Het schoolreglement
Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen.
Deel I bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen
deel uit van het schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan. Daarom wordt het hier toch
opgenomen
1

Onze school
1.1 Structuur
1.2 Contactgegevens

2

Organisatie, wie is wie
2.1 Het schoolbestuur
2.2 De schoolraad
2.3 Het LOC/OCSG
2.4 De scholengemeenschap KBHA
2.5 Het schoolteam
2.6 De oudervereniging

3

Samenwerking
3.1 CLB
3.2 Ondersteuningsnetwerk
3.3 Controleorganen vanwege het departement onderwijs
3.4 Nuttige adressen

In deel II vindt u een u het pedagogisch project van onze school en de engagementsverklaring
van het katholiek onderwijs.
In deel III vindt u het eigenlijke reglement dat bestaat uit
1

Engagementsverklaring tussen school en ouders

2

Regelgeving
2.1 Inschrijven
2.2 Afwezigheden
2.3 Onderwijs aan huis
2.4 Herstel-en sanctioneringsbeleid
2.5 Getuigschrift basisonderwijs
2.6 Zittenblijven en vormen van leerlinggroepen
2.7 Zorgverbreding/multidisciplinair overleg

2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
3

Financiële bijdrage
Schooltoeslag
Reclame- en sponsorbeleid
Privacy
Ongevallen en schoolverzekering
Vrijwilligers
Welzijnsbeleid
Klachtenregeling

Leefregels en afspraken
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20

Eerste schooldag van kleuters en nieuwe leerlingen
Organisatie van de schooluren
Voor- en naschoolse opvang
Te laat komen
Huistaken, agenda en rapport
Lichamelijke opvoeding en zwemmen
Een- of meerdaagse schooluitstappen (Extra-murosactiviteiten)
Oudercontacten
Afspraken rond pesten
Ouderlijk gezag
Gezondheid en veiligheid
Middagpauze
Tussendoortjes
Verjaardagen
Omgangsvormen
Kledij en uiterlijk
Eerbied voor materiaal
Toegang tot klaslokalen, speelplaats, toiletten
Revalidatie/logopedie
Bijdrageregeling (ouders)

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 (deel 2) en aan het eigenlijke reglement (deel 3) worden opnieuw
ter akkoord aan u voorgelegd.
Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken.

Wij hopen op een goede samenwerking!
De directie en het schoolteam

