Harelbeke, 4 september 2018

Beste ouders,
De zomervakantie is alweer voorbij. Met opgeladen batterijen en een goed humeur hebben
zowel de leerkrachten als de leerlingen het nieuwe schooljaar met enthousiasme ingezet.
In deze eerste ‘Info voor ouders’ proberen we zoveel mogelijk informatie mee te geven over
het komende schooljaar. Veel hiervan kan u ook terugvinden op onze website
www.tergavers.be. Onder de rubrieken ‘info’ en ‘ouders’ vindt u heel wat praktische info
over onze school, zoals de maandelijkse infobrochure voor de ouders, het schoolreglement en
de geplande activiteiten.
Nieuw vanaf 3 september 2018
1. Er mag niet meer gerookt worden op het schooldomein, noch tijdens de lesuren, noch
erbuiten.
2. De Vlaamse regering staat een uitdoofbeleid rond fruitsappen en andere gezoete
dranken in scholen voor. Daarom zullen we geen fruitsap meer aanbieden. Melk kan
wel nog besteld worden en natuurlijk kunnen de kinderen ten allen tijde water drinken.
We hopen daarmee een bijdrage te leveren tot de gezondheid van onze leerlingen.
3. De prijs van een jaarabonnement voor de schoolbus bedraagt dit schooljaar € 110 voor
kleuters, € 130 voor leerlingen van het 1ste tot en met het 3de leerjaar en € 150 voor
leerlingen van het 4de tot en met het 6de leerjaar.
4. De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar gaan nog slechts om de 4 weken zwemmen.

Uw oogappel heeft ondertussen ook al kennisgemaakt met zijn/haar nieuwe juf/meester. Op
pagina 7 van deze info vindt u een overzicht van de klasverdeling. Daar kan u bekijken welke
leerkracht(en) lesgeven aan uw kind.
Het eerste leerjaar telt dit schooljaar 33 leerlingen. We kozen er daarom voor om alle nog
beschikbare uren samen te leggen om deze klas, waar de basis gelegd wordt voor lezen,
schrijven en rekenen, op een viertal uurtjes na volledig te splitsen. Er zal dit schooljaar dus
een 1ste leerjaar A en een 1ste leerjaar B ingericht worden.
Beleidsprioriteiten :
Vorig schooljaar startten we, onder begeleiding van de pedagogische begeleidingsdienst van
het GO!, met de implementatie van het nieuwe leerplan muzische vorming. We startten met
het domein ‘beeld’, wat we dit schooljaar verder zullen optimaliseren.
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Dit schooljaar nemen we de domeinen ‘muziek’ en ‘beweging’ onder de loep.
Verder blijven we inzetten op gezondheid, met vooral accenten op het sportieve en gezonde
voeding.
Naar het sportieve toe wordt ‘One mile a day’ verder gezet en bijgestuurd. Zo engageren de
directie en enkele leerkrachten zich om hier zoveel mogelijk aan deel te nemen, wat
ongetwijfeld zijn impact zal hebben op de motivatie van de leerlingen.
Naar gezonde voeding toe stimuleren we onze leerlingen om water te drinken en om elke dag
een stuk fruit te eten. Het niet langer aanbieden van fruitsap en onze deelname aan ‘Oog voor
lekkers’ kaderen in deze doelstellingen.
Daarnaast wordt ons MOS-project verder gezet, met de focus op de schooltuin, sorteren en
verminderen van afval, aandacht voor energiebeheersing en natuurbeleving op ons
schooldomein zelf.

Enkele praktische afspraken:
Aanvang en einde van de lessen :
1. In kleuterafdeling:
a.
b.
c.
d.
e.

Maandag :
Dinsdag :
Woensdag :
Donderdag:
Vrijdag :

08u55 – 11u40 en 13u05 – 16u00
08u55 – 11u40 en 13u05 – 16u00
08u55 – 11u40
08u55 – 11u40 en 13u05 – 16u00
08u55 – 11u40 en 13u05 – 16u00

2. In lagere afdeling:
a.
b.
c.
d.
e.

Maandag :
Dinsdag :
Woensdag :
Donderdag:
Vrijdag :

08u55 – 12u05 en 13u05 – 16u00
08u55 – 12u05 en 13u05 – 16u00
08u55 – 11u40
08u55 – 12u05 en 13u05 – 16u00
08u55 – 12u05 en 13u05 – 16u00

Mogen we vragen om uw kind zeker tijdig naar school te brengen, zodat de lessen zo weinig
mogelijk gestoord worden.
Opvang voor en na de lessen:
1. Er is opvang van 7u00 ’s morgens en tot 18u30 ’s avonds tijdens alle schooldagen,
ook op woensdag.
2. De kostprijs bedraagt € 0,75/half uur (gratis van 08u30 tot 08u55 en van 16u00 tot
16u30), op woensdagmiddag van 11u40 tot 12u00.
3. Aan het einde van het schooljaar ontvangt u een fiscaal attest om bij uw
belastingaangifte te voegen.
4. Leerlingen die voor 8u00 en na 16u30 in de opvang zijn krijgen een (of een paar)
boterham(men) met choco of jam aangeboden.
5. Leerlingen die voor 08u30 op school zijn, moeten naar de opvang in kleuterblok 2
(blok 2de en 3de kleuterklas).
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6. Ook de kleinste kleuters worden ’s morgens in de opvang verwacht. Kleuterblok 1
blijft gesloten tot de aanvang van de lessen.
Studie :
1. Er is studie op maandag, dinsdag en donderdag, telkens van 16u00 tot 16u30.
Leerlingen uit het 4de, 5de en 6de leerjaar die in de opvang blijven moeten verplicht
naar de studie.
2. Leerlingen uit het 1ste, 2de en 3de leerjaar kunnen ook naar de studie als de ouders dit
met een kort briefje aanvragen.
Afhalen leerlingen :
1. Kleuters :
De kleuters worden via de doorgang naast het zwembad naar het grasveld aan de
voorzijde van school gebracht. Daar kunnen ze afgehaald worden door hun ouders.
2. Lagere afdeling :
De leerlingen staan onder toezicht tot aan de schoolpoort (parking bus).
We vragen de ouders om hun kinderen pas aan het grasveld aan kleuterblok 1
(kleuters) of aan de schoolpoort (leerlingen lager) af te halen.
Leerlingen uit het lagere die om één of andere reden vroeger moeten vertrekken
(muziekschool, sportclub, …), halen een pasje af bij de directie.
Agenda :
Om een vlotte communicatie tussen school en ouders te bewerkstelligen, vragen wij u elke
dag de agenda van uw kind te willen ondertekenen, ook als er geen huiswerk is. Op het einde
van de week wordt de schoolagenda nogmaals ondertekend. De leerkrachten kregen de
opdracht hier sterk op toe te zien. Ook zij tekenen minstens één maal per week de agenda.
Belangrijk: Ook u als ouder kan op- of aanmerkingen of vragen in de agenda schrijven. De
agenda (ook het heen- en weerschriftje van de kleuters) is het meest directe middel om de
leerkrachten te bereiken.
Huiswerk :
Het huiswerk staat ingeschreven op de dag waarop het afgegeven moet worden.
Dus : huiswerk genoteerd op donderdag moet klaar zijn tegen donderdagmorgen.
Fluohesjes
Het dragen van een fluohesje is verplicht, zowel op de weg van thuis naar school en
omgekeerd. Ook op uitstappen met school dienen de leerlingen hun hesje te dragen. We
proberen hiermee onze leerlingen een attitude aan te leren waardoor het dragen van een hesje
een vanzelfsprekendheid wordt. Dit kan hun veiligheid in het verkeer enkel maar ten goede
komen.
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Een eerste hesje wordt gratis aangeboden. Wanneer het hesje na een paar jaar versleten of te
klein is geworden, kan een nieuw hesje bekomen worden bij de directie voor de prijs van €5.
Ook bij verlies wordt een vergoeding van €5 gevraagd voor vervanging.
Om verlies te voorkomen wordt aan de binnenzijde van het hesje de naam van de leerling
genoteerd in onuitwisbare alcoholstift.
Kinderen die hun fluohesje niet bijhebben, worden daarop aangesproken; bij herhaalde
inbreuken worden de ouders verwittigd.
Turn T-shirt :
De leerlingen van het eerste leerjaar krijgen een gratis groen turnT-shirt van de school in de
loop van september. Het T-shirt wordt genaamtekend door de leerkracht lichamelijke
opvoeding met strijkletters.
Als uw kind zijn/haar T-shirt verliest of als het te klein geworden is kan een nieuw T-shirt bij
de turnleerkracht verkregen worden voor de prijs van € 5.
Roken :
De wetgeving bepaalt dat vanaf 1 september 2018 roken op het volledige schooldomein strikt
verboden is. Ik vraag iedereen dan ook dit verbod strikt te respecteren.

Studietoelage :
Net zoals vorig schooljaar kunnen bepaalde ouders ook dit schooljaar opnieuw een
studietoelage aanvragen. Het loont zeker de moeite om eens na te gaan of u ook in
aanmerking komt.
Voor meer info en/of documenten voor de studietoelage kan u steeds terecht bij de directie of
op de website www.g-o.be .
Keuze godsdiensten – zedenleer :
Bij de eerste inschrijving van een kind in het lager onderwijs moet het gezinshoofd, de voogd
of de persoon aan wiens hoede het kind is toevertrouwd, kiezen tussen een van de
godsdiensten of zedenleer. Dit gebeurt door het invullen en ondertekenen van een formulier
‘keuze van levensbeschouwelijke vakken’.
Deze keuze blijft geldig in de volgende jaren van de basisschool.
Wijzigingen van keuze van levensbeschouwing voor het volgende schooljaar moeten uiterlijk
op 30 juni van het lopende schooljaar worden bezorgd aan de directie. De nieuwe keuze gaat
dan in de eerste dag van het volgende schooljaar.
Voor de kinderen die vrijstelling wensen voor één van de cursussen moet dit schriftelijk, met
motivatie, meegedeeld worden aan de directie.
Maaltijden :
De prijzen voor de warme maaltijden blijven ongewijzigd, nl. :

Gewone maaltijden
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Kleuters :
Lager:

€ 2,70
€ 3,40

Maaltijden zonder varkensvlees:
Kleuters:
€ 2,70
Lager:
€ 3,40
Vegetarische maaltijd:
Kleuters:
€ 2,70
Lager:
€ 3,40
De prijzen van melk blijft € 0,35, er wordt voortaan geen fruitsap meer aangeboden.

Kinderen die hun boterhammen meebrengen betalen voor middagtoezicht en soep de som van
€ 0,85 (kleuters) of € 0,90 (lager).
Soep is niet verplicht voor de boterhameters. Kinderen die geen soep gebruiken bij hun
boterhammen betalen € 0,50 voor middagtoezicht.

Snoep:
We vragen de ouders uitdrukkelijk om geen snoep mee te geven naar school.
Natuurlijk is een stuk fruit of een droge koek wel toegelaten.
Ook dit jaar schreven we ons in voor ‘Oog voor lekkers’ (het vroegere Tutti Frutti).
Afhankelijk of (en/of hoelang) we subsidies krijgen (Europa en Vlaanderen bundelen hun
krachten, samen met de steun van de groente-, fruit- en zuivelsector) kan de prijs variëren
tussen de € 3 en € 7 per kind per schooljaar.

Verjaardagen :
Elke verjaardag wordt in de klas gevierd.
Er worden geen individuele cadeaus toegelaten.
Een cake of (liefst zelfgebakken) taart kan een alternatief zijn. Een andere optie is een
klascadeau (eventueel af te spreken met de klasleerkracht van uw kind).
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Zwemmen :
Vanaf de derde kleuterklas gaan de leerlingen om de twee weken zwemmen, behalve het 5de
en 6de leerjaar die maar om de vier weken gaan zwemmen.
De zwemlessen gaan altijd door op vrijdagnamiddag. De week dat uw kind niet zwemt, wordt
dit vervangen door lichamelijke opvoeding op vrijdagmorgen.

September 2018

Oktober 2018

Vrijdag 7 september (K3A, L1A, L1B & L2A)
Vrijdag 14 september (L3A, L4A, L5A)
Vrijdag 21 september (K3A, L1A, L1B & L2A)
Vrijdag 28 september (L3A, L4A, L6A)

Vrijdag 5 oktober (K3A, L1A, L1B & L2A)
Vrijdag 12 oktober (L3A, L4A, L5A)
Vrijdag 19 oktober (K3A, L1A, L1B & L2A)
Vrijdag 26 oktober (L3A, L4A, L6A)

November 2018

December 2018

Vrijdag 9 november (K3A, L1A, L1B & L2A)
Vrijdag 16 november (L3A, L4A, L5A)
Vrijdag 23 november (K3A, L1A, L1B & L2A)
Vrijdag 30 november (L3A, L4A, L6A)

Vrijdag 7 december (K3A, L1A, L1B & L2A)
Vrijdag 14 december (L3A, L4A, L5A)
Vrijdag 21 december (K3A, L1A, L1B & L2A)

Januari 2019

Februari 2019

Vrijdag 11 januari (L3A, L4A, L6A)
Vrijdag 18 januari (K3A, L1A, L1B & L2A)
Vrijdag 25 januari (L3A, L4A, L5A)

Vrijdag 1 februari (K3A, L1A, L1B & L2A)
Vrijdag 8 februari (L3A, L4A, L6A)
Vrijdag 15 februari (K3A, L1A, L1B & L2A)
Vrijdag 22 februari (L3A, L4A, L5A)

Maart 2019

April 2019

Vrijdag 15 maart (K3A, L1A, L1B & L2A)
Vrijdag 22 maart (L3A, L4A, L6A)
Vrijdag 29 maart (K3A, L1A, L1B & L2A)

Vrijdag 5 april (L3A, L4A, L5A)
Vrijdag 26 april (K3A, L1A, L1B & L2A)

Mei 2019

Juni 2019

Vrijdag 3 mei (L3A, L4A, L6A)
Vrijdag 10 mei (K3A, L1A, L1B & L2A)
Vrijdag 17 mei (L3A, L4A, L5A)
Vrijdag 24 mei (K3A, L1A, L1B & L2A)

Vrijdag 14 juni (L3A, L4A, L6A)
Vrijdag 21 juni (K3A, L1A, L1B & L2A)
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Klasverdeling schooljaar 2018 – 2019:
Directie :

dhr. Jean-Claude Van Loosveldt

Kleuterafdeling :
K1A (peuterklas) :
K1B :
K2A:
K3A :
SES-lestijden
kinderverzorgster:
kleuterturnen:

mevr. Connie Destoop
mevr. Daja Boin
mevr. Saskia Loosvelt
mevr. Caroline Basijn
mevr. Valérie Voet
mevr. Wendy Deconinck (8 uur)
mevr. Cynthia Bamelis

Lagere afdeling :
1ste leerjaar A :
1ste leerjaar B :
2de leerjaar :
3de leerjaar :
4de leerjaar:
5de leerjaar:
6de leerjaar:
Zorg:

mevr. Sophie Putman
mevr. Joyce Snauwaert (dinsdag)
mevr. Veerle Vanacker
mevr. Joyce Snauwaert
mevr. Vicky Beggia
dhr. Lorenzo Demey
mevr. Gwenny Meyfroid (maandag, dinsdag en om de 2 weken op woensdag)
mevr. Kim Vanderstraeten (donderdag, vrijdag en om de 2 weken op woensdag)
mevr. Elien Vaernewyck
mevr. Connie Soetaert
mevr. Linda Mulder (kleuter en 1ste leerjaar)
mevr. Julie Wallaert (2de tot en met 6de leerjaar)

Lichamelijke opvoeding :
RKG:
NCZ:
Islam. godsd.:
Prot. godsd.:
Orth. Godsd.:

mevr. Greet D’Hont

mevr. Valérie Voet
dhr. Anneloor Reynaert
mevr. Hanane Guermat
mevr. Ellen Devos
dhr. Samuel Christiaens
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Menu schoolrestaurant :
Maandag 3 september 2018

Dinsdag 4 september 2018

Donderdag 6 september 2018

Vrijdag 7 september 2018

Tomaatgroentensoep
Vol-au-vent
Mayonaise
Frieten

Wortelsoep
Lasagne

Broccolisoep
Krokantje van kalkoen
Vleesjus
Spinazie in room
Natuuraardappelen

Bloemkoolsoep
Gevogeltebraadworst
Bleesjus
Erwten en wortelen gestoofd
Natuuraardappelen

Maandag 10 september 2018

Dinsdag 11 september 2018

Donderdag 13 september 2018

Vrijdag 14 september 2018

Groentesoep
Waterzooi op zijn Gents
Natuuraardappelen

Tomatensoep
Gevogeltechipolata
Vleesjus
Bloemkool in Mornaysaus
Gebakken aardappelen

Champignonsaus
Spaghetti bolognaise
Gemalen kaas

Courgettesoep
Gepaneerde visfilet
Tartaar
Puree van peterseliewortel

Maandag 17 september 2018

Dinsdag 18 september 2018

Donderdag 20 september 2018

Vrijdag 21 september 2018

Spinaziesoep
Boomstammetje
Vleesjus
Boontjes gestoofd
Natuuraardappelen

Kervelsoep
Rundsstoofvlees op zijn Vlaams
Rauwkost
Frieten

Bloemkoolsoep
Schartongrol
Mediterraanse saus
Elleboogjes

Minestrone
Kipfilet
Currysaus met ananas
Rijst met maïs

Maandag 24 september 2018

Dinsdag 25 september 2018

Donderdag 27 september 2018

Vrijdag 28 september 2018

Waterkerssoep
Kalkoencordonbleu
Vleesjus
Broccolipuree

Seldersoep
Kaassaus met ham en prei
Macaroni

Juliennesoep
Blanket met fijne groenten
Frieten

Tomatensoep
Witte pens
Vleesjus
Appelmoes
Natuuraardappelen
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Beste ouder,
De Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is
vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het zes wordt.
Dit is dus ook van toepassing op leerlingen die, wegens
verlengd kleuterschoolbezoek, op zesjarige leeftijd nog in het
kleuteronderwijs zitten. Daarnaast zijn ook kleuters die op
vijf jaar reeds naar het lager onderwijs overstappen, eveneens
leerplichtig.
Als ouder bent u verantwoordelijk voor het feit dat uw kind
aan de leerplicht voldoet.
Voor het voldoen aan deze leerplicht hebt u gekozen voor
inschrijving in een school. Een inschrijving alleen is evenwel
niet voldoende: uw kind moet élke schooldag van het schooljaar
daadwerkelijk op school aanwezig zijn, behalve bij gewettigde
afwezigheden.
Hierna vindt u in welke situaties leerplichtige kinderen
gewettigd afwezig kunnen zijn en wat uw verplichtingen terzake
zijn.
Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende
situaties:
1. Ziekte
Is uw kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan
is steeds een medisch attest vereist. Dit attest kan afkomstig
zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een
psychiater, een tandarts, een orthodontist en de
administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend
labo.
Als het enkel gaat om een consultatie (zoals bijvoorbeeld een
bezoek aan de tandarts), dan moet die zo veel mogelijk buiten
de schooluren plaatsvinden.
Wanneer een bepaald chronisch ziektebeeld leidt tot
verschillende afwezigheden zonder dat telkens een
doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine,…)
kan na samenspraak tussen school en CLB één medisch attest dat
het ziektebeeld bevestigt volstaan. Wanneer een afwezigheid om
deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest
van de ouders.
Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen
volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan
evenwel slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf
geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch
attest vereist.
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U verwittigt de school zo vlug mogelijk (bijv. telefonisch) en
bezorgt ook het attest zo vlug mogelijk.
2. Van rechtswege gewettigde afwezigheden
2.1. Het bijwonen van een begrafenis- of
huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak
woont als uw kind, of van een bloed- of aanverwant van uw
kind;
2.2. Het bijwonen van een familieraad;
2.3. De oproeping of dagvaarding voor de rechtbank
(bijvoorbeeld wanneer uw kind gehoord wordt in het kader
van een echtscheiding of moet verschijnen voor de
jeugdrechtbank);
2.4. Het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van
de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming
(bijvoorbeeld opname in een onthaal-, observatie- en
oriëntatiecentrum);
2.5. Onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school
door overmacht (staking van het openbaar vervoer,
overstroming,..)
2.6. Feestdagen verbonden aan de levensbeschouwing van uw
kind. Enkel de door de grondwet erkende godsdiensten
komen hiervoor in aanmerking (de anglicaanse,
islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe en
protestants-evangelische godsdienst). De anglicaanse,
katholieke en protestants-evangelische feestdagen vallen
in de vakantieperiodes. Voor de islam gaat het om: het
Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag); voor de
joodse godsdienst om het Joods nieuwjaar (2 dagen), de
Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen),
het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1
dag), het feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4
dagen) en het Wekenfeest (2 dagen); voor de orthodoxe
godsdienst betreft het Paasmaandag, Hemelvaart en
Pinksteren voor de jaren waarin het orthodoxe Paasfeest
niet samenvalt met het katholieke Paasfeest.
2.7. Het actief deelnemen in het kader van een individuele
selectie of lidmaatschap van een vereniging als
topsportbelofte aan sportieve manifestaties. Deze
afwezigheid kan maximaal 10 al dan niet gespreide halve
schooldagen per schooljaar bedragen. Het betreft hier
niet het bijwonen van een training, maar wel het kunnen
deelnemen aan wedstrijden/tornooien of stages waarvoor de
leerling (als lid van een unisportfederatie) geselecteerd
is. De unisportfederatie dient een document af te leveren
waaruit blijkt dat de leerling effectief geselecteerd is
als topsportbelofte. Dit document is geldig voor één
schooljaar en dient eventueel elk schooljaar opnieuw
verlengd te worden.
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Voor elke afwezigheid bezorgt u aan de school zo vlug mogelijk
een officieel document (2.1. t.e.m. 2.5 en 2.7) of een door u
geschreven verantwoording (2.6).
3. Afwezigheden mits toestemming van de directeur
Naast de afwezigheden wegens ziekte en de van rechtswege
gewettigde afwezigheden, kunnen er zich nog een aantal
situaties voordoen waarin afwezigheden gewettigd kunnen zijn.
Om deze reden is een categorie afwezigheden mits akkoord van
de directeur ingevoerd.
Onder deze categorie vallen de afwezigheden om “persoonlijke
redenen”. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u
voorafgaand een aanvraag indienen bij de directeur die dit op
zijn beurt goed- of afkeurt. Voorbeelden van dergelijke
afwezigheden zijn: de opname van een ouder in het ziekenhuis
waarbij het kind dan in de mogelijkheid is om mee te gaan naar
het ziekenhuis, het overlijden/de begrafenis van de
onthaalmoeder of van een buurjongen of - meisje,...
Mits toestemming van de directeur kan uw kind ook afwezig zijn
in o.a. volgende omstandigheden:
3.1. een rouwperiode bij een overlijden
3.2. actieve deelname aan culturele of sportieve
manifestaties, indien uw kind hiervoor als individu of
als lid van een vereniging geselecteerd is, bijv. de
deelname aan een kampioenschap/competitie;
3.3. afwezigheden wegens trainingen voor topsport in de
sporten tennis, zwemmen en gymnastiek (voor maximaal 6
lestijden per week, verplaatsingen inbegrepen), mits het
vooraf indienen van een dossier en een goedkeuring van
dit dossier door de directie.
Het dossier bestaat uit:
a. een gemotiveerde aanvraag van de ouders;
b. een verklaring van een bij de Vlaamse Sportfederatie
aangesloten sportfederatie waaruit blijkt dat uw kind een
trainingsschema van deze federatie volgt en dat dit
trainingsschema de gevraagde afwezigheden op school
verantwoordt;
3.4. deelname aan time-out-projecten
3.5. revalidatie in gewoon of buitengewoon onderwijs na
ziekte of ongeval (voor maximaal 150 minuten per week,
verplaatsingen inbegrepen), revalidatie in gewoon
onderwijs voor de behandeling van een stoornis die is
vastgelegd in een officiële diagnose (voor maximaal 150
minuten per week, verplaatsingen inbegrepen), revalidatie
in het buitengewoon onderwijs (voor maximaal 250 minuten
per week, verplaatsingen inbegrepen); telkens mits het
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vooraf indienen van een dossier en een goedkeuring van
dit dossier door de directie.
U dient steeds zo vlug mogelijk en tijdig de schriftelijke
verantwoording van de afwezigheid en/of de nodige
dossierstukken aan de school te bezorgen.
Opgelet:
Deze afwezigheden mits toestemming van de directeur zijn geen automatisme,
geen recht dat u kan opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om
deze afwezigheid toe te staan.
Er kan geen toestemming verleend worden om buiten de schoolvakanties op
verlof te gaan (vroeger vertrek of latere terugkeer).

Een afwezigheid ingevolge een preventieve schorsing, een
tijdelijke of een definitieve uitsluiting en waarbij
gemotiveerd werd dat opvang door de school niet haalbaar is,
is eveneens een gewettigde afwezigheid.
4. Afwezigheden van trekkende bevolking, in zeer uitzonderlijke
omstandigheden
Deze categorie is enkel van toepassing op kinderen van
binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en -artiesten
en woonwagenbewoners, om de ouders te vergezellen tijdens hun
verplaatsingen.
Behoort u tot de categorie trekkende bevolking, en kiest u
voor de leerplicht van hun kind voor een inschrijving in een
school, dan moet u - net als alle andere ouders – er op
toezien dat uw kind elke schooldag op school aanwezig is
(behoudens de gewettigde afwezigheden uit punt 1 t.e.m. 3).
Niettemin kunnen er zich in echt uitzonderlijke omstandigheden
situaties voordoen waarbij het omzeggens onvermijdelijk is dat
uw kind tijdelijk met u meereist. U moet deze situatie op
voorhand goed met de school bespreken en het er over eens zijn
dat het meenemen van het kind in die situatie aangewezen is. U
moet met de school duidelijke afspraken maken over hoe uw kind
in die periode met behulp van de school verder onderwijstaken
zal vervullen en hoe u met de school in contact zal blijven.
Deze afspraken moeten in een overeenkomst tussen uzelf en de
school neergeschreven worden. Enkel als u uw engagementen
terzake naleeft, is uw kind gewettigd afwezig.
Behoort u tot de trekkende bevolking, maar verblijft u ter
plaatse (bijv. op een woonwagenpark), dan moeten uw kinderen
uiteraard elke dag op school aanwezig zijn.
xxx
Aangezien de organisatie van het schooljaar door de overheid wettelijk
bepaald is en de schooldirectie daarop geen afwijking kan toestaan, is het
onder geen enkele omstandigheid toegelaten om vroeger dan de vastgestelde
vakanties uw kind van school weg te houden of het later te laten
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terugkeren. Ouders die dit toch doen overtreden de leerplichtwet en kunnen
hiervoor gesanctioneerd worden.
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