Beste ouder
In deel één ‘Informatie over onze school…’ vindt u gegevens betreffende het contacteren
van de school, de praktische organisatie en de samenwerking met ouders, clb, … Dit deel
maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij
aan.
In het tweede deel vragen we vooral uw aandacht voor ‘Ons pedagogisch project’. Dit is
het kerndocument voor onze school: het verwoordt vanuit welke inspiratie en bewogenheid
wij uw kind willen opvoeden en onderwijzen. Wij vragen u dit project te onderschrijven: dit
is trouwens de voorwaarde om ingeschreven te worden.
In dit deel wensen wij eveneens een portret van onze school te schetsen zodat u onze
herkomst kent.
In onze tijd wordt meer en meer gesproken over rechten en plichten tussen mensen. De
overheid verwacht dat ook binnen onderwijs duidelijk en eerlijk afgesproken wordt wat de
rechten maar vanzelfsprekend ook wat de plichten zijn van de ouders en de school. In feite
is de school immers een mini-maatschappij en voor de kinderen een goede oefenplaats om
te leren fijn samen te leven.
In het derde deel ‘Schoolreglement’ leest u wat wij u daarover van rechtswege moeten
meedelen.
Het vierde deel bevat de ‘Infobrochure onderwijsregelgeving’. Dit document biedt een
overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die opgenomen zijn in
dit schoolreglement. De inhoud van de infobundel kan ten alle tijden gewijzigd worden
zonder de instemming van de ouders. Bij elke wijziging van de inhoud van de bundel,
verwittigen wij de ouders via de nieuwsbrief of een nota.
Tenslotte bieden we u in het laatste deel in ‘Bijlagen’ een aantal documenten aan die onze
communicatie zullen vergemakkelijken.
Een actuele digitale versie van de volledige schoolbrochure met schoolreglement is
beschikbaar op de website van de school www.vbs-dewaaier.be. Op verzoek ontvangt u
een papieren versie van het document.
De inschrijving van uw kind op onze school houdt in dat u akkoord gaat met het volledige
schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen
aan het eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een
akkoord nodig van de ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke
reglement worden opnieuw ter akkoord aan u voorgelegd.
Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken.
Wij hopen op een goede samenwerking!
Namens directie en personeel van ‘de Waaier’
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Schoolreglement

Engagementsverklaring
Inschrijven van leerlingen
Echtscheiding / Ouderlijk gezag
Organisatie van leerlingengroepen
Afwezigheden
Onderwijs aan huis
Schooluitstappen
Getuigschrift basisonderwijs
Orde- en tuchtmaatregelen
Bijdrageregeling
Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning
Vrijwilligers
Welzijnsbeleid
Schoolgebonden afspraken
Revalidatie / Logopedie
Privacy
Infobrochure onderwijsregelgeving
Klachtenregeling
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Deel 4

Infobrochure onderwijsregelgeving

Integraal opgenomen in deze brochure. De meest recente versie wordt
gepubliceerd op de website van de school.
Items zijn o.a. centrum leerlingenbegeleiding – inschrijven van leerlingen –
afwezigheden – onderwijs aan huis – orde- en tuchtmaatregelen – getuigschrift
basisonderwijs – financiële bijdrage – geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning privacy

Deel 5

Bijlagen

Bij inschrijving
5.1 Organogram huidig schooljaar
5.2 Kostenraming ouderbijdragen: richtprijzen nieuwe schooljaar
5.3 Opvraging leerlingenkenmerken in het kader van financiering en subsidiëring
5.4 Toelating foto’s op website, nieuwsbrief - adressenlijst
5.5 Instemmingsformulier ‘Pedagogisch project en schoolreglement’
Aanvullingen voor het nieuwe schooljaar en/of wijzigingen gedurende het schooljaar
Bijlage 1 Organogram nieuwe schooljaar
Bijlage 2 Kostenraming ouderbijdragen
Bijlage 3 Wijzigingen en/of aanvullingen van de schoolbrochure
Bijlage 4 Info van CLB
Bijlage 5 Instemmingsformulier ‘Pedagogisch project en schoolreglement’
(afzonderlijk formulier te ondertekenen bij elke wijziging en wordt in de school bezorgd)

Toediening ‘Medicatie op school (formulier ontvangen op opendeur in augustus)
Afwezigheidsattesten (formulier ontvangen op opendeur in augustus)
Jaarkalender (zie in ‘Nieuwsbrief’ van augustus, meest recente kalender maandelijks op
nieuwsbrief en op de website van de school)
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