
                 
       

          
 

 
 
 

Aanpassingen schoolreglement 2021-2022 
 
 
 
Beste ouders,  
 
Het huidig schoolreglement werd aangevuld met enkele nieuwe richtlijnen vanuit het 
Departement Onderwijs en met schooleigen aanpassingen. 
 
De wetgeving eist dat elke ouder het reglement/de wijzigingen ondertekent als aanvaarding. 
 
 

Dit blad moet je terug aan de school bezorgen. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

Handtekenen Terug naar school 
 
 

_______________________________________________________________ 

 
 
De ouders van __________________________________   uit klas ___________ 
 
o gaan akkoord met de wijzigingen en aanpassingen in het schoolreglement. 
o wensen een papieren versie van het aangepaste schoolreglement. 
 
Naam: ___________________________________________________ 
 
Ouder(s) van 
______________________________________________ uit klas ________ 
______________________________________________ uit klas ________ 
______________________________________________ uit klas ________ 
______________________________________________ uit klas ________ 
 
Handtekening ouder(s) 
______________________________________________ 
 

 
 



Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan 
het schoolreglement voor het schooljaar 2021-2022. 

 
Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het model van schoolregle-
ment voor het schooljaar 2020-2021 met ingang van 1 september 2020.  
 

1. Middagorganisatie blz. 9 
Kinderen brengen zelf hun drank mee: zuiver water, zuivere melk of soep. De school 
warmt de meegebrachte soep niet op. De middagopvang is een dienst van de school.  
Vermits de middagopvang een dienst is, kan de school in bepaalde situaties kinderen 
weigeren om van de middagopvang gebruik te maken, vb. omwille van gedrag of de nood 
aan een rustpauze.. 
 

2. Studie blz.9 
Leerlingen van de lagere school kunnen op maandag, dinsdag en donderdag in de studie 
blijven. De korte studie voor kinderen van L1, L2 en L3 start om 15.45 uur en eindigt om 
16.15 uur. Voor het 1ste leerjaar start de studie na de kerstvakantie . 
 

3. Samenwerking met de ouders blz.11 
Contact: 
1ste contactpersoon: leerkracht via agenda of brief.  Afwezigheden kunnen doorgegeven 
worden via classdojo. 
2de contactpersoon voor een afspraak: directie, beleidsondersteuner, zorgcoördinator 
Wijze waarop de school contact opneemt met ouders: telefonisch of via mail. 
 

4. Een brede zorg blz.16 
Verder implementeren van het leerplan Zill! 
Feedback, evalueren, rapporteren 
Executieve functies 
Procesgericht kindvolgsysteem (KS) 
 

5. Oudercontacten blz. 19 
We organiseren ook regelmatig individuele oudercontacten. Bij het begin van elk 
schooljaar laten we weten op welke data die doorgaan. We verwachten van ouders dat 
zij aanwezig zijn op het oudercontact vermits de data bij de start van elk schooljaar 
worden meegegeven.   
 

6. Gewettigde afwezigheden blz.28 - 29 
 Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel 

mogelijk buiten de schooluren plaats vinden. De ouders verwittigen de school zo 
vlug mogelijk en bezorgen het ziektebriefje aan de leraar. De school zal het CLB 
contacteren bij twijfel over een medisch attest. 

 Ouders krijgen geen  toestemming om samen met het kind vroeger op vakantie 
te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat 
een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni. 

 
7. Bijdrageregeling blz.39 

Meerdaagse uitstappen (bedrag bovenop de maximumfactuur)                                                  
Max. €450 per kind voor volledige duur lager onderwijs 
 

8. Roken is verboden op school blz. 45 
Er geldt een permanent rookverbod op school. Het is dus verboden te roken in zowel 
gesloten ruimten van de school als in open lucht op de schoolterreinen. Dit betekent ook 
dat onder het afdak aan de voorkant van de school niet mag gerookt worden. 



 
9. Kledij blz. 47 

Kledij, schoeisel en haartooi zijn eenvoudig, stijlvol en hygiënisch. Men komt niet in 
vakantiekledij naar school. Spaghettibandjes, onthullende kledij en slippers zijn niet 
toegelaten. Het uiterlijk mag geen middel zijn om zich te onderscheiden van de 
medeleerlingen. Vanuit deze optiek raden we make-up, haarverf en piercings ten 
stelligste af. Hoofddoeken voor kinderen zijn niet toegelaten op school. 
 

10. Milieu op school blz. 48 
Gebruik brooddoos: Kinderen kunnen op school blijven eten. Ze brengen zelf hun 
lunchpakket mee. De maaltijden op school worden genuttigd in de eetzaal. Ze brengen 
eigen drank mee: plat water, witte melk, soep. Kinderen brengen geen snoep mee naar 
school, ook niet in de brooddoos. 
 


