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Beste ouders 

Hartelijk welkom op onze kleuterschool Groenendaal. Be- 

dankt voor het vertrouwen dat u in ons stelt. 

We zijn een eigentijdse katholieke kleuterschool waarin we 

kwaliteitsvol onderwijs nastreven en ons opvoedingsproject 

nauw ter harte nemen. 

Als ouder draagt u de eerste verantwoordelijkheid voor de op- 

voeding en het onderwijs van uw kinderen. Wij verwachten 

dat u uw kind steunt en aanmoedigt om de doelstellingen van 

de school en de afspraken goed na te leven. We rekenen dan 

ook op een goede samenwerking. 

Door uw kind in te schrijven in onze school: 

 gaat u akkoord met visie van het opvoedingsproject van 
onze school. 

 gaat u akkoord met het schoolreglement. 
Dit reglement is een juridische overeenkomst tussen u en 
de school. De ondertekening hiervan heeft afdwingbaar- 
heid tot gevolg. 

 

Karen Gielis 
directeur 

 
 

Onze school maakt deel uit van het Katholieke Scholen- 

centrum Groenendaal, een kwaliteitsvol onderwijscen- 

trum voor kleuters tot achttienjarigen. 

Ons adres: 

Kleuterschool Groenendaal 

Stella Marisstraat 3 

2170 Merksem 

kleuterschool@groenendaal.be 

www.groenendaal.be 

mailto:kleuterschool@groenendaal.be
http://www.groenendaal.be/
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Juf Sofie 
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Oudste kleuters 
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SPORT ONDERSTEUNER 

CONTACT VOOR OUDERS ZORGCOÖRDINATIE DIRECTEUR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
Mevrouw Karen Juf Inge Juf Els Juf Marita Juf Rosita 

Klas– en schoolondersteuning 

Juf Lie Juf Vera Juf Ewa Juf Ri Juf Hanne Meester Levi 

ONDERHOUD & OPVANG 
 

 

 

 

 

 

 



 

Het pedagogisch project van de school is ingebed in 

het project van de katholieke dialoogschool. Op 

onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van 

welke levensbeschouwelijke of religieuze achter- 

grond ook. 

Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ou- 
ders echte partners zijn voor de opvoeding en vor- 
ming die de school hun kinderen verstrekt. 

Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt 
voor iedereen een engagement in. 

Daarom mogen ouders van de school verwachten 
dat ze hen zoveel mogelijk betrekken in het samen 
school maken. 

Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een leer – en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze zelf willen ge- 
ven. 

Ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheiden- 
heid gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool. 

De volledige tekst van de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs vind je op de website van Katholiek Onderwijs Vlaande- 
ren. 

https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/engagementsverklaring 

https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/engagementsverklaring


Jouw verhaal is het mijne niet maar het verdient zijn plaats. 

We respecteren iedere persoon als een individuele creatie van het 
leven. 

Zonder onderscheid erkennen we de eigenheid als identiteit: uniek 
en bijzonder. 

We zijn ervan overtuigd dat het bewust beleven en benutten van 
onze 

diversiteit kan lei- 
den tot een mooi- 
er samenleven; 

Zoals het samen- 
gaan van alle kleu- 
ren leidt tot een 
mooie regenboog. 

Heel wat dingen zijn in beweging en veranderen: het leerkrachtenteam, de schoolbevolking, het onderwijslandschap, … 

Stuk voor stuk dagen ze ons uit om over de essentie van onze opdracht na te denken. In onze kleuterschool kiezen we ervoor om met 
alle betrokkenen werk te maken van ... 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Eigenheid  
 

We willen elkaar blijvend
 Positief  

aansporen om in elke situatie op zoek te gaan 

naar het positieve. 

We zijn ervan overtuigd dat daarin steeds een kracht tot verbe- 
tering en 

verandering schuilt. 

Onszelf, onze ouders, onze 
kleuters deze positieve bril 
aanreiken, is een teken 

van geloof in een be- 
tere en mooiere toe- 
komst voor elk van 
ons. 

Een toekomst die we 
zo samen sterker te- 
gemoet gaan. 

Kijk! 

Ik zoek, ik zie. 

1 +1 = drie! 

Samen kunnen we zoveel meer! 



   

 Geborgenheid  
 
We willen in onze 
school bewust op 
zoek gaan naar 
evenwicht: 

in ons aanbod, 

in ons samenwer- 
ken, 

in onze verwachtingen. 

We zijn ervan overtuigd dat we zo ieders 
talenten ontplooiingskansen 

bieden en elkaar versterken in draag- 
kracht. 

In balans 

Actie – rust 

Op de wip 

Jij draagt, ik draag 

 Geborgenheid  

 
 
 
 
 
 
 

 
Geborgenheid is 
een recht en een 
nood voor ieder- 
een. 

Ontwikkelen kan 
pas wanneer aan 
deze basisvoorwaarde voldaan wordt. 

We willen daarom bewust stilstaan wat 

die veiligheid 

voor ieder van ons betekent en actief op 
zoek gaan naar de vervulling hiervan. 

Welkom hier 

Kom maar thuis 

Hier ben je altijd 

Veilig 

 Zorgzaam  
Want jij bent … 

Wij werken 
dagelijks met 
kostbaar ma- 
teriaal: men- 
sen! 

KOSTBAAR 

KWETSBAAR 

DIERBAAR! 

Kleine mensjes wiens noden en vra- 
gen we vaak moeten aflezen van hun 
gezichtjes, 

grotere mensen reeds door het leven 
getekend. 

Elk heeft zijn of haar kwetsbare kant- 
jes. 

Zorgzaam omgaan met elkaar houdt in 
dat we oog hebben voor elkaars ge- 
voeligheden en rekening houden met 
ieders mogelijkheden. 



  

 Geïnspireerde school  
 
Onze school droeg vroeger de naam Stella Maris, Ster van de Zee. 

Dit was een eretitel voor Maria. 

 
Als Katholieke kleuterschool kiezen we er nog steeds voor om een 

geïnspireerde school te zijn. 

Omwille van de band met de zee, de gekozen sleutelwoorden van onze 

schoolvisie en de deining veroorzaakt door de vele veranderingen toet- 
sen we onze keuzes en werking af aan het verhaal van Noach en zijn ark. 

Zo willen we een school van hoop en verbondenheid zijn. 

 Ontmoeten  
 
Bewust op zoek gaan naar kan- 
sen en mogelijkheden om el- 
kaar te leren kennen. 

Zonder verwachtingen of voor- 
oordelen, zonder ‘moeten’. 

We willen onze kleuters, onze 
ouders, onze collega’s, … met openheid tegemoet gaan. 

Samen in elkaars verhaal gaan staan, kennismaken met 
elkaars inspiratie. 

We geloven dat in elke ontmoeting de groeikans zit tot 
respectvol samenleven 

Ik kijk in jouw ogen 

Kijk jij in de mijne 

In onze blik vinden 
we elkaar: 

Openheid! 



Mijn eerste stapjes in de kleuterschool 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTAP OP MAAT 

Het is belangrijk dat je kleuter aanwezig is op school. Zo raken 

ze vertrouwd met het schoolse ritme. 

Tegelijkertijd moet de instap op maat van je kind gebeuren. 

Voor veel kleuters is het moeilijk om meteen een hele dag naar 

school te gaan. 

Daarom is het bij de start vaak beter je kind thuis te laten eten 

als de mogelijk is. Zo kan het na een boeiende voormiddag even 

tot rust komen bij mama of papa. 

Soms is dat niet mogelijk. We zorgen dan voor een knus bed en 

rust voor je kleuter zodat het ook in de namiddag weer volop 

kan spelen en leren. 

FLINK OP HET POTJE 

We verwachten dat je kind zindelijk is wanneer het voor het 

eerst naar school gaat. Je kleuter draagt geen pamper meer, 

maar een onderbroekje en kan zelf op het potje of toilet zitten. 

Dit gebeurt zonder dat mama of papa of de juf je kind er moet 

aan herinneren. Je kind heeft hooguit één ongelukje per dag. 

We rekenen er op dat ouders thuis oefenen zodat je kind zelf- 

standig naar toilet gaat vóór het naar school komt. Zo heeft de 

juf overdag de handen vrij om onderwijsactiviteiten aan te bie- 

den. 

Indien je kind bij de instap niet zinde- 

lijk is, neem je contact op met de 

school. 



8:05 De poort gaat open 

8:15 De juf staat op de speelplaats 

8:25 

12:10 
 

13:20 

Start van de lessen 

Einde van de voormiddag 

(op woensdag om 12:00) 

De juf staat op de speelplaats 

13:25 

15:30 

Start van de lessen 

Einde van de namiddag 

 

• Kom op de speelplaats wanneer de juf de poort opent. 

• Haal je kleuter op bij de juf. 

• Verwittig vooraf de school wanneer iemand anders je kind ophaalt. 

• Honden zijn niet toegelaten op de speelplaats of het schoolgebouw. 

• Broers en zussen uit de lagere school blijven bij de ouders. 
 

1ste kleuterklas 

Breng je kleuter naar de juf op de speelplaats 

2de en 3de kleuterklas 

Je kind gaat vanaf de poort zelf naar de klas 
 
 

Wie te laat komt, kan enkel nog binnen 

langs de voordeur! 

 
Je kleuter wordt later opgehaald 

• De juf neemt je kind mee naar de betalende naopvang 
 

 
Fiets of step 

• Haal met je kind de fiets op in de fietsenstalling 

• Niemand fiets op de speelplaats 

 
 
 
 
 
 
 
 

Je kleuter wordt afgehaald op de speelplaats 

… en weer naar huis 

Op tijd op school ... 



Jaarkalender 2021 - 2022 
 

VRIJAF 

Maandag 27 september 2021: Vrijaf 

Woensdag 20 oktober 2021: Pedagogische studiedag 

Maandag 1 november tot zondag 7 november 2021: Herfstvakantie 

Donderdag 11 november 2021: Wapenstilstand 

Woensdag 8 december 2021: Pedagogische studiedag 

Maandag 27 december tot zondag 9 januari 2022: Kerstvakantie 

Vrijdag 4 februari 2022: Vrijaf 

Maandag 14 februari 2022: Pedagogische studiedag 

Maandag 28 februari tot zondag 6 maart 2022: Krokusvakantie 

Maandag 4 april tot maandag 18 april 2022: Paasvakantie 

Donderdag 26 mei 2022: Hemelvaartsdag 

Vrijdag 27 mei 2022: Brugdag 

Maandag 6 juni 2022: Pinkstermaandag 

OUDERCONTACTEN 

Dinsdag 7 september 2021: Infoavond 

Dinsdag 16 november 2021: Oudergesprekken 

Dinsdag 15 maart 2022: Oudergesprekken 
 

 

FEEST OP SCHOOL 

Woensdag 1 december 2021: De sint komt 

Vrijdag 20 mei 2022: Familiedag 



 

Schrijf of naai in jas, sjaal, muts en wanten de naam van je kind. 

Zorg voor stevige schoenen of laarzen. Geen slippers! 

Reservekledij van de school breng je gewassen weer terug. 

Tijdens schilder– en knutselactiviteiten dragen de kleuters een schortje van de klas. 
 

SCHOOLTAS 

Geef je kind een schooltas waarin een A5-mapje past. 

Zorg dat je kleuter de tas zelf kan openen. 

Geen trolley’s op school. 
 

TURNPANTOFFELS 

Kleuters uit de tweede en derde kleuterklas dragen turnpantoffels zonder veters. 

Schrijf ook hierin de naam van je kind. 

Netjes en verzorgd 
KLEDIJ 

Trek je kleuter nette en makkelijke speelkledij aan. 

Geen broeksriemen of bretellen, zodat je kind zelf alles makkelijk aan en uit kan doen. 



 

Smakelijk eten ...  

… en drinken! 
 

• Laat je kind indien mogelijk thuis eten. Er is 

voldoende tijd voorzien. Laat je kleuter enkel 

op school eten indien: 

• je te ver van de school woont 

• papa en mama gaan werken en er tijdens de middag 

niemand thuis is 

• Vanaf 13.20 uur word je weer op school verwacht. 

• Wie op school eet, heeft een brooddoos bij die makkelijk 

open en dicht kan. Op de doos staat de naam van je kind. 

• Zorg voor een geschikt lunchpakket: 

• Aangepaste hoeveelheid 

• Geen etenswaren die moeilijk te eten zijn (smos, si- 

naasappel, …) 

• Wat overblijft steken de juffen weer in de brooddoos. Zo 

zie je wat je kind heeft gegeten. 

• Moedig tafelmanieren ook thuis aan. 

• De middagpauze op school is betalend. 



Samen leven - samen spelen  
 

RESPECT VOOR ANDEREN 

• Ik doe niet aan een ander wat ik zelf niet graag heb. 

• Ik meld aan de juf wanneer ik last heb van ongewenst ge- 
drag van anderen. 

• Ik vecht of pest niet op de school. Alle juffen hechten hier 
groot belang aan. “Oog om oog, tand om tand” geldt niet 
op onze school. 

• Ik zet geen andere kinderen aan om iets fout te doen. 
 

RESPECT VOOR MATERIAAL 

• Ik maak niets opzettelijk stuk. Mijn ouders kunnen aanspra- 
kelijk gesteld worden voor opzettelijke aangebrachte be- 
schadigingen 

• Ik draag mee zorg voor het milieu en help onze school net- 
jes te houden. 

• Ik sorteer mijn afval in de vuilnisbakken. 
 
 

BELEEFDHEID 

• Ik ben beleefd op onze school, zowel in mijn taalgebruik als 
in mijn houding. 

• Ik spreek Nederlands op onze school. Zo kan iedereen me 

verstaan. 

• Ik spreek de volwassenen aan 
met juffrouw, mevrouw… 

• Ik verontschuldig me als ik on- 
beleefd ben of iemand pijn 
deed. 

 

HYGIËNE EN GEZONDHEID 

Ik heb kriebels in mijn haar. 

• Kijk de haren van je kleuter regelmatig na! 

• Breng de school op de hoogte wanneer je luizen of neten 
vindt. 

• Op school controleren we ook regelmatig op hoofdluizen 
en hanteert we hierbij een strikt beleid. Dit in het belang 
van alle kinderen. 

Ik voel me niet goed / ik ben ziek 

• Zieke kleuters kunnen niet naar school komen. Zo voorko- 
men we dat ook anderen ziek worden. 

• Wanneer een kind ziek wordt op school, vragen we je 
kleuter op te halen. Wanneer dat niet mogelijk is, nemen 
we contact op met een arts. 

• Op school wordt geen medicatie gegeven. We kunnen ook 



Samen leven - samen spelen  
niet ingaan op vragen naar medische bijstand voor andere geval- 
len dan medicatiegebruik. Samen met jou zoeken we naar een 
samenwerking met verpleegkundigen. 

Ik snoep niet op school. 

• Geef je kind een gezond tussendoortje mee. 

• Woensdag is het fruitdag ! 

Ik neem deel aan alle activiteiten van de school. 

Verwittig de school wanneer je kind om medische redenen niet kan 
deelnemen aan sport– of zwemlessen. 

 
 

Ik ben jarig … Feest op school! 
Wie jarig is wordt gevierd. Dat doen we in de klas met de juf en de klasgenootjes. We maken er een feest van. 

Je kind mag iets meebrengen om op te eten in de klas en zo je verjaardag te vieren. Je hoeft niets afzonderlijk in te 
pakken. Feesten doen we samen op school. 

 

Iedere klas maakt eigen afspraken over het feestmoment. Bij he begin van het schooljaar word je daarover geïnformeerd. 

Wanneer je kind jarig is tijdens de vakantie, overleg je met de juf wanneer je verjaardag gevierd wordt. 

Iedere maand zetten we ook met de hele school alle jarigen in de bloemetjes. 



VOORSCHOOLSE OPVANG 

7.30 uur - 8.00 uur 

Tarief: 1 euro 

Breng je kind tot bij de juf van de opvang. 

 

Voor– en naschoolse opvang 
 

De voor– en naschoolse opvang is betalend. 
 

 
NASCHOOLSE OPVANG 

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 15.45 uur - 17.30 uur 

Woensdag: 12.00 uur - 12.30 uur 

Tarief: 15.45 uur - 16.30 uur: 1 euro 

15.45 uur - 17.00 uur: 2 euro 

15.45 uur - 17.30 uur: 3 euro 

Niet tijdig afhalen: 2 euro / begonnen half uur 
 
 

PELI 

Wie nood heeft aan langere opvang dan de school aan- 

biedt, kan na schooltijd terecht bij de buitenschoolse 

opvang Peli. 

Zij voorzien opvang op woensdagnamiddag en tijdens 

de vakantie. 

 

Meer info: https://www.vdkomma.be/merksem-peli 

Online reserveren is noodzakelijk. 

http://www.vdkomma.be/merksem-peli


 

 

Met de oudste kleuters blijven we slapen op school. We rekenen er op dat ook hieraan alle kinderen deelnemen. Samen overnachten 
op school met klasgenootjes en de juf is immers een onvergetelijke ervaring. 

 
 
 
 
 

Ongevallen en verzekering  
Je kind is verzekerd voor ongevallen op school. 

Betaal eerst zelf eventuele dokterskosten. Het ziekenfonds betaalt je daarvan een deel terug. Met een attest 

van het ziekenfonds kom je naar school. Onze verzekering betaalt je daarna het verschil terug. 

Ook op weg van en naar school is je kleuter verzekerd. Breng in dat geval de school onmiddellijk op de hoogte 

en vraag een attest aan de arts. 

De school verzendt alle documenten naar de verzekeringsmakelaar. 

De verzekering dekt enkel lichamelijke schade. Waardevolle spullen laat je dus best thuis. Deze worden nooit vergoed. 

Op stap 
Kinderen leren niet enkel in de klas, maar ook daarbuiten. Regelmatig gaan we met de klas op stap. We bren- 
gen een bezoek aan de zoo, de kinderboerderij, het theater of museum. 

Je kind is verplicht deel te nemen aan deze uitstappen. Ze maken immers deel uit van het onderwijsaanbod 
van onze school. 



Bijdrage ouders 
 

Er geen bijdragen gevraagd voor materialen die gebruikt worden 
om de ontwikkelingsdoelen na te streven. 

De school houdt zich hierbij aan de lijst van materialen vastge- 
legd door het Vlaams Parlement. (bewegingsmaterialen, con- 
structiematerialen, boeken, schriften, knutselmaterialen, kinder- 
literatuur….) 

MAXIMUM BIJDRAGE 

De school vraagt wel een bijdrage voor activiteiten of materialen 
die niet strikt noodzakelijk zijn om de ontwikkelingsdoelen na te 
streven, maar het leren wel boeiend maken zoals uitstappen en 
toneelvoorstellingen. 

Hiervoor respecteren wij de scherpe maximumfactuur van maxi- 
mum 45 euro. 

 

BIJDRAGE ANDERE DIENSTEN 

Deze kosten vallen buiten de kosteloosheid en de scherpe maxi- 
mumfactuur (bijv. middag–, voor– en naopvang). Soms kennen 
we de juiste kostprijs niet vooraf. Hiervoor geven we richtprij- 
zen. 

Deze bijdrageregeling werd besproken en goedgekeurd in de 
schoolraad en wordt medegedeeld aan alle ouders. 

De kosten die aan de ouders worden doorgerekend zijn in ver- 
houding met de geleverde prestaties. 

KOSTENRAMING 

VERPLICHT KOSTEN 

 Turnpantoffels voor tweede en 

derde kleuterklas: ca. 3 euro 

NIET VERPLICHTE KOSTEN 

 Middagtoezicht: 25 euro / 20 beurten 

 Vooropvang: 1 euro 

 Naschoolse opvang: 1 euro/begonnen half uur 

 Theater: 2 euro / voorstelling (zonder bus) 
 
 

ATTEST BELASTINGEN 

Een attest voor belastingaangifte voor opvang van uw kind zal 
verstrekt worden wanneer alle rekeningen voor opvang betaald 
zijn. 

FINANCIEEL MOEILIJK? 

Ouders die financiële moeilijkheden hebben wenden zich tot 
de directie. Er kunnen afspraken gemaakt worden voor een 
aangepaste betalingsmodaliteit. Wij verzekeren U een discrete 
behandeling van uw vraag. 



 

Vrijwilligerswerk  
 

De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten 
gebruik van vrijwilligers. 

De school heeft een verzekeringscontract afgesloten voor de 
burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contrac- 
tuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilligers. 

Het verzekeringscontract werd afgesloten bij: 

ICCI Handelsstraat 72, 1040 Brussel onder de polis 
11/15291240529 

Vrijwilligers die éénmalig komt helpen tijdens een evenement 
zijn gedekt binnen deze polis. 

De activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht. De orga- 
nisatie voorziet geen enkele vergoeding voor vrijwilligersactivi- 
teiten. 

De school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan 
derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk. In 
geval de vrijwilliger de school of derden schade berokkent, is hij 
enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en een zware fout. Voor 
een lichte fout is hij enkel aansprakelijk als die hem eerder ge- 
woonlijk dan toevallig voorkomt. 

Een vrijwilliger gaat discreet om met de informatie die hem of 
haar is toevertrouwd. 

Rookverbod 
Er geldt voor iedereen een permanent 
rookverbond op school. 

Het is verboden te roken in zowel gesloten 
ruimten van de school als in open lucht op 
het schoolterrein. 

Ook verdampers zoals de elektronische sigaret, heatstick en 
shisha-pen vallen onder het rookverbod. 

Er is ook een rookverbod tijden uitstappen. 

Als je vindt dat het rookverbod op onze school met de voeten 
wordt getreden, kan je terecht bij de directeur. 

Reclame 
Bij occasionele gebeurtenissen zoals een 
opendeurdag, een gezinsdag… laat de 
school reclame en sponsoring door der- 
den toe. 

Dit gebeurt in afspraak met de directie. 

Deze reclame en sponsoring mogen niet onverenigbaar zijn met 
de onderwijskundige en pedagogische taken van de school. 

Zij mogen de geloofwaardigheid, betrouwbaarheid, objectiviteit 
en onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang brengen. 



Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Op school 
zetten we ons elke dag in om dit engagement waar te maken. In ruil verwachten we je volle steun. In onderstaande 
engagementsverklaring vindt je de wederzijdse afspraken. 

 

 
  

 

  

 

 
 
 

Samenwerking met de school  
De school plant initiatieven om een goed contact tussen school 
en ouders op te bouwen. 

 Onthaal voor alle nieuwkomers op het einde van de grote 
vakantie 

 Een gezamenlijke ouderavond in september 

 Individuele ouderavonden in november en maart 

 Individuele oudercontacten indien nodig 

We verwachten dat u: 

 aanwezig bent op deze contactmomenten 

 met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. uw 
kind. 

Wij engageren ons om te zoeken naar een alternatief overlegmo- 
ment indien u niet op een gepland oudercontact kan aanwezig 
zijn. 

De school geeft heel wat informatie. 

 Via Questi ontvangt u elke maand een maandkalender met 
de geplande activiteiten. 

 Via Questi ontvangt u berichten van de school en de klasjuf. 

We verwachten dat u: 

 deze informatie aandachtig leest 

 zorgt dat uw kind met alles in orde is. 



Aanwezigheid op school  
De school onderneemt acties om spijbelen en ‘te laatkomen’ tegen te gaan. 

De aanwezigheid van uw kind is belangrijk voor de evolutie in zijn/ haar ontwikkeling. 

De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoeslag en voor de toelating tot 
het eerste leerjaar. De afwezigheden van uw kind worden automatisch doorgegeven aan het departement onderwijs en aan het CLB. 

 

Breng je kind op tijd naar school! 
De lessen starten om 08.25 uur en om 13.25 uur. 

Ouders die hun kind te laat brengen melden zich aan de inkomdeur waar telaatkomers geregistreerd worden. 

 

Zorgbeleid  
Onze school voert een zorgbeleid. 

Dit houdt onder meer in dat we gericht de evolutie van uw kind volgen. Dit doen we door te werken met een kleutervolgsysteem. 

Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant 
nood aan individuele zorg. 

Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kun je dit melden bij de inschrijving. We gaan dan samen met jou na welke aanpas- 
singen nodig zijn. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je kind nodig heeft en wat wij als school kunnen organise- 
ren. Als school zijn we verplicht om redelijke aanpassingen te voorzien als jouw kind daar nood aan heeft. Het is niet mogelijk om hier 
als ouder verzet tegen aan te tekenen. We overleggen dit met jullie en geven daarbij aan wat je van de school kan verwachten en wat 
wij van je als ouder verwachten. 

Wij verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft. 



Positief engagement t.a.v. de onderwijstaal  
Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands en niet alle kinderen starten hun schoolloopbaan met dezelfde taalvaardigheid 
in het Nederlands. 

Op school voeren we een talenbeleid. 

Wij engageren er ons toe kinderen te ondersteunen bij het leren van en het leren in het Nederlands. 

Van jou als ouder verwachten we dat je positief staat tegenover de onderwijstaal en tegenover de initiatieven die we nemen om de 
taalontwikkeling van onze leerlingen te ondersteunen. 

We vragen ook om kinderen in de vrije tijd te stimuleren bij het leren van het Nederlands. Vraag gerust naar informatie over plaatse- 
lijke initiatieven die je engagement daarbij kunnen helpen ondersteunen. 

 
 
 
 

Zorg voor het kind bij echtscheiding  
Scheiden is een emotioneel proces. Voor kinderen die deze ‘verliessituatie’ moeten verwerken, wil de school een luisterend oor, 
openheid, begrip en extra aandacht bieden. 

 De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoe- 
ding van hun kinderen. Zolang er geen uitspraak van de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrij- 
ving. Is er wel een vonnis of arrest, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter. 

 Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstro- 
ming en de manier waarop beslissingen over kind worden genomen. 

 Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen , kan je kind tijdens het schooljaar niet 
op twee plaatsen school lopen. 



Algemene praktische informatie – zoals startdata, capaciteiten, voorrangsgroepen, inschrijvingen onder ontbindende 
voorwaarde, …. – wordt meegedeeld via de schoolwebsite. 

Inschrijven op school 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Je kind is pas ingeschreven in onze school als je schriftelijk 
instemt met het pedagogisch project en het schoolregle- 
ment. 

 Eenmaal ingeschreven, blijft je kind bij ons in ingeschreven. 
De inschrijving stopt enkel wanneer je beslist om je kind van 
school te veranderen, of wanneer je kind bij wijze van 
tuchtmaatregel definitief wordt uitgesloten. 

 Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan 
aanpassingen voor je kind wijzigt, kan het zijn dat de vastge- 
stelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een 
verslag nodig is, ofwel een bestaand verslag gewijzigd moet 
worden. In dat geval organiseert de school een overleg met 
de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit 
overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, 
beslist de school om de leerling op vraag van de ouders stu- 
dievoortgang te laten maken op basis van een individueel 
aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling 

voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden. 

 Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we op- 
nieuw jouw schriftelijk akkoord vragen. Indien je niet ak- 
koord gaat met de wijziging, dan wordt de inschrijving van 
je kind beëindigd op 31 augustus van het lopende school- 
jaar. 

 Co – schoolschap 
Om de verbondenheid met de klasgroep en de conti- 
nuïteit van het leren te garanderen, kan je kind tijdens het 
schooljaar niet op twee plaatsen school lopen. 
De school moet de inschrijving van een leerling weigeren 
als de ouders hun kind tijdens het schooljaar afwisselend 
in verschillende scholen in – en uitschrijven. 



 
 
 
 
 

Wanneer je je kind na de kleuterschool wil inschrijven in de lagere school Groenendaal, moet je daar opnieuw aanmelden 
via https://meldjeaanbasis.antwerpen.be. 

 

De campusgedachte tussen de kleuterschool en de lagere school is niet van toepassing. De verschillende scholen worden voor aan- 
melding, voorrangsregels en doorstroming niet als één geheel beschouwd door de regelgever. 

 

De betrokken scholen zijn immers niet gelegen binnen eenzelfde of aaneensluitende percelen, of gescheiden door maximaal twee ka- 
dastrale percelen hetzij door een weg. 

 

 

Inschrijven in de lagere school GROENENDAAL 

https://meldjeaanbasis.antwerpen.be/


 
 
 

Welke informatie houden we over je bij? 

Privacy 
 
 
 
 
 
 
 

Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We verzamelen doorheen de schoolloop- 
baan van je kind heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving. We vragen alleen gegevens van je kind op als dat nodig is voor de leerlin- 
genadministratie en – begeleiding. De gegevens die nodig zijn voor de begeleiding van je kind verzamelen we in het kader van ons be- 
leid op leerlingenbegeleiding. 

Bij sommige aspecten van de leerlingenbegeleiding hebben we je uitdrukkelijke toestemming nodig. De gegevens van je kind verwer- 
ken we hierbij met Informat en Questi. We maken met de softwareleveranciers afspraken over het gebruik van die gegevens. De leve- 
ranciers mogen de gegevens niet gebruiken voor eigen commerciële doeleinden. 

De gegevens van je kind worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien erop toe dan niet iedereen zomaar toegang heeft tot 
deze gegevens. De toegang is beperkt tot de personen die betrokken zijn bij de begeleiding van je kind, zoals de klassenraad, het CLB 
en de ondersteuner. 

Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens overs de gezondheidstoestand van je kind ver- 
werken, maar dat gebeurt enkel met je schriftelijke toestemming. Je mag je toestemming altijd intrekken. Als je vragen hebt over de 
privacy rechten van je kind, kan je contact opnemen met de directeur. 

 

Publiceren van beeld – of geluidsopnames (foto’s, filmpjes) 

We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website, in de schoolkrant en dergelijke. Met die opnames 
willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze informeren over onze activiteiten. De personen die de opna- 
mes maken, zullen dat steeds doen met respect voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de opnames niet aanstootgevend 
zijn. Bij het begin van de schoolloopbaan van je kind vragen we jou om toestemming voor het maken en publiceren van deze beeld – 
of geluidsopnames. Jouw toestemming die we via een toestemmingsformulier vragen, blijft in principe voor de hele schoolloopbaan 
van je kind gelden. 

Enkel indien we de beeld – of geluidsopnames voor een ander doel gebruiken dan we eerder aan jou hebben gevraagd, vragen we op- 
nieuw jouw toestemming. Ook al heb je toestemming gegeven, je kan altijd jouw toestemming nog intrekken. 



Schoolverandering 

Je kan hiervoor contact opnemen met de directeur. 

 
We wijzen erop dat deze privacy regels ook voor je kind gelden. Volgens de privacyregelgeving mag je beeld- of geluidsopnames waar- 
op medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uit- 
drukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen. 
Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben gekregen, bv. de schoolfotograaf, beeld- of 
geluidsopnames maken. 

 
Recht op inzage en toelichting 

Je kan als ouder ook zelf gegevens opvragen die we over je kind bewaren. Je kan inzage krijgen in uitleg bij die gegevens. Ook kan je 
een (digitale) kopie vragen. Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de directeur. We kunnen geen gegevens doorgeven die 
betrekking hebben op anderen, zoals medeleerlingen. 

 

 

 

Als je kind van school verandert, worden een aantal gegevens overgedragen aan de nieuwe school onder de volgende voorwaarden: 

 De gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan. 

 Het gaat om de essentiële gegevens die de studieresultaten en studievoorgang van 

 je kind bevorderen, monitoren, evalueren en attesteren 

 De overdracht gebeurt enkel in het belang van je kind. 

Als ouder kan je deze gegevens – op je verzoek - inzien. Je kan je tegen de overdracht van deze gegevens verzetten, voor zover de re- 
gelgeving de overdracht niet verplicht stelt. Je brengt de directeur binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan 
schriftelijk op de hoogte. 
Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen overdraagbaar. 
We zijn decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag of een verslag aan de nieuwe school door te geven. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor 5 – jarigen in het kleuteronderwijs geldt een leerplicht van minstens 290 halve dagen aanwezigheid. Een gemiddeld schooljaar 
telt tussen de 320 en 330 halve lesdagen. 

De directeur kan beslissen of een afwezigheid van een 5 – jarige kleuter als aanvaardbaar beschouwd wordt. Als de afwezigheid vol- 
gens de directeur aanvaardbaar is, dan telt die mee voor het bereiken van de 290 halve dagen aanwezigheid. 

 

Jongere kleuters kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze niet steeds op school moeten zijn. Ze zijn niet onderworpen aan de 
leerplicht. Het is wel belangrijk dat kleuters (leerplichtig of niet) regelmatig naar school komen. Daarom verwachten we dat je kind 
iedere dag op school is. Kinderen die lessen en activiteiten missen, lopen meer risico op achterstand. Ze worden ook minder goed 
opgenomen in de leerlingengroep. 

 

De afwezigheidsgegevens van je kind worden doorgegeven aan de overheid. Kleuters die onvoldoende dagen naar school komen, kun- 
nen hun kleuter– of schooltoeslag verliezen en ook de toegang tot het lager onderwijs is afhankelijk van het aantal dagen dat je kind 
kleuteronderwijs volgde. 

We verwachten dan ook dat je de afwezigheid van je kleuter voor 9 uur aan ons meldt. Ook als je door omstandigheden je kind niet 
op tijd kan afzetten, laat je dit zo snel mogelijk weten. Je meldt je dan aan bij het secretariaat. 

 

Komt je kind meermaals te laat of is je kind al vaak afwezig geweest, dan kunnen we samen nagaan hoe we de participatie van je kleu- 
ter kunnen verhogen. 

Afwezigheden 

Voor 6- en 7 jarigen in het kleuteronderwijs is de leerplicht voltijds. Zij zijn altijd aanwezig, behalve bij ge- 
wettigde afwezigheid. 

https://www.groeipakket.be/tegemoetkomingen#Kleutertoeslag
https://www.groeipakket.be/tegemoetkomingen/schooltoeslag/aanwezigheidsvoorwaarden


Gewettigde afwezigheden: 

Voor 6 – en 7 jarigen uit de derde kleuterklas gelden de volgende gewettigde afwezigheden. 

 Wegens ziekte: 

Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een medisch attest verplicht. 
Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Zo’n briefje van 
de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar. 
Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB. 
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 klastitularis. De school zal het CLB 
contacteren bij twijfel over een medisch attest. 

 Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden: 

De afwezigheid van je kind kan in een aantal situaties gewettigd zijn: 

• het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- en aanverwant 

• de oproep of dagvaarding voor de rechtbank 

• het vieren van een feestdag dat hoort bij je geloof (anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe, protestants 
-evangelische godsdienst) 

Je verwittigt de school vooraf van deze afwezigheid. Je geeft ook een officieel document of een verklaring die de afwezig- 
heid staaft, af aan de school. 

 

Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is: 

Soms kan je kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met de directie. Het betreft hier een 
afwezigheid wegens: 

 de rouwperiode bij een overlijden 

 het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging of culturele en / of sport- 



manifestaties. (andere dan de 10 halve schooldagen waarop topsportbeloften recht hebben). 

 trainingen voor topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek (voor maximaal 6 lestijden per week, verplaatsingen 
inbegrepen). 

 revalidatie tijdens de lestijden 

 schoolexterne interventies 

 persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden. 

 
Opgelet: Het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om 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. 

 
Problematische afwezigheden: 

 
Alle afwezigheden die niet van rechtswege of door de school zijn gewettigd, zijn te beschouwen als problematische afwezighe- 
den. De school zal je onmiddellijk contacteren bij elke problematische afwezigheid van je kind. 

Vanaf vijf halve dagen problematische afwezigheden contacteert de school het CLB. 

Samen werken we rond de begeleiding van je kind. Je wordt in dat geval uitgenodigdvoor een gesprek. 



 
 

Als je kind wegens chronische ziekte of langdurige ziekte of ongeval tijdelijk niet naar school kan komen, dan heeft je kind onder be- 
paalde voorwaarden recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden. 

Voor tijdelijk onderwijs aan huis dien je een aanvraag in bij de directeur en voeg je een medisch attest toe. 

 Heeft je kind een niet – chronische ziekte, dan voeg je een medisch attest toe waaruit blijkt dat je kind onmogelijk naar school 
kan gaan, maar wel onderwijs kan krijgen. Tijdelijk onderwijs aan huis kan worden georganiseerd na een afwezigheid van 21 op- 
eenvolgende kalenderdagen. Als de ziekteperiode van je kind noodgedwongen wordt verlengd of als je kind na een periode van 
tijdelijk onderwijs aan huis binnen 3 maanden hervalt, moet je kind geen wachttijd van 21 opeenvolgende kalenderdagen meer 
doorlopen om opnieuw tijdelijk onderwijs aan huis te krijgen. Je hoeft ook niet opnieuw een aanvraag in te dienen. Om de nieu- 
we afwezigheid te wettigen, is er wel een medisch attest nodig. 

 Heeft je kind een chronische ziekte, dan heb je een medisch attest van een geneesheerspecialist nodig dat het chronische ziekte- 
beeld bevestigt en waaruit blijkt dat je kind onderwijs mag krijgen. Je kind heeft dan recht op 4 lestijden tijdelijk onderwijs aan 
huis per opgebouwde schijf van 9 halve schooldagen afwezigheid. 
Deze uren kunnen gedeeltelijk op school georganiseerd worden. Dit is mogelijk na een akkoord tussen de ouders en de school en 
vindt plaats buiten de normale schooluren en niet tijdens de middagpauze. 
De aanvraag en de medische vaststelling van de chronische ziekte blijft geldig voor de hele schoolloopbaan van je kind op onze 
school. Je hoeft dit dus maar één keer aan onze school te bezorgen. 
Je kind moet daarnaast op 10 km of minder van de school verblijven. Als je kind op een grotere afstand van de school verblijft, 
dan kan de school tijdelijk onderwijs aan huis organiseren, maar is daar niet toe verplicht. 

Als je kind aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je op de mogelijkheid van tijdelijk onderwijs aan huis wijzen. Zodra de voorwaar- 
den voor het verstrekken van tijdelijk onderwijs aan huis vervuld zijn, kan de school hiermee van start gaan. 

De directeur zal dan op zoek gaan naar een leraar om 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken 
met deze leraar om de lessen af te stemmen op de leerlingengroep van het kind. De school kan in overleg met jou ook contact opne- 
men met de vzw Bednet. Dit biedt de mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen. De 
school maakt dan samen met jou concrete afspraken over opvolging en evaluatie. 

Onderwijs aan huis 



 
 

Het schoolbestuur is de organisator van het onderwijs in onze school. 

Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed 
verloop van het onderwijs. 

Het schoolbestuur dat onze school organiseert is vzw KOBA NoordkAnt – Nooitrust 4, 2390 Malle. De afgevaardigd bestuurder is dhr. 
Rony Mathyssen. 

 

Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap JOVIGROJO en bestaat uit: 
 

 Kleuterschool Groenendaal, Stella Marisstraat 3, 2170 Merksem 

 Lagere school Groenendaal, Gagelveldenstraat 71, 2170 Merksem 

 Lagere school Groenendaal, Kluizeveldenstraat 104B, 2170 Merksem 

 Kleuterschool JOMA Fr. Adriaenssenstraat 123, 2170 Merksem 

 Lagere school JOMA, Maantjessteenweg 130, 2170 Merksem 

 Kleuterschool Virgo Maria, Terlindenhofstraat 220, 2170 Merksem 

 Lagere school Virgo Maria, Terlindenhofstraat 206, 2170 Merksem 

 Basischool Sint-Jozef, Winkelstap 108, 2170 Merksem 

Schoolbestuur & Scholengemeenschap 



Schoolraad 
Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale 
gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzich- 
te van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar. 

 

De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende man- 
daatperiode. In onze school worden de leden van de ouder- en personeelsgeleding door middel van rechtstreekse verkiezingen aange- 
duid. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen. 

In het kader van het nieuwe participatiedecreet werd een schoolraad opgericht voor: 

 Kleuterschool Groenendaal, Stella Marisstraat 3, 2170 Merksem 

 Lagere school Groenendaal, Gagelveldenstraat 71, 2170 Merksem 

 Lagere school Groenendaal, Kluizenveldenstraat 104B, 2170 Merksem 

Dit overlegorgaan groepeert alle participanten aan het onderwijs. 

 

PERSONEEL 

Inge Janssens 

Kirsten Lauriks 

Els Van den Wouwer 

OUDERS 

Ines Pouillon 

Marija Kovacevic 

Magdalena Gasievaka 

LOKALE GEMEENSCHAP 

Massira El- Hajjioui 

Koen De Cock 

Dirk Wyers 

DIRECTIE 

Hilde Van Thielen 

Els Verhoeven 

Dirk Vranken 

 

De voorzitter van de schoolraad is Dirk Wyers. 

Inge Janssens werd aangesteld als secretaris. 



Ouderraad & Klassenraad  
De oprichting van een ouderraad is verplicht wanneer ten minste tien procent van de ouders erom vraagt, voor zo- 
ver dit percentage ten minste drie ouders betreft. De ouderraad heeft een informatierecht en adviesbevoegdheid ten 
aanzien van het schoolbestuur. 

De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende man- 
daatperiode. Op onze school is geen ouderraad. 

 

De klassenraad is het team van personeelsleden dat onder leiding van de directeur of zijn afgevaardigde samen de verantwoordelijk- 
heid draagt of zal dragen voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of individuele leerling. Dit team 
bestaat uit directie, leerkrachten van de betrokken klas en zorgcoördinator. 

 

Klassenraad beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB of een kleuter kan overgaan naar een volgende leeftijdsgroep. 

Wil de school dat je kind een jaar overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. 

De genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook aan 

welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn. De school neemt deze beslissing dus in het 

belang van je kind. 

De klassenraad beslist in welke leeftijdsgroep een kleuter, die in de loop van het schooljaar verandert van school, terechtkomt. De 

klassen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. 



Ondersteuningsnetwerk & CLB  
Onze school is aangesloten bij VOKAN, Ondersteuningsnetwerk Voorkempen/Noord- 

Antwerpen. 

Onze school heeft een samenwerkingsovereenkomst met Vrij CLB De Wissel, Campus 

Noord - Merksem,. 

Contact– en adresgegevens: 

Gagelveldenstraat 54 

2170 Merksem 

03/640.38.90 
 

website: www.vclbdewisselantwerpen.be 

e-mail: info@vclbdewisselantwerpen.be 

 

Via www.clbchat.be kan jij of je kind anoniem een vraag stellen of je verhaal vertellen aan een CLB-medewerker. Je vindt alle in- 
formatie en de openingsuren van de chat op hun website. 

 
 

Het CLB werkt gratis voor leerlingen, ouders en school. 

Het CLB werkt op verschillende vlakken samen met de school, maar behoort er niet toe. Je kan dus gerust los van de school bij het CLB 

terecht. 

Hier vind je een infofilmpje over het CLB. 

http://www.vclbdewisselantwerpen.be/
mailto:info@vclbdewisselantwerpen.be
http://www.clbchat.be/
https://www.clbchat.be/
https://www.youtube.com/watch?v=xacyvUoR_vU


  Je kan naar het CLB als ...    Je kind moet naar het CLB ...  
 

 als je kind ergens mee zit of zich niet goed voelt in zijn vel 

 je kind moeite heeft met leren 

 voor hulp bij studie- en beroepskeuze 

 wanneer je vragen hebt over de gezondheid van je kind, 
lichaam... 

 met vragen over inentingen 

 op medisch onderzoek 

 als het te vaak afwezig is op school (leerplicht) 

 voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs 

 om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen 

 

Op onderzoek: het medisch consult 

Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-arts en verpleegkundige. Deze onderzoeken zijn verplicht. 

Je kan de onderzoeken ook door een andere arts laten uitvoeren maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Die vraag je best 
aan je CLB. 

 

CLB-dossier 

Als je kind bij het CLB komt voor begeleiding, wordt daar een dossier van gemaakt. Daarin wordt alles genoteerd wat met jouw kind en 
de begeleiding te maken heeft.  CLB-medewerkers houden zich aan hun beroepsgeheim. 

De CLB-schoolteamverantwoordelijke kan aanwezig zijn tijdens een multidisciplinair overleg, een klassenraad of een cel leerlingenbe- 
geleiding. Relevante informatie, die belangrijk is voor de leerlingenbegeleiding door het CLB, kan opgenomen worden in het CLB- 
dossier. 

Als ouder of voogd van een kleuter kan je (een deel van) het dossier inkijken. Inkijken gebeurt wel altijd samen met een gesprek om 
uitleg te geven. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts. 

Je kan vragen om sommige gegevens niet in het dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige reden hebben. Het mag bo- 
vendien niet gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken. 

Melden van besmettelijke ziekten 

Het CLB heeft een rol in het voorkomen van besmettelijke ziekten. Het CLB werkt hiervoor samen met ouders, school, huisartsen en 



de gezondheidsinspectie. 

Sommige besmettelijke ziekten moeten verplicht aangegeven worden aan de gezondheidsinspectie. Dit gebeurt via de huisarts of het 
CLB. Samen met de gezondheidsinspectie wordt dan besproken welke maatregelen er moeten genomen worden om de omgeving te 
beschermen en verspreiding van de ziekte te voorkomen. 

Hieronder vindt U de lijst van de ziekten die verplicht moeten aangegeven worden. Wanneer uw kind of één van de gezinsleden één 
van de onderstaande ziekten heeft, meldt U dat best aan het CLB. Dit kan via de school of rechtstreeks aan het CLB. 

 Besmettelijke bacteriële infectieziekte (Buiktyfus) 
 
 

 

 Geelzucht (hepatitis A) 

 Geelzucht (hepatitis B) 

 Hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging door meningo- 

kokken (meningokokkenmeningitis – en sepsis) 

 Kinderverlamming (poliomyelitis) 

 Acute bacteriële aandoening van bovenste luchtwegen 

met mogelijk aantasting van andere slijmvliezen en huid 

(difterie) 

 Infecties met beta – hemolytische streptokokken van 

groep A, onder meer scarlatina (roodvonk) 

 Besmettelijke tuberculose 

 Acute bacteriële darmziekte (shigellose) 

 Milde tot ernstige darmziekte (salmonellossen) 

 Kinkhoest 

 Dikoor (bof) 

 Mazelen 

 Rode hond (rubella) 

 Schurft (scabies) 

 Windpokken (varicella) 

 Impetigo (besmetting met streptokokken kan op verschil- 

lende manieren tot uiting komen) 

 Schimmelinfecties van de gladde huid 

 Parelwratjes (mollusca contagiosa) 

 Hoofdluizen (pediculosis capitis) 

 HIV – infectie 


