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1.  Situering van onze school 

1.1. Schoolgegevens 

Adres. Gemeentelijke Basisschool De Letterberg. 

Dorpsstraat 81, 3050 Oud-Heverlee 

Telefoon : 016-394161.  

e-mail: gbsoudheverlee@gbsdeletterberg.be. Website 

: www.gbsdeletterberg.be 

Financiële hoofdzetel: financiële dienst, 

Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee.  

2.1.1. Schoolbestuur (juridische aard en 

samenstelling) 

GBS De Letterberg is een gemengde basisschool die 

behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs. 

Schoolbestuur: Gemeentebestuur Oud-Heverlee, 

Gemeentestraat 2,  3054 Oud-Heverlee. Tel. : 016- 38 

88 00. Voor vragen i.v.m. het onderwijs in de gemeente 

kun je steeds terecht bij Bart Clerckx, Schepen van 

onderwijs, bart.clerckx@oud-heverlee.be 

2.1.2. Scholengemeenschap : Hatweejo 

Scholengemeenschap Hatweejo verzamelt de volgende 

acht gemeentelijke basisscholen. 

1. Gemeentebestuur Oud-Heverlee 

 GBS De Letterberg Oud-Heverlee 

 GBS De Hazensprong Haasrode 

 GBS De Lijsterboom Blanden 

2. Gemeentebestuur Overijse 

 GBS Overijse centrum 

 GBS Jezus-Eik 

 GKS Maleizen 

3. Gemeentebestuur Huldenberg 

 GBS Huldenberg 

 GBS De Letterboom Ottenburg 

 

Administratieve zetel: GBS De Letterboom, 

Kerkstraat  18, 3040 Ottenburg, Tel. : 016 47 77 08 

 

1.2. Raden 

2.1.3. Schoolraad 

De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid 

over veel aangelegenheden. De schoolraad wordt om 

de vier jaar verkozen en vergadert minimaal driemaal 

per jaar(een keer per trimester). Verslag van deze 

vergaderingen wordt uitgebracht op de vergaderingen 

van de ouderkring. De huidige schoolraad bestaat uit: 

  

De voorzitter: Eef De Duffeleer 

De secretaris: Tanja Chanet 

Vertegenwoordigers van het personeel 

Vertegenwoordigers van de ouders 

Vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap 

 

De voorzitter nodigt de leden schriftelijk uit en stelt de 

dagorde op. De leden kunnen ten laatste 5 werkdagen 

voor de vergadering een schriftelijke vraag stellen om 

een onderwerp aan de agenda toe te voegen. De 

schoolraad heeft een eigen huishoudelijk reglement, 

dat ter inzage ligt op het schoolsecretariaat. 

 

 
 

2.1.4. Ouderraad 

De ouderraad wil samen met alle ouders, leerkrachten 

en kinderen een sterke groep vormen. De ouderraad is 

gericht op de samenwerking tussen ouders en school 

met oog op het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de 

kinderen. Doorheen het schooljaar vergadert de 

ouderraad regelmatig en organiseert in samenwerking 

met de leerkrachten activiteiten die bijdragen tot het 

welzijn van de school. 

Uiteraard is elke ouder van harte welkom. Hij /zij kan 

op zijn/haar verzoek lid worden van de ouderraad. 

Voorzitter: Annemie Ceuppens  

Mail: ouderraad.deletterberg@gmail.com 

Onze ouderraad is lid van  

KOOGO (Koepel voor Ouderverenigingen van het 

Officieel Gesubsidieerd Onderwijs), Adres: 

Ravensteingalerij 27 bus 8,   

1000 Brussel;  Tel. : 02- 512 88 74  

mailto:gbsoudheverlee@gbsdeletterberg.be
http://www.gbsdeletterb/
mailto:bart.clerckx@oud-heverlee.be
mailto:ouderraad.deletterberg@gmail.com
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2.1.5. Leerlingenraad 

De leerlingenraad wordt samengesteld indien de vraag 

hiertoe vanuit de leerlingen van de 3de graad komt. 

Sommige jaren is er wel, andere jaren geen actieve 

klassenraad. 

2.1.6. Klassenraad 

De klassenraad is een team van de personeelsleden die 

onder leiding van de directeur of zijn afgevaardigde 

samen de verantwoordelijkheid dragen voor de 

begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde 

leerlingengroep of  een individuele leerling. 

1.3. Partners 

2.1.7. Pedagogische begeleiding 

Het schoolbestuur en het personeel laten zich 

begeleiden door het Onderwijssecretariaat van de 

Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap 

(OVSG vzw). Het OVSG is de koepelorganisatie van het 

stedelijk en gemeentelijk onderwijs. Het OVSG 

behartigt belangen, doet aan pedagogisch begeleiding 

en vertrekt juridische dienstverlening. Daarnaast biedt 

het OVSG vorming en nascholing aan. De pedagogische 

begeleiding wordt verzorgd door Walter Jong. 

 

1.4. Onderwijsaanbod (leergebieden) - 

Leerplannen 

Het onderwijsaanbod in het kleuteronderwijs omvat 

ten minste de volgende leergebieden: 

-  lichamelijke opvoeding;  

-  muzische vorming; Nederlands;  

-  wereldoriëntatie;  

-  wiskundige initiatie. 

 

Het onderwijsaanbod in het lager onderwijs omvat ten 

minste, en waar mogelijk in samenhang de volgende 

leergebieden: 

 

- twee lestijden lichamelijke opvoeding;  

- muzische vorming;  

- Nederlands;  

- wiskunde;  

- wereldoriëntatie; 

- Frans; 

- Leren leren 

- sociale vaardigheden;  

- informatica en communicatie 

- Twee lestijden onderwijs in de erkende 

godsdiensten of niet-confessionele 

zedenleer  

1.5. Taalscreening - taaltraject - taalbad 

1.5.1. Taalscreening 

De school stelt het niveau van het Nederlands vast bij 

elke leerling die voor het eerst naar het lager onderwijs 

gaat. Sinds de afschaffing van de taaltest in 2015 (die 

diende om de taalvaardigheid te screenen van 

leerlingen die geen 220 halve dagen op een Vlaamse 

kleuterschool geweest waren) is de screening een 

proces dat in overleg door de klassenraad wordt 

ingevuld.  

1.5.2. Taaltraject 

Op basis van de resultaten van de taalscreening 

voorziet de school een taaltraject voor de leerlingen die 

het nodig hebben. Dit taaltraject sluit aan bij de noden 

van de leerling wat het Nederlands betreft. 

1.5.3. Taalbad 

Als de leerling het Nederlands onvoldoende kent om de 

lessen te kunnen volgen, kan de school een taalbad 

organiseren. Het doel van het volgen van een taalbad is 

dat de leerling voltijds en intensief de Nederlandse taal 

leert om zo snel mogelijk te kunnen deelnemen aan de 

reguliere onderwijsactiviteiten. 

 

2. Organisatieafspraken 

2.1. Afhalen en brengen  

2.1.1. Kinderen naar school brengen 

Wanneer ouder hun kinderen naar school brengen na 

8u30, doen dit tot op de speelplaats voor lagere 

schoolkinderen. Kleuters brengen ze tot op de 

kleuterspeelplaats of aan de klasdeur. Zij dienen dit 

sowieso voor het startmoment van de school te doen: 

8u45. 

Voor 8u30 is het schoolpersoneel niet bevoegd voor de 

kinderen. Tot en met 8u29 geldt de buitenschoolse 

opvang, waarvoor het kind geregistreerd moet zijn bij 

vzw Stekelbees.  
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Het kind dient dan dus overgedragen te worden aan 

een medewerker van Stekelbees en onder diens 

toezicht te blijven tot het toezicht van schoolpersoneel 

begint (om 8u30). Het is de verantwoordelijkheid van 

de ouders om ervoor te zorgen dat het kind zich ook 

daadwerkelijk bij de verantwoordelijke van Stekelbees 

voegt, ook wanneer het kind aan de kiss & ride zone 

wordt afgezet. Daarom vragen we dat alleen lagere 

schoolkinderen op de kiss & ride worden afgezet en dat 

er met kleuters wordt mee gestapt tot bij de 

medewerker van Stekelbees.  

Het is toegestaan om voor 8u30 met het kind op school 

aan te komen zonder registratie bij Stekelbees, maar 

dan moet de ouder bij het kind blijven tot 8u30. 

2.1.2. Kinderen ophalen van school 

Kleuters worden tussen 15u30 en 15u45 opgehaald bij 

de witte buitendeur aan de gymzaal. 

Lagereschoolkinderen worden opgehaald aan de 

schoolpoort tussen 15u30 en 15u45. Wie nog niet is 

opgehaald na 15u45 –ouders die kort met hun kinderen 

samen nablijven daargelaten – komt onder toezicht van 

de naschoolse opvang (Stekelbees), zie hieronder.  

 

2.2. Afwezigheden 

De Belgische leerplichtwet bepaalt dat je kind 

leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar 

waarin je kind zes wordt. Dit is dus ook van toepassing 

op leerlingen die op zesjarige leeftijd nog in het 

kleuteronderwijs zitten, maar ook op kleuters die op vijf 

jaar in het lager onderwijs instappen. Als ouder ben je 

er verantwoordelijk voor dat je kind aan de leerplicht 

voldoet en daarom heb je gekozen voor een school. Je 

inschrijving houdt in dat je kind ook elke schooldag 

daadwerkelijk op school aanwezig moet zijn, behalve 

bij gewettigde afwezigheden. Dat is zo bij de volgende 

situaties 

2.2.1. Ziekte 

Is je kind één, twee of drie opeenvolgende 

kalenderdagen, dan volstaat een verklaring van de 

ouders. Een dergelijke verklaring (briefje of mailtje) kan 

tot vier keer per schooljaar door de ouders ingediend 

worden om de afwezigheid te wettigen. Vanaf de vijfde 

keer 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. Ook als je kind meer dan 

drie opeenvolgende kalenderdagen ziek is, dan is er een 

medisch attest vereist. 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 volstaan dat het ziektebeeld 

bevestigt. Wanneer een afwezigheid om deze reden 

zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de 

ouders.  

Verwittig de school zo vlug mogelijk en bezorgt ook het 

attest zo vlug mogelijk.   

 

 
 

2.2.2 Van rechtswege gewettigde afwezigheden 

 Het bijwonen van een begrafenis- of 

huwelijksplechtigheid van iemand die onder 

hetzelfde dak woont als je kind, of van een 

bloed- of aanverwant van uw kind; 

 Het bijwonen van een familieraad; 

 De oproeping of dagvaarding voor de 

rechtbank (bijvoorbeeld wanneer het kind 
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gehoord wordt in het kader van een 

echtscheiding); 

 Het onderworpen worden aan maatregelen in 

het kader van de bijzondere jeugdzorg en de 

jeugdbescherming (bijvoorbeeld opname in 

een onthaal-, observatie- en 

oriëntatiecentrum); 

 Onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van 

de school door overmacht (staking van het 

openbaar vervoer, gevaarlijke 

weersomstandigheden,..) 

 Feestdagen verbonden aan de 

levensbeschouwing van je gezin. De 

godsdiensten die door de Belgische grondwet 

erkend zijn, komen in aanmerking. De meest 

voorkomende feestdagen vallen in de 

vakantieperiodes, dus die dagen zijn sowieso 

vrij. De islamitische feesten en de feesten van 

het Jodendom en de Orthodoxe godsdienst 

krijgen apart vrije dagen. 

 Het actief deelnemen aan sportieve 

manifestaties als een individuele selectie, als 

lid van een sportvereniging als 

topsportbelofte. Deze afwezigheid kan 

maximaal 10 halve schooldagen per 

schooljaar bedragen, al dan niet gespreid. Het 

gaat hier niet om het bijwonen van een 

training.  

 

2.2.3 Afwezigheden mits toestemming van de 

directeur 

 

Afwezigheden om “persoonlijke redenen”, kunnen 

eventueel uitzonderlijk door de directeur worden 

goedgekeurd. Die hiervoor een aanvraag in bij de 

directeur. Het kan gaan om de opname van een ouder 

in het ziekenhuis, het overlijden/de begrafenis van de 

onthaalmoeder of van een buurjongen of – meisje, een 

rouwperiode bij een overlijden, deelname aan culturele 

manifestaties, deelname aan time-out-projecten, 

revalidatie na ziekte of ongeval  

Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze 

afwezigheid toe te staan.  

Een school mag nooit toestemming verlenen om een 

kind vroeger dan de vastgestelde vakanties van school 

weg te houden om op vakantie te vertrekken of het 

later te laten terugkeren daaruit. De organisatie van het 

schooljaar is door de overheid wettelijk bepaald en de 

schooldirectie kan daarop geen afwijking toestaan. 

Ouders die dit toch doen, overtreden de leerplichtwet 

en kunnen hiervoor gesanctioneerd worden. Het 

Centrum voor Leerlingenbegeleiding moet worden 

ingeschakeld vanaf 5 halve dagen van ongewettigde 

afwezigheid. 

2.3. Lesurenregeling 

Lessen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 

08.45 u. tot 12 u en 13 u. tot 15.30 u. 

Woensdag:  08.45 u. tot 12.00 u. 

 

Vakantie en vrije dagen  

Schoolvakanties en facultatieve vrije dagen worden 

meegedeeld bij het begin van elk schooljaar. Er is 

opvang mogelijk op school door Stekelbees. Zie 

hieronder. 

 

 

2.4. Toezicht en kinderopvang 

Ochtendtoezicht:   

Vanaf 07.00 u door Stekelbees, Dorpsstraat 81. 

Vanaf 8.15 u. : op de grote speelplaats  

 

Avondtoezicht:    

Vanaf 15.45 u. tot 18.30 u.: door Stekelbees. 
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Woensdagnamiddag: Vanaf 12.20 u. door 

Stekelbees. 

Niemand is verplicht deze inschrijving te doen. Veel 

kinderen komen nooit voor 8u30 op school aan. Dan 

hoeft zo’n inschrijving natuurlijk niet. Gebeurt het 

echter wel eens, kom uw kind dan zo snel mogelijk 

inschrijven. Stekelbees is te bereiken op 

lkoudheverlee@landelijkekinderopvang.be  

 

Toezicht tijdens pedagogische studiedagen en 

facultatieve verlofdagen. Vanaf 07.00 tot 18u30 door 

Stekelbees. 

 

Vakantieopvang 

Stekelbees verzorgt ook de vakantieopvang in onze 

gebouwen. U moet uw kind hiervoor registreren. 

Verantwoordelijke Kinderopvang is IBO Oud-Heverlee, 

Dorpsstraat 81, 3050 Oud-Heverlee. Coördinator is 

Suzanne Reynaerts. Mail: 

lkoudheverlee@landelijkekinderopvang.be. Telefoon: 

016/ 40 84 12.  

Behalve de sociaal aangepaste uurtarieven is er een 

eenmalige dossierkost verbonden aan uw inschrijving 

van 20€ en er is jaarlijks een administratiekost van 20€ 

voor het beheer van uw kinderopvangdossier. 

2.5. Schoolverzekering 

De leerlingen die het slachtoffer zijn van een ongeval, 

hetzij op school, hetzij onderweg tussen huis en school, 

moeten zonder uitstel een aangifteformulier halen bij 

de directie.  

Dit formulier moet door de dokter ingevuld en 

ondertekend, ingeleverd worden op school. We 

wensen uitdrukkelijk te stellen dat de ouders zelf hun 

verantwoordelijkheid dienen te dragen voor 

ongevallen die gebeuren op plaatsen die niet 

rechtstreeks liggen op de weg van school naar huis en 

omgekeerd. De verzekering dekt ook geen materiële 

schade. De kinderen zijn niet verzekerd voor de schade 

aan kleding, brillen, boekentassen of andere 

eigendommen. De ouders van de kinderen die 

opzettelijk andermans eigendommen beschadigen of 

vernielen zullen verzocht worden de benadeelde 

ouders te vergoeden, of hun persoonlijke verzekering 

aan te spreken om de schade te regelen. 

Om diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen te 

beperken, is het nodig er de naam en voornaam van het 

kind op aan te brengen. Zo helpt u ons verloren 

voorwerpen aan de “eigenaars” terug te geven. 

 

Bij ongeval waarbij een kind van onze school betrokken 

is verwittig je onmiddellijk een volwassene.  Onze 

verzekeringsmaatschappij is  Ethias, Prins 

Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt. Tel: 011- 28 21 11. 

 

2.6. Schooltoelage 

De toekenning van de schooltoelage gebeurt op basis 

van een gezinsdossier.  Het  inkomen van het 

gezin bepaalt wie in aanmerking komt. Verder moet het 

kind in voldoende mate op school aanwezig geweest 

zijn. De bedragen voor 2016 zijn voor het 

kleuteronderwijs : € 90,22 en voor het lager onderwijs 

gelden de volgende toelagen:  

 Minimumtoelage : € 101,49 

 Volledige toelage : € 152,24 

 Uitzonderlijke toelage : € 202,97 

De directie heeft brochures voor de schooltoelage voor 

u klaar liggen. De bedragen worden jaarlijks gewijzigd. 

Website: via www.schooltoelagen.be . Het gratis 

infonummer van de Vlaamse overheid, is 1700. 

2.7. Uiterlijk voorkomen 

Kledij, schoeisel en haartooi van de leerlingen zijn 

verzorgd, eenvoudig en hygiënisch. De kledij eigen aan 

een bepaalde cultuur en/of levensbeschouwing is 

toegestaan. Wel wordt er afstand genomen van 

modische bewegingen die zich ook uitwendig 

manifesteren en daardoor een middel zijn om zich te 

distantiëren van de medeleerlingen. 

2.8. Afspraken zwemmen 

Bij gemeenteraadsbesluit is vastgelegd dat het 6de 

leerjaar gratis gaat zwemmen. De leerjaren 1 t.e.m. 5 

betalen een bijdrage van € 1,50 voor het zwemmen, 

terwijl het vervoer gratis is. De zwemlessen gaan op 

donderdagvoormiddag om de 14 dagen door in 

“Sportoase” te Leuven.  De data worden bij de start van 

elk schooljaar aan de ouders bezorgd. De zwemkledij 

bestaat uit : zwempak/zwembroek, ev. Badmuts (bij 

lange haren), 2 handdoeken, kam.  Dit alles netjes 

opgeborgen in een zwemzak. Er gaan twee klassen 

tegelijkertijd zwemmen. Zij worden begeleid door de 

LO-leerkracht en de 2 klastitularissen. 

 

2.9. Verloren voorwerpen 

mailto:lkoudheverlee@landelijkekinderopvang.be
mailto:lkoudheverlee@landelijkekinderopvang.be
http://www.schooltoelagen.be/
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De school is niet aansprakelijk voor diefstal of het 

verlies van persoonlijk materiaal van de kinderen 

(kledij, schoolgerei, fiets, juwelen,...).  

Indien een kind iets verloren heeft, kunnen de ouders 

steeds terecht bij de directeur om na te gaan of het 

materiaal zich bij de verloren voorwerpen bevindt. 

Brooddozen kan men steeds terugvinden in de 

keuken/refter. Kleding en andere verloren voorwerpen 

bevinden zich in de refter van de naschoolse opvang of 

aan de kapstokken in de keldergang, ter hoogte van de 

grote speelplaats. 

 

2.10. Verkeer en veiligheid 

2.10.1. Wat doet de school? 

De Dorpsstraat is een relatief rustige straat en zal vanaf 

2018 eerder luw zijn, omdat de Dorpsstraat uit twee 

tegengestelde éénrichtings-verkeersgebieden bestaat, 

waardoor het doorgaand verkeer, de grote 

meerderheid van voertuigen, de Dorpsstraat niet meer 

kunnen gebruiken. Vanaf 2018 is de Dorpsstraat dus 

een vrij rustige straat met vooral wat lokaal verkeer. De 

school voorziet bovendien begeleiding bij het 

oversteken (de zgn. klaar-overs) op het zebrapad voor 

de school een kwartier voor en na schooltijd. De school 

stimuleert het dragen van een fluovestje d.m.v. allerlei 

acties (verkeersweek, strapdag, …). De school laat 

fietsers samen vertrekken omdat dit veiliger is dan 

individueel. 

 

2.10.2. Wat doen kinderen zelf? 

De ouders bespreken met hun kinderen de veiligste 

schoolroute van thuis naar school en van school naar 

thuis. De ouders zorgen ervoor dat kinderen, die met 

de fiets naar school komen, over een fiets beschikken 

die verkeerstechnisch in orde en veilig uitgerust is. Het 

is belangrijk dat ouders het goede voorbeeld geven en 

hun kinderen ondersteunen om de verkeersregels na te 

leven. 

 

2.11. Verjaardagen 

Op school wordt de verjaardag klassikaal gevierd. De 

leerling mag daarom een taart, een cake of wafels 

meenemen.  In de lagere school is dit een vrije keuze 

van de leerling. Wij stimuleren om snoep of chips te 

beperken en iets gezonders aan te bieden als traktatie. 

 

2.12. Leefregels voor leerlingen 

Mijn houding 

Ik heb respect voor anderen. 

Ik vecht niet en maak geen ruzie. 

Ik scheld niemand uit en gebruik geen bijnamen. 

Ik heb eerbied voor het bezit van anderen. 

Ik pest niemand en zet ook anderen niet aan tot pesten. 

Ik schrijf netjes en verzorg mijn schriften. 

Ik geef thuis onmiddellijk alle brieven en nota's van de 

school af. In de eetzaal ben ik rustig en heb ik goede 

tafelmanieren. Ik luister steeds naar de aanwijzingen 

van de leraar of de begeleider. 

 

 
 

Gezondheid en hygiëne 

Mijn kledij, schoeisel en haartooi zijn verzorgd en 

hygiënisch. Na bezoek aan het toilet spoel ik door en 

was ik mijn handen. Ik hou de toiletten netjes. 

In de turnles draag ik de voorgeschreven turnkledij. Ik 

neem mijn turnkledij regelmatig mee naar huis om te 

wassen. Ik breng alleen gezonde versnaperingen mee 

(bv. een appel). Als ik dorst heb, vraag ik water aan de 

groepsleraar. 

 

 

Zorg voor het milieu 
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Ik zorg mee voor een nette school. Ik sorteer het afval 

en gooi het in de juiste container. Ik draag zorg voor het 

groen op de speelplaats. Mijn klas is af en toe aan de 

beurt om afval dat toch op de grond was 

achtergebleven op te ruimen. Daar doe ik flink aan mee. 

 

Mijn taalgebruik 

Op school spreek ik Algemeen Nederlands. 

Volwassenen spreek ik aan met meneer of mevrouw. 

De leraren noem ik "meester" of "juffrouw". De 

directeur spreek ik aan met “meester”. 

 

Schooltaken 

Ik maak mijn huiswerk en leer mijn lessen. 

Wanneer ik dat niet heb kunnen doen, verwittigen  

mijn ouders de leerkracht via mijn agenda; 

Ik vul elke dag mijn agenda in en laat hem wekelijks 

(dagelijks) tekenen door één van mijn ouders. Wanneer 

ik niet mag zwemmen of turnen breng ik een attest mee 

naar school. 

  

Mijn materiaal 

Ik draag zorg voor mijn kledij en mijn schoolgerei. 

Ik kaft mijn schriften en boeken. In mijn boekentas zit 

alles netjes bij elkaar en steekt enkel het nodige. Ik zorg 

ervoor dat ik altijd het nodige schoolgerei mee heb, ook 

voor het zwemmen en de turnles. Mijn boekentas staat 

op de aangeduide plaats. Mijn fiets staat netjes in de 

fietsenstalling. Ik bezorg verloren voorwerpen aan de 

groepsleraar. 

 

Spel 

Ik speel sportief en sluit niemand uit. Ik breng geen 

speelgoed mee naar school dat gevaarlijk is. 

In de klassen, gangen en toiletruimtes speel ik niet. Bij 

mijn aankomst op school ga ik onmiddellijk op de 

speelplaats en blijf er tot het belsignaal gaat. Bij het 

belsignaal stop ik het spel en ga rustig in de rij staan. 

 

Toezicht 

Ik kom 's morgens niet vroeger dan 8.15u. en 's middags 

niet vroeger dan 12.45.u. op de speelplaats. Ik verlaat 

de eetzaal, de klas of de speelplaats niet zonder de 

toestemming van de toezichter.  

's Middags of 's avonds ga ik in de passende rij staan of 

wacht ik op de speelplaats tot mijn ouders me komen 

afhalen. Ben ik 15 minuten na de laatste lestijd nog op 

de speelplaats, dan ga ik naar de opvang. 

 

Het verkeer 

Ik neem steeds de veiligste schoolroute.  

Ik respecteer de verkeersreglementen. 

Ik ben uiterst voorzichtig op de openbare weg. 

Ik zorg ervoor dat mijn fiets technisch in orde is. 

 

Veiligheid 

Ik plaats niets voor nooduitgangen en versper geen 

gangen, trappen en in- of uitgangen. 

Ik ga rustig en ordelijk van en naar de klassen en op de 

trappen. Ik ga niet naar plaatsen (bv. kelder, zolder, 

keuken,...) waarvan aangeduid is dat ik er niet mag zijn. 

Als ik geneesmiddelen moet innemen, geef ik die 's 

morgens aan de leraar. 

  

Brand 

Bij brand zorg ik onmiddellijk voor een melding. 

Bij brandalarm verlaat ik onmiddellijk het lokaal via de 

uitgangen die we bij de oefening gebruikten, zonder 

lopen. Ik volg de instructies van de leraren. Ik verlaat de 

lokalen via de uitgangen die we bij de oefening 

gebruikten. Ik laat al mijn materiaal achter. Ik verzamel 

op de aangeduide en ingeoefende plaatsen. 

 

Als ik de afspraken niet naleef 

Ik krijg een mondelinge opmerking.  

Bij herhaling krijg ik een schriftelijke opmerking in mijn 

agenda en mijn ouders ondertekenen die. 

Ik kan een extra taak krijgen en mijn ouders 

ondertekenen die ook. 

Ik kan naar de directeur gestuurd worden. 

De leraar en de directeur kunnen contact opnemen met 

mijn ouders en mijn gedrag bespreken. 

In extreme gevallen, als afspraken onmogelijk blijken 

voor mij, kan de directeur een tuchtprocedure starten.  

 

Wat als de leraar zich vergist? 

Ik vraag beleefd aan de leraar of het mogelijk is dat hij 

zich vergist heeft. Ik bespreek het voorval met de 

leraar, liefst onmiddellijk of tijdens de daaropvolgende 

speeltijd. 

 

 

3.Schoolverandering 
De verantwoordelijkheid voor het veranderen van 

school in de loop van een schooljaar ligt bij de ouders. 
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Dit kan gebeuren omwille van verhuis of persoonlijke 

omstandigheden. Een schoolverandering staat een 

ouder vrij en hoeft niet te worden gemotiveerd.  

De nieuwe inschrijving geldt vanaf de dag waarop de 

directie van de nieuwe school de schoolverandering 

schriftelijk heeft bevestigd aan de directie van de 

oorspronkelijke school.  

Bij verandering van school door een leerling worden 

tussen de betrokken scholen leerlingengegevens 

overgedragen onder de volgende gezamenlijke 

voorwaarden: 

 

1° de gegevens hebben enkel betrekking op de 

leerling-specifieke onderwijsloopbaan;  

 

2° de overdracht gebeurt enkel in het belang van 

de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking 

heeft; 

 

3° tenzij de regelgeving de overdracht verplicht 

stelt, gebeurt de overdracht niet indien de ouders er 

zich expliciet tegen verzetten, na, op hun verzoek, de 

gegevens te hebben ingezien. 

 

 
 

Gegevens die betrekking hebben op schending van 

leefregels door de leerling mogen nooit aan de nieuwe 

school doorgegeven worden.  

Bij schoolverandering deelt de school het aantal halve 

dagen ongewettigde afwezigheid van het lopende 

schooljaar mee aan de nieuwe school. Verandering van 

het gewoon naar het buitengewoon basisonderwijs kan 

onmiddellijk zodra de ouders beschikken over een 

inschrijvingsverslag.  

 

4.Ouderlijk gezag  

4.1. Principe 

In principe zijn de beide ouders van een minderjarige 

gezamenlijk verantwoordelijk voor de opvoeding van 

hun kind (co-ouders). Zij hoeven daarvoor niet gehuwd 

te zijn of samen te wonen. Hieruit volgt dat de school 

van ouders verlangt, ook als die niet meer samen zijn, 

zo eensgezind mogelijk de beslissingen over het 

onderwijs van hun kind te nemen. 

4.2. Concrete afspraken 

De school respecteert de rechten van beide ouders bij 

alle beslissingen in verband met de opvoeding van de 

leerlingen zoals bij de inschrijving van de leerlingen; bij 

de keuze van een levensbeschouwelijk vak of de 

vrijstelling daarvan; bij orde- en tuchtmaatregelen; bij 

keuzes i.v.m. de schoolloopbaan van het kind (bv. 

zittenblijven of niet); bij de schoolverrichtingen in het 

algemeen (bv. bij informatie via nieuwsbrief, bij 

uitnodiging oudercontacten, bij bezorgen van 

rapporten). De school gaat ervan uit dat zij door de 

ouders geïnformeerd wordt indien er rekening moet 

gehouden worden met een specifieke regeling. 

 

4.3. Echtscheiding 

Ongeveer de helft van alle huwelijken in Vlaanderen 

draait ooit uit op een echtscheiding. In veel gevallen zijn 

de kinderen dan al uit de lagere school, maar lang niet 

altijd. Elke school heeft kinderen met gescheiden 

ouders, kinderen in co-ouderschap, nieuw 

samengestelde gezinnen, eenoudergezinnen en 

families waar grootouders of andere familieleden een 

hoofdrol spelen. Vaak zijn de relaties daarbinnen goed, 

maar elke school maakt mee dat gescheiden ouders het 

over allerlei zaken niet eens raken.  

De Letterberg zet de schouders onder het welbevinden 

van alle kinderen, maar in het bijzonder die kinderen 

die in een dergelijk parket zitten. De school helpt hen 

om het positieve te zien en warmte te vinden in hun 

unieke gezinssamenstelling, temeer als die veranderd is 

of aan het veranderen is. We willen hierin tegemoet 

getreden worden door alle ex-partners. Ze zullen via 

hun kinderen sowieso nog vele jaren met elkaar 

verbonden blijven. In het belang van onze kinderen 

vragen we ex-partners om een positieve 

overleghouding naar elkaar. 

 

Neutraliteit in communicatie 

De school stelt zich zo neutraal mogelijk op in 

conflictsituaties. Een zorgvraag van (co-)ouders op 
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adres één wordt bijvoorbeeld steeds besproken met de 

(co-)ouders op adres twee alvorens met een voorstel te 

komen. Personeelsleden kiezen geen kant, maar 

luisteren en betrekken beide zijden bij alles wat het 

kind aanbelangt. Vooral dankzij Gimme kunnen we 

vermijden dat bijvoorbeeld brieven slechts één adres 

bereiken. Verder is er steeds de mogelijkheid van twee 

nieuwjaarsbrieven e.d.  

 

 
 

Moederdag, vaderdag en co-ouders 

Geschenken die we knutselen voor moederdag en 

vaderdag zijn allereerst gericht op de eigen mama en 

papa van het kind. Partners van gescheiden ouders, 

mee-ouders of co-ouders, zijn vaak zeer belangrijk in de 

opvoeding en mogen dus niet vergeten worden bij 

vaderdag of moederdag. Het is meestal praktisch niet 

haalbaar om een knutselwerk, dat steeds meerdere 

lessen duurt, een tweede keer te maken, al zouden we 

dat misschien wel willen. Er wordt dan wel steeds aan 

het kind voorgesteld en aangeboden om ook iets te 

maken voor de plus-ouders als blijk van waardering. 

Het is aan het kind om op die uitnodiging in te gaan. 

Voor nieuwjaarsbrieven is er altijd de mogelijkheid om 

meer dan één exemplaar te voorzien voor gescheiden 

ouders. Zo proberen we recht te doen aan heel de 

familie van onze kinderen. 

 

Zorgend luisteren 

De school heeft aandacht voor kinderen die in 

conflictueuze scheidingssituaties of co-

ouderschapssituaties verkeren en dat moeilijk vinden. 

Zeker als ze ongewild ingezet worden in moeilijk 

lopende scheidingen. Kinderen die hier verdrietig of 

onzeker door worden, ondervinden als gevolg hiervan 

vaak leerproblemen. Het is belangrijk dat elk kind kan 

vertellen wat er scheelt. Ook (groot)-ouders zijn met 

hun bevinding rondom scheiding welkom met hun 

verhaal in zoverre het de kinderen en de school 

aanbelangt. 

 

Co-schoolschap 

Co-schoolschap houdt in dat een kind op elk van de 

woonadressen een school heeft. Dit wordt soms 

gedaan bij ouders die ver uiteen gaan wonen, maar het 

is niet conform de wetgeving en De Letterberg doet niet 

aan co-schoolschap. 

 

Betaling van facturen bij co-ouderschap 

We rekenen erop dat elke schoolrekening, ook tijdens 

en na scheidingen tijdig en volledig wordt betaald. 

Ouders zijn ongeacht hun burgerlijke staat hoofdelijk 

gehouden hieraan. Dat betekent dat we beide ouders 

kunnen aanspreken tot het betalen van de volledige 

rekening. De school gaat niet in op een vraag tot 

splitsing van de schoolrekening. Zoals in elk gezin, blijft 

één van de ouders geregistreerd als hoofdbetaler. Bij 

scheiding kan er ook een meebetaler geregistreerd 

worden. Als er dan onenigheid is tussen ouders over 

het betalen van de schoolrekening, kan de school aan 

elk van de ouders een identieke rekening sturen. Zolang 

het verschuldigde bedrag niet volledig betaald is, blijft 

elke ouder het volledige resterende saldo verschuldigd, 

ongeacht de afspraken die ze onderling gemaakt 

hebben hierover. 

 

5. Levensbeschouwing 

Ouders kiezen bij de inschrijving van hun leerplichtig 

kind dat hun kind een cursus in één van de erkende 

godsdiensten volgt of dat hun kind een cursus niet-

confessionele zedenleer volgt. Per 2016 moet deze 

keuze vastliggen uiterlijk op 30 juni voorafgaand aan 

het komende schooljaar. 

Als ouders op basis van hun religieuze of morele 

overtuiging bezwaren hebben tegen het volgen van één 

van de levensbeschouwelijke cursussen, bijvoorbeeld 

omdat hun eigen godsdienst er niet in 

vertegenwoordigd is, dan is het ook nog mogelijk een 

vrijstelling te vragen. Als dit aanvaard wordt door de 
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coördinerende inspectie, zorgen de ouders zelf voor 

opdrachten.  

Een vrijstelling betekent nooit dat een leerling minder 

tijd op school doorbrengt dan de normale 

aanwezigheid van alle leerlingen. De klassenraad zal 

nagaan of de vrijgekomen lestijden zinvol aan de eigen 

levensbeschouwing zijn besteed. Als dit niet zo is, dan 

zal er een bijsturing worden gevraagd.  Schrijven de 

ouders een kind in tijdens de zomer en is de deadline 

van 30 juni dus al verstreken, dan zijn de ouders 

verplicht de keuze te maken bij de eerste inschrijving in 

de school. De mogelijkheid om de keuze nog te 

veranderen gedurende de eerste schoolweek is in 2015 

uitgedoofd. 

 

6. Centrum voor 

Leerlingenbegeleiding 

6.1. Contactgegevens 

Het schoolbestuur heeft beleidsplan en een 

beleidscontract afgesloten met het VCLBLeuven, Karel 

van Lotaringenstraat  5 , 3000  Leuven. Mevr. Kirsten 

Coremans is de contactpersoon voor onze school. Zij is 

bereikbaar op volgend telefoonnummer : 0490- 61 5 

04. Het CLB behoort tot het Vrij en Gemeentelijk 

onderwijs. Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot 

het welbevinden van leerlingen nu en in de toekomst. 

Het CLB begeleidt leerlingen bij het leren en studeren; 

de onderwijsloopbaan; de preventieve 

gezondheidszorg; het psychisch en sociaal 

functioneren. Het CLB maakt zijn werking bekend aan 

de leerlingen en hun ouders. Het CLB werkt 

vraaggestuurd vanuit de leerlingen, de ouders en de 

scholen, behalve voor de verplichte begeleiding.  

 

 

6.2. Waarvoor kan je bij het CLB terecht? 

Hieronder wordt kort beschreven wat CLB-

medewerkers voor jou kunnen doen. Meer uitgebreide 

informatie vind je op www.vclbleuven.be. In de loop 

van het schooljaar krijgen ouders en leerlingen 

concrete informatie over medische onderzoeken, 

eventuele inentingen of andere initiatieven van het 

CLB.  

 
 

Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het 

welbevinden van leerlingen. De leerling staat centraal 

in onze begeleiding en heeft recht op informatie, hulp 

en privacy. Dit geldt ook voor de ouders. Als de leerling 

voldoende bekwaam geacht wordt, beslist hij ook mee 

over de stappen in de begeleiding. De leeftijdsgrens 

hiervoor ligt meestal op 12 jaar. Ook ouders en school 

zijn belangrijke partners in de begeleiding. De CLB-

medewerkers streven naar een goede samenwerking 

tussen alle partners. 

 

Op vraag van leerlingen, ouders of school bieden CLB-

medewerkers hulp. Dat kan informatie, advies, 

diagnostiek of begeleiding zijn op de volgende vier 

domeinen:  

 Gedrag, gevoelens en relaties: als een leerling 

zich niet goed in zijn vel voelt.  

 Leren en studeren: als het leren op school niet 

wil vlotten.  

 Lichamelijke ontwikkeling en gezondheid: als 

een leerling of zijn ouders vragen  

hebben over lichamelijke ontwikkeling, gezonde 

leefgewoonten of  

gezondheidsproblemen. 

 Onderwijsloopbaan: als je op zoek bent naar 

informatie over studierichtingen  

of scholen en als kiezen moeilijk is 

http://www.vclbleuven.be/
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Als dat nodig is, zoekt de CLB-medewerker met de 

ouders, de leerling en de school naar gepaste hulp. 

Sommige begeleiding biedt het CLB aan iedereen aan.  

 In de  2de kleuterklas en het 5de leerjaar is er 

een uitgebreid medisch  

onderzoek. Ter voorbereiding van deze onderzoeken 

vragen we aan de ouders om een vragenlijst in te 

vullen. 

 Een gedeeltelijk medisch onderzoek is 

voorzien in de eerste kleuterklas, het  

eerste leerjaar en in het derde leerjaar in de lagere 

school.  

 De leerlingen kunnen gratis inentingen krijgen. 

Het CLB geeft advies bij  

besmettelijke ziekten. 

 Wie regelmatig afwezig is op school, krijgt 

altijd begeleiding van het CLB.  

Het CLB heeft een bijzondere opdracht voor leerlingen 

met specifieke onderwijsbehoeften. De CLB-

medewerkers brengen in overleg met leerling, ouders 

en school de wenselijke aanpassingen in kaart. Ze 

kunnen onder bepaalde voorwaarden een verslag 

opstellen dat recht geeft op ondersteuning vanuit het 

buitengewoon onderwijs (GON) of een individueel 

aangepast curriculum in het gewoon of buitengewoon 

onderwijs. 

 

6.3. Samenwerking school-CLB 

Het CLB is een partner in de leerlingenbegeleiding op 

school. School en CLB stellen een gezamenlijk 

beleidsdocument op met afspraken en 

aandachtspunten. Via de schoolraad kunnen ouders en 

leerlingen zich daarover uitspreken. 

CLB-medewerkers werken onafhankelijk van de school 

maar kennen de school wel goed. 

School en CLB kunnen gegevens uitwisselen over 

leerlingen voor zover die voor de begeleiding op school 

noodzakelijk zijn. Dit gebeurt binnen de grenzen van de 

deontologie en het beroepsgeheim waaraan alle 

medewerkers zich houden. Het CLB noteert relevante 

gegevens in het CLB-dossier 

6.4. Hoe werkt het CLB? 

Wat doet het CLB?  

CLB-medewerkers bieden hulp op vragen van 

leerlingen, ouders of leerkrachten. Zij werken samen 

met hen aan oplossingen. Ouders beslissen mee over 

de stappen in de begeleiding en worden maximaal 

betrokken. Bij oudere leerlingen (+12 jaar) beslist de 

leerling over het verloop van de begeleiding. 

Als de school een vraag tot begeleiding stelt, zal het CLB 

een begeleidingsvoorstel doen. De begeleiding wordt 

enkel verder gezet als de leerling (+12 jaar) of zijn 

ouders (-12 jaar) hiermee instemmen. 

Ouders en leerlingen zijn verplicht hun medewerking te 

verlenen aan de medische onderzoeken en 

gezondheidsmaatregelen in verband met besmettelijke 

ziekten en de begeleiding bij afwezigheidsproblemen.  

 

Wat kost begeleiding van het CLB?  

De begeleiding van het CLB is gratis. CLB-medewerkers 

hebben beroepsgeheim en gaan met respect om met 

alle informatie. Het medisch onderzoek gebeurt door 

de CLB-arts en -paramedisch werker. In uitzonderlijke 

gevallen kan je vragen om het onderzoek te laten 

gebeuren door een andere arts. Hiervoor neem je 

contact op met de directeur van het CLB. 

 

Lost het CLB leerproblemen op?  

Nee. De CLB-medewerkers werken samen met andere 

diensten en hulpverleners en kunnen in overleg met 

ouders en leerlingen naar hen doorverwijzen. Voor 

intensieve vormen van begeleiding binnen de integrale 

jeugdhulp kan het CLB een aanvraagdossier opstellen. 

Het CLB kan ook helpen verhoogde kinderbijslag aan te 

vragen. 

Als CLB-medewerkers verontrust zijn omwille van een 

problematische leefsituatie of een vermoeden van 
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kindermishandeling nemen zij in elk geval initiatief tot 

overleg of begeleiding. 

6.5. Het CLB-dossier 

Het CLB legt voor elke leerling een dossier aan waarin 

gegevens over de medische onderzoeken en 

begeleidingsgegevens genoteerd worden. Dit gebeurt 

volgens vastgelegde regels waarin veel aandacht is voor 

de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 

Mag je het CLB-dossier inkijken?  

De leerling (+12 jaar) of zijn ouders (-12 jaar) kunnen 

kennisnemen van de gegevens in het CLB-dossier.  

Dat  gebeurt via een begeleide inzage met de betrokken 

CLB-medewerkers die de informatie in het dossier 

kunnen duiden. Je hebt geen toegang tot gegevens die 

de privacy van anderen schenden. 

 

Wat gebeurt er met het CLB-dossier als je van school 

verandert?  

Als een leerling van een school komt die begeleid wordt 

door een ander CLB, wordt het dossier 10 dagen na de 

start in onze school automatisch bezorgd aan VCLB 

Leuven. Als je dit niet wenst, moeten de ouders (-12 

jaar) of de leerling (+12 jaar) binnen de 10 dagen 

schriftelijk verzet aantekenen bij het CLB dat de vorige 

school begeleidt.  

Identificatiegegevens, vaccinatiegegevens en gegevens 

in het kader van de verplichte CLB-opdrachten (bijv. bij 

afwezigheidsproblemen, of het medisch onderzoek,) 

worden in elk geval wel overgedragen.  

 

Wat gebeurt er met het dossier als je het onderwijs 

verlaat?  

Wanneer een leerling het secundair onderwijs definitief 

verlaat, wordt het dossier bewaard op het CLB. Het 

wordt gedurende 10 jaar gearchiveerd, te rekenen 

vanaf de datum van de laatste vaccinatie of het laatste 

medisch onderzoek. Voor leerlingen die hun loopbaan 

beëindigden in het buitengewoon onderwijs blijft het 

dossier bewaard tot ze de leeftijd van 30 jaar bereikt 

hebben. Daarna wordt het dossier vernietigd. 

6.6. Medische begeleiding 

De medische begeleiding bestaat uit algemene, 

gerichte consulten en periodiek en wettelijk geregelde 

inentingen. Dit gebeurt door dr. Sarah De Leener 

(Sarah.deleener@vclbleuven.be). 

6.6.1. Algemene consulten 

De leerlingen van het 2de jaar kleuteronderwijs en het 

5de jaar lager onderwijs ondergaan een algemeen 

consult, waarop de algemene gezondheid, vaccinaties, 

groei en ontwikkeling en sensoriële toestand worden 

nagekeken en adviezen geformuleerd aan de leerling 

en zijn ouders. De algemene consulten gebeuren in het 

CLB. 

 

6.6.2. Gerichte consulten 

Bij leerlingen van het 1ste en het 3de jaar lager 

onderwijs worden gerichte consulten georganiseerd. 

Dit zijn onderzoeken waarin vooral groei, ontwikkeling, 

vaccinaties en opvolging van de gezondheid worden 

nagekeken. De onderzoeken worden bij voorkeur in de 

school uitgevoerd.  

 

6.6.3 Wat te doen bij een besmettelijke ziekte? 

Het CLB houdt toezicht op de vaccinaties van de 

leerlingen en biedt vaccinaties aan die in het 

vaccinatieschema zijn opgenomen. Ouders en 

leerlingen worden hierover geïnformeerd en geven 

hiervoor hun toestemming. 

Het CLB heeft een opdracht in het voorkomen van de 

verspreiding van besmettelijke ziekten. Om 

besmettingsrisico’s te beperken moet de CLB-arts zo 

vlug mogelijk op de hoogte zijn van besmettelijke 
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aandoeningen. Voor de volgende besmettelijke ziekten 

moet een melding gebeuren.  Bij twijfel nemen ouders 

best telefonisch contact met de CLB-arts. De melding 

aan het CLB (016-28 24 00) kan gebeuren door de 

ouders zelf, door de behandelende arts of door de 

schooldirectie als deze op de hoogte is. Voor dringende 

melding van infectieziekten buiten de kantooruren kan 

men de dienst infectieziektebestrijding contacteren op 

het nummer 02-512 93 89. De CLB-arts zal via de school 

leerlingen en ouders informeren over de noodzakelijke 

maatregelen.  

6.7. Privacy op 12 jaar  

Elke leerling heeft recht op begeleiding en privacy. 

Vanaf 12 jaar kan je in principe ook zelfstandig 

oordelen:  

 of je ingaat op een begeleidingsvoorstel;  

 of je  ouders toegang krijgen tot de gegevens 

over jou in je dossier;  

 om de overdracht van je dossier te weigeren.    

Op deze leeftijdsgrens zijn uitzonderingen mogelijk.   

 

6.8. Overdracht van het dossier 

Van iedere leerling wordt een multidisciplinair dossier 

aangelegd bij het begeleidend CLB. Dit dossier bevat 

alle voorhanden zijnde relevante persoonlijke gegevens 

van de leerling.  

 

 

7.  Zorgverbreding 

7.1.  Zorg op onze school 

Op GBS De Letterberg is veel aandacht voor zorg. Het 

kan zijn dat een kind structureel ondersteuning nodig 

heeft bij één of meerdere vakken. Het kan ook zijn dat 

een kind tijdelijk wat extra ondersteuning nodig heeft 

voor een bepaald onderdeel van de leerstof. De 

zorgcoördinator beheert alle dossiers, stippelt de 

remediëringstrajecten uit, en volgt deze op samen met 

de ouders en externe instanties. Zo kunnen we elk kind 

permanent begeleiden en opvolgen. 

 

7.2. Zorg geven we samen! 

De leerkrachten van de lagere school helpen één uur 

per week differentiëren in een andere klas, namelijk als 

hun klas godsdienst/zedenleer heeft of turnen/sport. 

Meestal is dit in het volgende leerjaar, dus ze helpen de 

leerlingen die vorig jaar in hun eigen klas zaten. 

De zorgcoördinator begeleidt en ondersteunt de 

leerkrachten hierin en verleent ook zelf kindspecifieke 

zorgverbreding waar dat nodig is. 

7.3. Leerlingvolgsysteem. 

Op vaste momenten in het schooljaar wordt door 

middel van toetsen bekeken welke vaardigheden 

worden beheerst door de leerlingen, en op welke 

onderdelen van de leerstof nog extra in oefening of 

ondersteuning nodig is. De resultaten en uitkomsten 

hiervan houden we bij in een individueel 

leerlingvolgsysteem. Elke leerling heeft een eigen 

dossier dat digitaal wordt bijgewerkt in SchoolOnline.  

Daarnaast organiseren we een aantal keren per jaar 

een multidisciplinair overleg. Tijdens dit overleg tussen 

de klastitularis, zorgcoördinator en directie bespreken 

we de leervorderingen, het welbevinden van de 

leerlingen en eventuele leerproblemen. Hieruit kan een 

gerichte begeleiding of remediëring volgen. 

 

 

7.4. Als dit niet genoeg is. 

http://schoolonline.be/
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Soms is extra ondersteuning of begeleiding op school 

niet voldoende. In samenspraak met een collega van 

het Centrum voor leerlingbegeleiding (VCLB) wordt een 

remediëring traject uitgezet. Vaak wordt hierbij ook 

externe hulp gezocht; bijvoorbeeld van een 

logopedist(e). 

 

 

7.5. Samen met de ouders. 

Alles wat we signaleren of bespreken doen we in 

samenspraak met de ouders. Zij worden ook altijd 

uitgenodigd wanneer we een multidisciplinair overleg 

hebben. We willen de extra hulp en begeleiding samen 

mét de ouders uitzetten en opvolgen. 

7.6.  Zorg naar boven. 

Een zorgpunt dat ook voorkomt: kinderen die juist extra 

vlot leren, sneller klaar zijn dan klasgenootjes, daarbij 

accuraat blijven, maar te weinig uitgedaagd worden. 

Zich vervelen is het allerlaatste wat een kind op De 

Letterberg mag doen! Onze school biedt deze 

leerlingen ‘zorg naar boven’. Extra materialen en extra 

activiteiten worden in samenspraak tussen juf, zorgco 

en ouders besproken, toegepast en opgevolgd. Onze 

school heeft ook een kleine ‘plusklas’, bestaand uit 

kinderen van verschillende klassen die op eigen tempo 

en eigen niveau aan projecten werken. 

 

7.6.1. Stappenplan. 

Wanneer de leerkracht een gedrags- of leerprobleem 

vaststelt: 

 Dan spreekt de leerkracht er eerst over met de 

ouders en stelt de zorgcoördinator op de 

hoogte. 

 Er volgt een gesprek met het zorgteam 

(leerkracht – zorgcoördinator – directie) Er 

wordt gezocht naar oplossingen. a) in de klas 

b) met hulp van het zorgteam 

 Als het probleem aanhoudt neemt het 

zorgteam contact op met het VCLB. Als er tests 

dienen te worden afgenomen, vullen ouders 

vooraf een aanvraagformulier hiervoor in. 

VCLB neemt dan de nodige tests af.  

 Indien nodig wordt externe hulp gezocht. 

 

7.6.2. Signalerende rol van de ouders. 

Het kan ook gebeuren dat de ouders een probleem 

signaleren bij hun kind dat niet direct zichtbaar is voor 

de leerkracht. Ze spreken erover met leerkracht en 

indien mogelijk ook tegelijkertijd met de 

zorgcoördinator 

Verder wordt dezelfde procedure gevolgd zoals 

hierboven omschreven. Spreken met de 

zorgcoördinator kan maandag en donderdag tijdens de 

schooluren. Spreken met directie kan tussen 8.45 uur 

en 12.00 uur en tussen 13.00 uur en 16.00 uur. 

Het schoolbestuur heeft een samenwerkingsverband 

afgesloten met het VCLB Leuven, Karel Van 

Lotharingenstraat 5, 3000 Leuven. Tel : 016/282400 

mail : info@vclbleuven.be 

 

 
 

De ankerpersoon voor onze school is Kirsten Coremans. 

Ouders kunnen de individuele begeleiding van hun kind 

door het VCLB op elk ogenblik weigeren. Het CLB-

centrum heeft tot opdracht volgende 

begeleidingsopdrachten te verzekeren: 

 

  bij te dragen tot het optimaliseren van de 

psychologische, psycho-pedagogische, 

medische, paramedische en sociale 

omstandigheden van de leerling zelf en van 

zijn onmiddellijke pedagogische omgeving 

teneinde de leerling maximale kansen te 

bieden ten aanzien van zijn harmonische 

http://www.vclbleuven.be/
mailto:info@vclbleuven.be
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persoonlijkheidsontwikkeling en zijn 

individueel en maatschappelijk welzijn; 

 de leerlingen, de personen die de ouderlijke 

macht uitoefenen, de schooloverheden en 

allen die direct bij het opvoedings-en 

onderwijsproces van de leerling betrokken 

zijn, informatie en advies te verstrekken over 

studie en beroepsmogelijkheden teneinde het 

individuele keuzeproces van de leerlingen te 

bevorderen; 

 in te staan voor het multidisciplinair 

onderzoek en het opstellen van een 

inschrijvingsverslag dat vereist is voor de 

toelating tot het passende type van 

buitengewoon onderwijs. 

 

7.7. Multidisciplinair overleg 

Twee keer per jaar worden er MDO’s georganiseerd 

met de klastitularis, de directeur, de zorgcoördinator, 

CLB en eventueel een externe begeleider. 

De zorgcoördinator maakt steeds het verslag. 

De leerkracht bereidt het MDO voor op het daarvoor 

ontworpen document. 

De titularis mag ook eigen nota’s gebruiken. 

Op deze manier wordt er gestreefd naar een zinvol 

gesprek. 

Voor de kinderen die speciale zorg nodig hebben 

wegens dyslexie, ADHD of een ander leerprobleem, 

wordt samen een handelingsplan opgesteld. Dit 

gebeurt in transparant overleg met de ouders, de 

klastitularis en de zorgcoördinator.  

Er wordt ook gestreefd naar opvolging en evaluatie, 

vandaar dat er ook telkens een evaluatiemoment wordt 

afgesproken. 

7.8. Kleuterzorg 

In het begin en het midden van het schooljaar wordt er 

in de derde kleuterklas een test van de rekenbegrippen 

afgenomen. Bij zwakke resultaten wordt er een overleg 

gepland, zodat acties ondernomen kunnen worden.  

7.9. Leerlingendossier 

Elke leerling beschikt over een digitaal dossier.  Het 

dossier bestaat uit een algemeen identificatieblad, 

rapportgegevens en een notitieblad. Identificatie: 

identificatiegegevens, schoolverloop en speciale 

gegevens die van invloed kunnen zijn op de 

ontwikkeling van het kind.  Rapportgegevens: 

Resultaten van Kerstmis en einde schooljaar. 

Notitieblad: Hierop worden alle interventies 

genoteerd. Elk telefoongesprek, gesprek, document, 

verslag dat relevant is voor de opvolging van de 

ontwikkeling van het kind wordt hierin genoteerd. Dit 

wordt zowel door de leerkracht zelf als door de zorgco 

aangevuld. 

 

8. Medicatie op school. 

De school dient uit eigen beweging geen medicatie toe. 

Bij ziekte zal ze in de eerste plaats een ouder of een 

door u opgegeven contactpersoon trachten te 

bereiken. Indien dit niet lukt en afhankelijk van de 

hoogdringendheid, zal de school de eigen huisarts, een 

andere arts of eventueel zelfs de hulpdiensten 

contacteren.  De ouders kunnen de school vragen om 

medicatie toe te dienen. Dan moet die voorgeschreven 

zijn door een arts én omwille van medische redenen 

moet het nodig zijn die tijdens de schooluren toe te 

dienen. 

 


