekomen . De regering legt het model van de 
ondertekende verklaring en de  procedure tot het bekomen van de vrijstelling vast. De school 
waakt erover dat de vrijgestelde leerlingen, de vrijgekomen lestijden gebruiken voor de studie 
van hun eigen religie, filosofie of moraal. 
 
1.9 CLB = Centrum voor leerlingenbegeleiding. 
Onze school werkt samen met het CLB-GO! Eindrieskaai 11 te Oudenaarde: tel.  055/ 33 74 70. 



In een CLB werken artsen, maatschappelijke werkers, verpleegkundigen en psychologisch 
personeel in teamverband met als opdracht de leerlingen doorheen hun schoolloopbaan te 
begeleiden en hun welbevinden te bevorderen. 
Het CLB begeleidt leerlingen bij: leren studeren, de schoolloopbaan, de preventieve 
gezondheidszorg, de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Het CLB stelt in overleg met de school een leerlingendossier op dat bij het veranderen van 
school aan de nieuwe school kan worden overhandigd. 
Het CLB werkt discreet en met respect voor iedereen. 
De CLB-dienstverlening is gratis. 
Er kan verzet aangevraagd worden t.o.v. de CLB-begeleiding. 
Voor verplichte medische onderzoeken kan geen verzet aangetekend worden, maar men kan wel 
opteren voor een andere arts. 
Mochten er onverhoopt klachten zijn over de CLB-werking, dan kunnen die steeds  schriftelijk 
kenbaar gemaakt worden aan de directie van het begeleidend CLB.  De directie verbindt er zich 
toe elke klacht oordeelkundig te onderzoeken en er zo vlug mogelijk gevolg aan te geven. 
Het CLB is elke werkdag te bereiken van 8.30u. tot 12u.  en van 13u. tot 16.30u. 
Het CLB sluit van 15 juli tot en met 15 augustus en tijdens de kerst- en paasvakantie (met 
uitzondering van telkens 2 dagen). 
 
1.10 Partner: OVSG 
Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door de Onderwijsvereniging van 
Steden en Gemeenten . OVSG promoot en ondersteunt het onderwijsproject van steden en 
gemeenten 
 
OVSG maakt de volgende kernopdrachten waar voor de leden:  
 
Pedagogische begeleiding 
De pedagogische begeleidingsdienst helpt scholen en teams om hun pedagogisch project te 
realiseren en kwaliteitsvol onderwijs uit te bouwen. De school kan bij de pedagogische 
begeleiding terecht voor alle pedagogisch-didactische vragen of innovaties. Na een doorlichting 
geeft de begeleiding ondersteuning. 
Naast pedagogische begeleiding kan een schoolbestuur beroep doen op de diensten van OVSG 
voor: 

 Nascholing en service 
 Jurering en evaluatie 
 Consulting-juridische ondersteuning 
 Protocollen Algemene Verordening Gegevensbescherming 
 Begeleiding van een dossier scholenbouw 
 Publicaties en administratieve software 
 Sport- en openluchtklassen 
 Belangenbehartiging 

 

 
1.11 Openstellen van de school - organisatie van de schooluren. 
Lesurenregeling kleuter: 
     maandag:   voormiddag: 8.45u. -10.25u. en 10.40u. – 11.45u. 
        namiddag: 13.00u. -14.50u. en 15.10u. – 16u. 
     dinsdag en donderdag: idem 



     woensdag:  voormiddag:8.45u. – 10.25u. en 10.40u. - 11.30u.  
     vrijdag:    voormiddag:  8.45u. -10.25u. en 10.40u. – 11.55u. 
                 namiddag: 13.00u. -14.50u. en 15.10u. – 15.35u. 
 
Lesurenregeling lager: 
     maandag:   voormiddag: 8.45u. -10.25u. en 10.40u. – 11.55u. 
        namiddag: 13.10u. -14.50u. en 15.10u. – 16u. 
     dinsdag en donderdag: idem 
     woensdag:  voormiddag:8.45u. – 10.25u. en 10.40u. - 11.30u.  
     vrijdag:    voormiddag:  8.45u. -10.25u. en 10.40u. – 11.55u. 
                 namiddag: 13.10u. -14.50u. en 15.10u. – 15.35u. 
Opmerking: de bel rinkelt steeds 5 minuten voor aanvangstijd; dus om 8.40u.en 13.10u., dit om 
tijdig aan de lessen te kunnen beginnen. 
 
Vakanties en vrije dagen : schooljaar 2021-2022 
 
 - eerste trimester: 
  - maandag 4 oktober  2021 (facultatieve verlofdag) 
  - herfstvakantie: van maandag 1 november 2021 tot vrijdag 5 november 2021 
  - woensdag 11 november 2021  Wapenstilstand 
  - donderdag 12 november 2021 (facultatieve verlofdag) 
  - kerstvakantie: van vrijdag 24 december 2021 (11u.30) tot vrijdag 7 januari 2022 
 - tweede trimester: 
  - krokusvakantie : van maandag 28 februari 2022 tot vrijdag 4 maart 2022 
  - paasvakantie: van maandag 4 april 2022 tot maandag 18 april 2022  
 - derde trimester: 
  - donderdag 26 mei 2022 (Hemelvaart) vrijdag 27 mei 2022 (brugdag) 
  - maandag 6 juni 2022 (pinkstermaandag) 
  - donderdag 30 juni 2022 vanaf 11u.30: begin zomervakantie   
 
Pedagogische studiedagen: 
  - vrijdag 29 oktober 2021 
  - woensdag 16 februari 2022 
 
1.12 Toezichten, kinderopvang, verkeersveiligheid. 
Toezicht:   
 - ochtendtoezicht: van 8.15u. tot 8.45u. 
 - voormiddagtoezicht: van 10.25u. tot 10.40u.  
 - middagtoezicht: van 11.45u.tot 13.00u. (kl)  11.55u.  tot 13.10u. (lager) 
 - namiddagtoezicht: van 14.50u. tot 15.10u.   
De schoolpoort gaat open om 8u. Kinderen worden echter maar verwacht om 8u.15. Mits 
uitdrukkelijke toestemming van de directie kan hierop een uitzondering worden gemaakt. 
Om de veiligheid van de kinderen te garanderen, dient iedereen die voor 8.15u. in de school 
aankomt, plaats te nemen op de banken in de turnzaal totdat er toezicht is op de speelplaats. 
 ‘s Middags kunnen de kinderen die niet op school blijven eten, terug op de speelplaats vanaf 
13u.  Uitzonderingen hierop zijn mogelijk mits voorafgaande toestemming van de directie. 
 



Kinderopvang VZW "Knipoog" organiseert een buitenschoolse kinderopvang in de  
vestiging te Petegem in de Lindestraat 1, ’s morgens vanaf 7u. tot 8.30u. en 
naschools tot 18.30u. , ook op woensdagen, snipperdagen en vakantiedagen.  
Wie voor 7u. wil gebruik maken van de opvang kan dit, maar dient zich 
vooraf te wenden tot de coördinator. 
Elk kind dient vooraf ingeschreven te worden via een formulier dat je kunt 
bekomen op het gemeentehuis, in de school en in de opvang. 
Verdere informatie kun je bekomen bij de coördinator Mevr. Tonia Van 
Merhaeghe, tijdens de openingsuren ( tel. 056/75 85 25). Alle kinderen 
worden te voet begeleid van en naar de school. Bij regenweer wordt gebruik 
gemaakt van de schoolbus. 

 
Verkeersveiligheid Aan de school werden parkeeraanduidingen aangebracht. 
  Gemachtigd toezichters regelen naschools het verkeer aan de schoolpoort. 

Respecteer dit alles uit veiligheid voor uw kinderen.  
Laat voldoende ruimte aan de schoolpoort zodat de kinderen veilig en 
overzichtelijk de school kunnen verlaten. 
Wij moedigen het stappen en het fietsen aan. Het is aangewezen het 
traject van en naar huis vooraf goed te verkennen samen met je kind(eren). 
Moedig ook het dragen van een helm en fluokledij aan. 

1.13 Leerlingenvervoer. 
- De organisatie van het leerlingenvervoer ligt bij de vzw leerlingenvervoer Wortegem-Petegem. 
Je hebt de keuze tussen een 10-beurtenkaart aan € 14 of een jaarabonnement van € 50/kind. 
Kinderen onder de 6 jaar rijden gratis.  
De verrekening gebeurt via de schoolfactuur. 
- Op de bus is er begeleiding voorzien. De begeleider staat in voor de veiligheid van de kinderen 
van bij het instappen tot bij het uitstappen. De ouders dragen de volledige verantwoordelijkheid 
tot het kind ‘s morgens is opgestapt en zodra het kind is uitgestapt. Aan gevaarlijke wegen zal 
de begeleider het kind wel veilig oversteken. 
- Uur en plaats van op- en afstappen wordt vooraf besproken met de directie. 
- Wie wenst gebruik te maken van de schoolbus dient hiervoor in te schrijven, het liefst met een 
vast weekschema. Wijzingen worden steeds doorgegeven aan de chauffeur of de begeleider. 
 
1.14 Schoolverzekering. 
- De kinderen zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen tijdens de schooluren op school; 
buiten de school bij didactische uitstappen, sportactiviteiten, tijdens het verblijf bij extra-
murosactiviteiten zoals bos- of veenklassen; ook tijdens de voor- of naschoolse kinderopvang. 
De kinderen zijn eveneens verzekerd tijdens de normale tijd op weg naar school, of naschools bij 
hun terugweg naar huis. Ze dienen wel rechtstreeks naar huis te gaan via de kortste of 
veiligste weg. 
- Er kan slechts beroep gedaan worden op de verzekering wanneer een ongevalaangifte is 
ingevuld onmiddellijk na het ongeval. Je kan dit opvragen op het secretariaat en laten invullen 
door de behandelende geneesheer. Bezorg dit formulier binnen de drie dagen terug op het 
secretariaat. Het verzekeringscontract voorziet in de terugbetaling van de behandelingskosten 



met   verwijzing naar het R.I.Z.I.V.- barema tot beloop van het eventuele overschot ná 
tegemoetkoming van het ziekenfonds. 
- In toepassing van de wet moeten de geneesheren en ziekenhuizen aan de patiënten of aan hun 
ouders om betaling van de gewone verstrekkingen verzoeken en de getuigschriften voor de 
verstrekte hulp, bestemd voor het ziekenfonds, afleveren. 
- Op vertoon van de stavingsstukken en van de afrekening van het ziekenfonds vergoedt 
ETHIAS haar tegemoetkoming op de door de rechthebbenden gewenste wijze. 
(rekeningnummer) 
- Het slachtoffer en de ouders hebben de vrijheid van keuze van arts of ziekenhuis ongeacht 
welke dokter of ziekenhuis de eerste verzorging heeft toegediend. 
 
 
1.15 Verbruiken op school - Inzamelen van gelden. 
- Maaltijden: de kinderen die ‘s middags op school blijven krijgen de gelegenheid een warme 
maaltijd te nemen aan de prijs van € 2,20. Wie alleen soep wenst betaalt hiervoor € 0,20. De 
afrekeningen worden aan uw kind(eren) meegegeven op het einde van elke maand. 
Voor de aanvang van iedere maand dient de maaltijdenbrief te worden ingevuld. Stip hierop aan 
of jouw kind een warme maaltijd neemt, boterhammen eet of naar huis gaat eten. Bij de warme 
maaltijd wordt steeds water gedronken. Wie boterhammen eet, kan steeds water krijgen op 
school of brengt zijn eigen drank mee (water, fruitsap of melkproduct). Frisdranken met prik 
zijn niet toegestaan! Wij willen nog eens benadrukken dat enkel de kinderen die vooraf een 
schriftelijke toestemming hebben naar huis kunnen gaan over de middag! 
- Drankjes: in kader van het gezondheidsbeleid worden op school geen dranken meer bedeeld. 
Kinderen kunnen steeds water drinken aan de drinkfonteintjes of hun fles vullen aan de 
kraantjes. Wie zelf een drankje wil meebrengen kiest voor een gezonde drank zonder prik. 
Frisdranken zijn verboden. 
- Inning van bijkomende gelden i.v.m. abonnementen, didactische uitstappen, sport- of culturele 
activiteiten e.d. worden vermeld in een afzonderlijk schrijven of in de schoolagenda. 
De verrekening gebeurt telkens op het einde van de maand. 
- Het maximumbedrag van de leerlingenbijdragen voor onderwijsgebonden activiteiten zoals 
didactische uitstappen, bijwonen van culturele activiteiten, deelname aan sportactiviteiten enz. 
is vastgesteld op € 90 per jaar voor de leerlingen van het lager en  € 45 voor de kleuters zoals 
wettelijk bepaald door de scherpe maximumfactuur. Voor meerdaagse uitstappen is de minder 
scherpe maximumfactuur van toepassing, met name € 450 voor het volledige lager onderwijs. 
 
1.16 Extra-murosactiviteiten. 
Extra-murosactiviteiten zijn activiteiten van méér dan één schooldag (zoals bv. veenklassen, 
zeeklassen, ...) georganiseerd voor een groep leerlingen die plaatsvinden buiten de schoolmuren, 
waarbij de leerlingen deze lessen of activiteiten dienen te volgen. 
De extra-murosactiviteiten vormen een deel van het schoolgebeuren van de kinderen.  
Deze activiteiten worden ingepast in het leerprogramma van de school. 



We gaan er van uit dat alle ouders de toestemming geven om hun kind deel te laten nemen aan 
deze activiteiten, wanneer dit niet het geval is, dienen ze dit minstens 2 maanden vooraf 
schriftelijk kenbaar te maken aan de directie. 
 
1.17 Oudercontact. 
Geplande oudercontacten. 
- maandag 30 augustus 2021: infoavond 
- dinsdag 26 en donderdag 28 oktober 2021: oudercontacten voor eerste, tweede en derde 
leerjaar. 
- dinsdag 14 en donderdag 16 december 2021: oudercontacten voor alle kleuters. 
- dinsdag 21 en donderdag 23 december 2021: oudercontacten voor vierde, vijfde en zesde 
leerjaar. 
- dinsdag 29 en donderdag 31 maart 2022: oudercontacten voor eerste, tweede en derde 
leerjaar. 
- dinsdag 14 en donderdag 16 juni 2022: oudercontacten voor alle kleuters. 
- dinsdag 21 en donderdag 23 juni 2022: oudercontacten voor alle leerlingen. 
         
Occasionele contacten. 
 Elke schooldag tussen 8.30u. en 8.40u. , en tussen 13u. en 13.10u. , na afspraak. 
 
1.18 Rapportering. 
Op onderstaande data zullen de kinderen een rapport krijgen: 
 - 28/10/2021 Rapport algemene vakken + rapport vaardigheden 
 - 24/12/2021 Rapport algemene vakken + rapport vaardigheden 
 - 28/01/2022 Rapport ICT – LO – Leren leren en MUVO 
 - 25/03/2022 Rapport algemene vakken + rapport vaardigheden 
 - 27/06/2022 Rapport ICT – LO – Leren leren en MUVO 
    Rapport algemene vakken + rapport vaardigheden 
 
1.19 Schoolzwemmen. 
De zwemlessen hebben plaats in De Treffer te Waregem. Vanaf het eerste tot en met het 
vierde leerjaar gaan alle kinderen om de twee weken zwemmen. Het vijfde leerjaar zwemt het 
eerste semester en het zesde leerjaar het tweede semester. 
De zwemdata worden iedere maand op de kalender genoteerd en je kan steeds de zwemkalender 
raadplegen op de website van de school. 
Ook de derde kleuterklassers gaan zwemmen in De Treffer te Waregem en dit op 
maandagvoormiddag op de volgende data: 13 september 2021, 11 oktober 2021, 15 november 
2021, 13 december 2021, 10 januari 2022, 7 februari 2022, 14 maart 2022, 25 april 2022, 20 
juni 2022. 
Het vervoer en het inkomgeld voor het zwembad neemt de gemeente voor zijn rekening. 
  
Indien u meent een ernstige reden te hebben om uw kind niet te laten deelnemen aan het 
schoolzwemmen, gelieve dit dan schriftelijk mee te delen. 

1.20. Leeruitstappen 



Op geregelde tijdstippen worden leeruitstappen georganiseerd. Op de maandkalender wordt u 
hiervan op de hoogte gebracht. Enkel wanneer u meent een ernstige reden te hebben om uw kind 
niet te laten deelnemen, kan u contact opnemen met de directie. 
 
Hoofdstuk 2. Afsprakennota. 
 
1. Ouders en school. 
Leefregels: we vragen de ouders om de leefregels die voor de kinderen gelden ook zelf te 
respecteren en hun kind te stimuleren om de leefregels van de school na te leven. 
Van de ouders wordt verwacht dat zij de volgende afspraken naleven: 

- taalgebruik: op school en in de nabijheid van de leerlingen spreken alle 
schoolparticipanten het Algemeen Nederlands met elkaar. 
- uiterlijk voorkomen: kledij, schoeisel en haartooi van de leerlingen zijn verzorgd, 
eenvoudig en hygiënisch. Er wordt afstand genomen van modische bewegingen die zich ook 
uitwendig manifesteren en daardoor een middel zijn om zich te distantiëren van de 
medeleerlingen. 
- schoeisel: het dragen van slippers op school wordt verboden. Tijdens het spel op de 
speelplaats en de verplaatsingen kan dit de beweeglijkheid remmen en leiden tot 
lichamelijke ongevallen.  
- turnkledij:  de lessen lichamelijke opvoeding gaan in de gemeentelijke sporthal door. De 
kinderen verplaatsen zich te voet onder begeleiding en kleden zich in de kleedkamers van 
de sporthal aan. Ze dienen een sportzakje mee te brengen met daarin hun sportuitrusting 
bestaande uit een sportbroekje, een turn T-shirt, sportkousen en turnpantoffels of 
sportschoenen met witte zolen. Om praktische redenen hebben wij gelijke sportzakjes 
aangekocht voor het opbergen van de turnkledij. ( deze zijn te verkrijgen aan de prijs van 
€ 2,50. T-shirts met het embleem van onze gemeenteschool zijn eveneens te verkrijgen 
aan de prijs van € 7.) Gelieve alles duidelijk te naamtekenen. 
De kleuters dragen tijdens de bewegingslessen hun gewone kledij. Zij hebben enkel  
sportschoentjes met witte zolen nodig die op school worden opgeborgen. Om het wisselen 
van schoenen vlot te laten verlopen vragen we om, indien mogelijk, schoenen met 
kleefstroken mee te brengen. 
- schoolmateriaal: alle leerboeken, schriften en schoolgerei worden gratis ter beschikking 
van de leerlingen gesteld.  Bij verlies of bij opzettelijke beschadiging van schoolmateriaal 
kan een vergoeding gevraagd worden. 
- verkeer en veiligheid: de ouders bespreken met hun kinderen de veiligste schoolroute van 
thuis naar school en van school naar thuis. Mogen we met aandrang vragen om het 
fluohesje, dat de kinderen van de school kregen, steeds te dragen. 
De ouders zorgen ervoor dat kinderen, die met de fiets naar school komen, over een fiets 
beschikken die verkeerstechnisch in orde en veilig uitgerust is. Het dragen van een 
fietshelm is sterk aangeraden. Het is belangrijk dat ouders het goede voorbeeld geven en 
hun kinderen ondersteunen om de verkeersregels na te leven. 
- verjaardagen: wie de klasgenootjes wil trakteren, kiest voor een stuk fruit, een 
droge koek of een andere kleine attentie. Een klasgeschenk is een goed alternatief. 
Aangezien we gaan voor een gezonde school,  bannen we te gesuikerde koeken en 
cakes. Snoep, chips en frisdranken zijn uiteraard niet toegelaten! 
- wenskaarten en uitnodigingen: uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes worden enkel 
uitgedeeld door de juf of meester wanneer alle kinderen van de klas zijn uitgenodigd. 
Wenskaarten zoals kerst- en nieuwjaarskaarten zullen niet worden uitgedeeld. 



- tussendoortjes: geef de voorkeur aan een stukje fruit, een droge koek en een gezond 
drankje.  Cola, limonade, kauwgom, snoep, chips en koeken met een laag chocolade op zijn 
niet toegelaten.  
- GSM: een GSM is niet toegelaten op school tenzij dit vooraf werd gevraagd en besproken 
met de directie.  
- roken: het is verboden te roken op het grondgebied van de school, zowel binnen als 
buiten. Samen met de gemeente ijveren we bovendien om niet te roken op een plaats waar 
veel kinderen komen. 
- Medicatie: 

 *De school (alle personeelsleden, middagtoezichters, ….op school die verantwoordelijk 
zijn voor de kinderen) 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. 

  

 *De ouders kunnen de school verzoeken om medicatie toe te dienen. 
 De school kan weigeren om medicatie toe te dienen, tenzij:  

 1. die is voorgeschreven door een arts én:. 
 2. die omwille van medische redenen tijdens de schooluren dient te worden toegediend .  

De ouders dienen hiervoor een medicatiefiche volledig ingevuld af te geven op het 
 secretariaat. Het is echter niet mogelijk dat de leerkracht aerosol toedient aan de 
 kinderen tijdens de schooluren.  

 
* In overleg met de CLB arts kan het personeelslid  van de school alsnog weigeren 
medicatie toe te dienen. In onderling overleg tussen de school, het CLB en de ouders 
wordt naar een passende oplossing gezocht. 
 

 
2. Leerling en school. 
Leefregels voor de leerlingen. 
 
Ik en mijn houding  Ik heb respect voor anderen. 
    Ik vecht niet en maak geen ruzie. 
    Ik scheld niemand uit en gebruik geen bijnamen. 
    Ik heb eerbied voor het bezit van anderen. 
    Ik pest niemand en zet ook anderen niet aan tot pesten. 
    Ik schrijf netjes en verzorg mijn schriften. 
    In de eetzaal ben ik rustig en heb goede tafelmanieren. 
    Ik luister steeds naar de aanwijzingen van de leraar of de begeleider. 
    … 
 
Ik, gezondheid en hygiëne Mijn kledij, schoeisel en haartooi zijn verzorgd en hygiënisch. 
      Ik hou de toiletten netjes. 
      In de turnles draag ik de voorgeschreven turnkledij. 
      Ik neem mijn turnkledij regelmatig mee naar huis om te wassen. 
      Ik breng alleen gezonde versnaperingen mee. (bv. fruit) 
      Ik drink op school geen frisdranken en hou het liever bij water of 

andere gezonde drankjes. 
      ... 



 
Ik zorg voor het milieu Ik zorg mee voor een nette school. 
      Ik sorteer het afval en gooi het in de juiste container. 
      Ik heb oog voor het voorkomen van afval. 
      ... 
 
Ik en mijn taalgebruik Op school spreek ik Algemeen Nederlands. 
      Volwassenen spreek ik aan met meneer of mevrouw. 
      De leraren noem ik “meester” of “juffrouw”.  


