
 

 
 
 
 

 
 
  “Intern schoolreglement of het ABC van 
          Jenaplanschool De Kleurdoos” 



 

Het “Intern schoolreglement of het ABC van Jenaplanschool De Kleurdoos” is 
een aanvulling op het “Schoolreglement voor elk van de kleuter-, lagere en 
basisscholen van het Onderwijs van de Stad Gent”. Het bevat een aantal school 
specifieke afspraken die door iedereen moeten nageleefd worden. 
 
 
 
 
 
 
 
Dit reglement werd goedgekeurd door de schoolraad op 12 mei 2017, 
en door de heer Pieter Delbarge, hoofd van het IVA SOG op 30 juni 2017.
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Aanwezigheden / leerplicht 
We verwachten dat alle kinderen elke dag op tijd aanwezig zijn op school. 
(’s morgens om 8u15 en ’s middags om 13u30) 
Een kind uit de lagere school of een leerplichtige kleuter mag maximum 4 x afwezig zijn door ziekte 
met een briefje geschreven door de ouders (maximum 3 opeenvolgende schooldagen). 
Alle andere afwezigheden moeten gewettigd zijn met een doktersattest of met een ander gewettigd 
attest dat op voorhand met de directeur wordt besproken.  
Na 5 halve dagen ongewettigde afwezigheid wordt automatisch een “dossier voor problematische 
afwezigheden” opgemaakt door de school en wordt het iCLB ingeschakeld bij de begeleiding. 
Na 30 halve dagen ongewettigde afwezigheid wordt het dossier van je kind doorgestuurd naar 
AgODi (Agentschap van Onderwijsdiensten – Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming) en 
wordt er contact opgenomen met de spijbelpolitie of een welzijnsorganisatie. 
Problematische afwezigheden kunnen ook gevolgen hebben voor de studietoelage.  
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Afhalen kinderen 
Kinderen mogen nooit alleen naar huis, tenzij ze hiervoor een schriftelijke toestemming hebben van 
de ouders. Deze toestemming is geldig voor de volledige schoolloopbaan. Op schriftelijke vraag van 
de ouders kan dit wel veranderd worden. Een toestemmingsformulier kan je vragen op het 
secretariaat. 
Wanneer kinderen alleen naar huis gaan, dan moeten zij steeds de kortste weg nemen en 
rechtstreeks naar huis gaan. 
Wordt je kind door iemand anders afgehaald, dan schrijf je een bericht in het agenda of contacteer 
je de school. 
Vroegtijdig afhalen van je kind wordt eerst besproken met de directeur. 
 
Agenda’s 
De kinderen van de lagere school hebben een agenda.  
De afspraken omtrent het gebruik van deze agenda verschilt per bouw. 
Het gebruik van de agenda wordt bij het begin van het schooljaar aan de ouders uitgelegd op het 
infomoment.  
 
Ballen 
Op de speelplaats zijn enkel zachte ballen in mousse toegestaan. We dragen zorg voor de 
mousseballen en voetballen niet bij regenweer of wanneer er plassen op de speelplaats zijn. 
Bij twijfel beslist de leerkracht die toezicht heeft. 
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Besmettelijke ziektes 
In het algemeen schoolreglement van het Departement Onderwijs Stad Gent staat een overzicht van 
besmettelijke ziektes. Wanneer je een vermoeden hebt van een besmettelijke ziekte, dan breng je 
de school zo snel mogelijk op de hoogte. 
 
Betalingsmoeilijkheden 
Heb je het moeilijk om een factuur te betalen? Laat de schulden zeker niet verder oplopen en kom 
gerust eens langs op het secretariaat of bij de brugfiguur. Samen zoeken we naar een oplossing.  
 
Buggy’s 
Onze inkomhallen en gangen zijn te klein om er buggy’s te plaatsen. Als je je kleuter met de buggy 
naar school brengt, vragen we om de buggy terug mee te nemen naar huis. Kan dit niet, dan moet de 
buggy opgeplooid worden en op een nette manier opzij worden gezet. De brugfiguur kan je hier 
meer info over geven. 
 
CLB of iCLB (Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding) 
Onze school werkt samen met het iCLB van de Stad Gent. 
Het iCLB is een dienst waar leerlingen en ouders met hun vragen terecht kunnen voor informatie, 
hulp en begeleiding. Zij organiseren ook de medische schooltoezichten. 
In het iCLB-team werken een artsen, verpleegkundigen, psychologen en maatschappelijk 
assistenten samen rond het welbevinden van de leerlingen. 
Zij zijn bereikbaar via de school of rechtstreeks op het nummer 09/235.09.00 
Meer info over de werking van het iCLB vind je op hun website: http://www.iclb.be/ 

http://www.iclb.be/
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Drankjes 
Kinderen in de lagere school drinken enkel water bij de lunch. Op school zijn er drinkfonteinen en kan er 

tussendoor ook gratis water gedronken worden. 
 
Engagementsverklaring 
We streven naar een optimale begeleiding voor elk kind en rekenen daarvoor op een goede 
samenwerking met alle ouders. Dit vraagt een positief engagement van de ouders t.a.v. de school en 
omgekeerd. 
Wij spreken ons engagement uit en vragen het engagement aan de ouders: 

 in verband met deelname aan oudercontacten en infomomenten; 
(zie ook “Oudercontacten” en “Infomoment”) 

 in verband met voldoende aanwezigheid van je kind op school; 
(zie ook “Aanwezigheden / leerplicht” en “Op tijd komen”) 

 in verband met begeleiding van de kinderen op school; 
(zie ook “Zorg” en “CLB”) 

 in verband met de onderwijstaal, wat betekent dat de leerlingen aangemoedigd worden om 
Nederlands te leren. 
(zie ook “Onderwijstaal”) 
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Fietsen 
Als MOS-school vinden we het fijn dat onze kinderen en ouders op een milieuvriendelijke manier 
naar school komen. 
Op school is een fietsenstalling voor de fietsen van de kinderen. Ouders worden verzocht om hun 
fiets en/of fietskar niet op school achter te laten. 
Bij het brengen of afhalen van de kinderen kunnen de fietsen van de ouders ook niet in de inkomhal 
geplaatst worden. Deze doorgang moet omwille van de brandveiligheid altijd vrij gehouden 
worden. 
Tijdens de middag- en avondopvang kunnen de kinderen niet fietsen op de speelplaats. Dit omwille 
van de veiligheid van alle kinderen. 
 
Fruitdag  
Eén dag in de week vragen we aan alle kinderen om een stuk fruit mee te brengen in plaats van een 
koek. Bij het begin van het schooljaar wordt deze “fruitdag” vastgelegd. Kinderen mogen uiteraard 
ook op andere dagen fruit meebrengen. 
Ouders kunnen van de school niet verwachten dat we hun kind fruit leren eten. Het is dus 
aangewezen om fruit mee te geven dat het kind ook lust. 
Door de grote diversiteit binnen onze school hebben ouders ook uiteenlopende verwachtingen 
omtrent gezonde tussendoortjes. 
De school houdt zoveel mogelijk rekening met de mening van de ouders op 
dit vlak, maar kan niet aan alle wensen tegemoetkomen. 
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Gesprek 
Wil je graag een gesprek over je kind met de leerkracht, dan vragen wij om dit zoveel mogelijk 
buiten de schooltijd te doen. Je maakt hiervoor dus best een afspraak met de leerkracht. 
Een snelle informatieuitwisseling aan de klas bij de kleuters of op de speelplaats in de lagere school 
vinden wij goed. Eens de rijen gevormd of de activiteiten begonnen zijn, is het niet meer wenselijk 
om nog snel een gesprek te hebben. 
 
Godsdienstkeuze/ niet-confessionele zedenleer 
Wij bieden in de lagere school, naast de lessen zedenleer, ook de erkende godsdienstlessen aan (bv.  
katholieke godsdienst, islam, protestantse godsdienst, orthodoxe godsdienst, …)  
Wanneer kinderen naar de lagere school gaan, moeten de ouders hierin een keuze maken.  
Een nieuwe keuze kan enkel gemaakt worden bij het begin van een schooljaar. Hiervoor moeten de 
ouders een formulier vragen op het secretariaat. 
Een voorstelling van de levensbeschouwelijke vakken is terug te vinden op de website van de 
inspectie: http://www.ond.vlaanderen.be/inspectie/lbv/#4 
 
GSM 
Kinderen van de lagere school mogen indien nodig een gsm bij zich hebben. Tijdens de schooluren 
moet de gsm uit staan. De gsm wordt ’s ochtends tot aan het einde van de schooldag afgegeven aan 
de klasleerkracht. 
De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor hun gsm. De school kan niet verantwoordelijk gesteld 
worden bij schade, verlies of diefstal. 
 

http://www.ond.vlaanderen.be/inspectie/lbv/#4
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Huistaken 
Huistaken hebben de bedoeling om aangebrachte leerstof in te oefenen. Bij de oudste kinderen kan 
ook gevraagd worden om behandelde leerstofdelen in te studeren in functie van een toets. 
Sommige taken worden opgegeven op lange termijn. Ze zijn bedoeld om het planmatig leren 
studeren in te oefenen en vormen een onderdeel van het leren leren. 
De kinderen krijgen gedurende de week een aantal taken die ze tijdens het zelfstandig werk moeten 
afwerken. Niet afgewerkte taken kunnen mee gegeven worden naar huis, zodat de hoeveelheid 
taken niet te groot wordt. 
De hoeveelheid en de soort huistaak verschilt per bouw. Op het infomoment bij het begin van het 
schooljaar geven de leerkrachten hierover meer uitleg. 
Heb je vragen over de huistaken van je kind? Maak dan een afspraak met de leerkracht. 
Huistaken kunnen in de avondopvang gemaakt worden. 
De begeleiders van de opvang kunnen je kind niet individueel begeleiden en de huistaken ook niet 
nakijken. Daarvoor zijn onze groepen te groot.  
 
Indeling in stamgroepen 
In onze school zitten de kinderen in gemengde leeftijdsgroepen (=stamgroepen) samen. 
We spreken in de kleuterbouw over de jongste kleuters en de oudste kleuters, in de lagere school 
hebben we de onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw. 
Bij de groepsindeling wordt er rekening mee gehouden dat alle groepen evenwichtig ingedeeld 
worden. Niet enkel de leeftijd, ook de achtergrond van de kinderen speelt hier een rol. 
De school neemt hierin de beslissing. 
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Infobrieven 
Maandelijks krijgen de oudste kinderen van het gezin een infobrief mee naar huis. In deze brief 
brengen we jullie op de hoogte van belangrijke weetjes, zoals geplande uitstappen, oudercontacten, 
bijeenkomsten van de ouderraad, kindvrije dagen of schoolvakanties, projecten, … 
Deze infobrief wordt ook samen met andere belangrijke info via de website van de school 
gepubliceerd. 
 
Infomoment 
De school organiseert infomomenten per bouw. Er wordt onder andere belangrijke informatie 
meegegeven over de werking in de stamgroep en de niveaugroepen, over huistaken, het gebruik 
van de klasagenda, uitstappen, … 
Wij verwachten de aanwezigheid van alle ouders op het infomoment, ook als je kind al enkele jaren 
bij ons naar school komt. 
Let wel, het infomoment is geen individueel oudercontact. 
 
 
Inschrijving van nieuwe kinderen 
De inschrijvingsperiode voor beginnende kleuters van broers en/of zusjes van kinderen die al bij 
ons naar school gaan, ligt altijd voor de algemene aanmeldings- en inschrijvingsperiode. Op deze 
manier hebben zij normaal gezien altijd plaats op school. 
Oudere broers of zusjes kunnen ook voorrang krijgen, volgens de geldende afspraken gemaakt obij 
LOP Gent. 
 



 

9 

Instapmomenten kleuters 
Er zijn verschillende vaste momenten waarop kleuters voor het eerst naar school kunnen komen. 
Deze instapmomenten worden door de overheid vastgelegd. Ouders van instappers krijgen vooraf 
een briefje toegestuurd, met een aantal praktische zaken en de mogelijkheid om eens langs te 
komen op een wenmoment. 
Heb je een kindje dat nog niet naar school gaat? Informeer dan tijdig bij de brugfiguur wanneer je 
kindje kan ingeschreven worden. 
 
Kalender 
Bij het begin van het schooljaar krijgen alle kinderen een overzichtskalender waarop de 
vakantiedagen, pedagogische studiedagen en andere vrije dagen staan aangeduid. 
(zie ook “Vakantiedagen en kindvrije dagen”) 
De begin- en einddatum van de vakanties zijn officieel en kunnen niet naar eigen behoefte 
aangepast worden. Bijkomende vrije dagen worden niet toegestaan. 
 
Kapstokregels 
Op onze school vinden we het belangrijk dat iedereen goed zorg draagt voor elkaar, voor de spullen 
en ook voor de natuur. 
We hebben 4 “kapstokregels” waar iedereen zich moet aan houden. 

 Voor groot en klein zullen we aardig zijn. 
 Door goed voor de spullen te zorgen, zijn ze weer bruikbaar voor morgen. 
 Regel al je zaakjes goed, dan gaat alles zoals het moet. 
 Breng jezelf en anderen niet in gevaar, en doe voorzichtig met elkaar. 
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Moedwillige beschadigingen, schade door onzorgvuldigheid of verlies kunnen door de school 
aangerekend worden. 
Wij verwachten van ouders dat wanneer zij problemen opmerken, zij contact opnemen met de 
leerkracht, de brugfiguur of de directeur. 
Ook buiten de school, tijdens schooluitstappen, op weg naar school en terug naar huis, 
vertegenwoordigen onze kinderen de school. Wanneer het gedrag van een leerling de school in een 
slecht daglicht plaatst, zal samen met de ouders nagegaan worden hoe we het gedrag van dit kind 
op een positieve manier kunnen ombuigen. 
Wij aanvaarden het niet als ouders zelf het initiatief nemen om andere kinderen of ouders aan te 
spreken of aan te pakken op school. 
 
Kledij/hoofddeksels 
De kinderen dragen verzorgde kledij, aangepast aan de weersomstandigheden.  
Er worden geen hoofddeksels gedragen tijdens de klasuren.  
 
Kortingen  
Op basis van het inkomen kan je automatisch recht hebben op een vermindering van de 
opvangkosten.  

De medewerkers van het secretariaat, de begeleiders van STIBO De Kereltjes of de 
brugfiguur kunnen je hierover meer info geven. 
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Kosten 
De school probeert de kosten zo laag mogelijk te houden. We overschrijden nooit de 
maximumfactuur. 
Eventuele kosten kunnen zijn: opvang (bijvoorbeeld als je kind boterhammetjes eet, studie, 
woensdagnamiddagopvang, opvang in het STIBO), soep, warme maaltijd, zwemmen, sportdag, 
openluchtklas. 
De prijzen verschillen elk schooljaar. Bij het begin van het schooljaar of bij een prijswijziging 
krijgen alle ouders een overzicht met de juiste tarieven. 
Heb je vragen over een factuur? Kom gerust eens langs op het secretariaat of bij de brugfiguur. 
 
Kribbe 
In de schoolgebouwen bevindt zich ook een kribbe. 
Inschrijven in de kribbe kan enkel via het centraal nummer van Tinkelbel: 09/210.10.10 
 
Leerlingenraad 
In de lagere school houden de kinderen wekelijks een klassenraad waarin ze allerlei zaken 
bespreken. 
Aandachtspunten die voor de ganse school belangrijk zijn komen op de leerlingenraad. 
Kinderen zien het als een uitdaging om dingen te kunnen veranderen vanuit hun blik. De school 
wordt boeiender en leuker, het wordt meer hun school. 
De leerlingenraad komt minstens maandelijks samen en onderneemt acties passend bij de 
kapstokregels. Voorbeeld hierbij zijn “pesten”, “op tijd op school”, “propere school”, “samen spelen”. 
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Lichamelijke Opvoeding 
 
Turnen 

Tijdens de turnles dragen de kinderen van de lagere school een  donkergekleurde korte broek, een 
wit T-shirt en turnpantoffels. Die kledij wordt op school bewaard in gesloten kasten en elke 
vakantie meegenomen om te wassen. 

Kledij, pantoffels en turnzakje worden genaamtekend door de ouders 

Zwemmen 
Onze kinderen gaan wekelijks of 2-wekelijks zwemmen, naargelang de leeftijd. De zwemlessen 
vormen een onderdeel van het leerplan en zijn verplicht voor alle kinderen. Het niet deelnemen aan 
de zwemlessen kan enkel met een medisch attest of schriftelijke motivatie van de ouders (maximum 3 

keer per schooljaar en niet aansluitend). 
In het zwembad gelden een aantal afspraken in verband met de zwemkledij. 

De meisjes dragen een badpak of een sportieve bikini, de jongens een aansluitende zwembroek (tot 

maximum boven de knie). In het zwembad zijn losse surfshorts niet toegelaten. 

. 
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Luizen 
Luizen hebben is geen schande. Het is een vervelend probleem, maar er bestaan wel goede tips om 
er voor te zorgen dat ze niet terugkomen.  
We vragen aan de ouders om bij luizen of neten de haren onmiddellijk te behandelen en de school 
te verwittigen. 
Vragen hierover? De leerkrachten, begeleidsters van het STIBO of brugfiguur helpen je graag. 
 
Maaltijden 
Zowel kleuters als kinderen van de lagere school kunnen ’s middags kiezen tussen boterhammetjes 
(van thuis meegebracht)  of een warme maaltijd.  
Er kan bij de boterhammetjes ook soep worden gedronken.De kinderen kunnen gratis water of 

brengen zelf water mee (geen suikerhoudende dranken, geen blik, geen glazen fles) 
Op woensdag kunnen de kinderen van de lagere school een warme maaltijd nuttigen, wanneer er 
voldoende inschrijvingen zijn. 
De warme maaltijden, soep en/of opvang van de kleuters worden betaald in het STIBO. 
De warme maaltijden, soep en/of opvang van de lagere school kinderen worden betaald via de 
maandelijkse factuur op het secretariaat van de school. 
De begeleiding van de kinderen tijdens de maaltijden gebeurt door externen. 
Leerlingen die zich herhaaldelijk niet gedragen tegenover de begeleiders, kunnen in overleg met de 
directeur voor een tijdje naar huis gestuurd worden om te eten. 

Alle kinderen blijven op school eten en begeven zich niet buiten de school. Enkel mits toestemming van 

de ouders mogen de kinderen naar huis gaan eten. 
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Materiaal van de school 
In het kader van gratis onderwijs worden alle materialen die nodig zijn voor het behalen van de 
eindtermen door de school ter beschikking gesteld. Er wordt van de kinderen en ouders verwacht 
dat ze hier zorgvuldig mee omspringen. 
Moedwillige beschadiging, schade door onzorgvuldigheid of verlies kunnen aan de ouders 
verrekend worden. 
 
Medicatie 
Indien je kind medicatie neemt tijdens de schooluren, moet dit vooraf met de leerkracht besproken 
worden. Bovendien is er altijd een doktersattest vereist waarop staat hoeveel medicatie je kind 
nodig heeft. 
 
MOS 
MOS groeit niet alleen tussen de stenen, maar ook in onze school. 
MOS staat voor Milieuzorg Op School, is een milieuproject voor jong en oud en gaat over 
afvalpreventie, water, energie, verkeer en natuur. 
Wij proberen daar met alle kinderen en het schoolteam aan te werken maar kunnen dit niet zonder 
de  hulp van de ouders. 
We vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat afval gesorteerd wordt, dat koekjes 
in een koekendoos zitten, dat boterhammen in een brooddoos zitten (niet in 
aluminiumfolie), dat de drank in een herbruikbare fles zit,… 
We ondernemen heel wat acties in het kader van MOS en rekenen op de steun 
van de ouders om ons te helpen.
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Onderwijstaal  
Onze school is een Nederlandstalige school. Het Nederlands is de voertaal op school. We gaan 
daarnaast op een respectvolle manier om met de thuistaal van iedereen.  
Om het leerproces op school te bevorderen, engageert de school er zich toe om alle kinderen zo 
goed  mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling. Hierbij houden we rekening met de culturele 
eigenheid van de ouders en met begrip voor hun gezinssituatie. 
Van de ouders verwachten wij een positief engagenemt om hun kind(eren) te stimuleren bij het 
leren van het Nederlands, ook in hun vrije tijd. 
 
Openbaar vervoer 
Wanneer de kinderen op uitstap gaan met de bus of de tram van De Lijn, moeten ze hun “Lijnkaart” 
meebrengen naar school. Alle kinderen tot 12 jaar die in Gent wonen, krijgen eenmalig een gratis 
Lijnkaart. Wie dit kaartje verliest kan een nieuw kopen in de Lijnwinkels. 
Wie geen Lijnkaart mee heeft, moet een ticket betalen. Voor kinderen die buiten Gent wonen wordt 
het ticket door de school betaald. 
 
Openluchtklassen 
Aan de hand van een beurtrolsysteem gaan de kinderen van de lagere school op openluchtklassen. 
De kinderen gaan dan enkele dagen of een week naar het bos, de zee of het platteland. 
We houden de deelnamekosten zo laag mogelijk. Openluchtklassen zijn een verplicht onderdeel van 
het leerplan voor alle kinderen. Wie niet deelneemt moet aanwezig zijn op school. 
Wie hierover vragen of bezorgdheden heeft, kan steeds terecht bij de leerkrachten of bij de 
brugfiguur. 



 

16 

Op tijd komen 
We vinden het heel belangrijk dat alle kinderen op tijd naar school komen. 
(’s morgens om 8u15 en ’s middags om 13u30) 
Kleuters worden door hun ouders tot aan de klas gebracht. Na 8u15 is een gesprek met de 
leerkracht niet wenselijk, aangezien de aandacht van de leerkracht naar de kinderen gaat. Wie na 
8u15 komt zorgt er voor de activiteit niet te storen. 
Kinderen van de lagere school die toch te laat komen, gaan eerst langs het secretariaat en dan pas 
naar de klas. 
 
Kinderen zijn niet alleen verantwoordelijk om op tijd op school te zijn. Van ouders verwachten wij 
dat zij hun kind(eren) hierbij helpen. 
Komt jouw kind toch regelmatig te laat op school, dan beschouwen we dit als een problematische 
afwezigheid en spreken we de kinderen en hun ouders aan. 
Bij herhaaldelijk te laat komen wordt ook automatisch een dossier voor 
problematische afwezigheden opgemaakt door de school en wordt het iCLB 
ingeschakeld bij de begeleiding.  
(zie ook “Aanwezigheden”) 
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Opvang 
Kleuters 
Kleuters worden voor en na schooltijd opgevangen in STIBO De Kereltjes. 
Er is opvang mogelijk vanaf 7u00 ’s morgens tot 18u00 ’s avonds. 
Kleuters die ’s middags op school blijven eten worden ook opgevangen in het STIBO. 
Kleuters komen pas vanaf 8u00 naar de klas. 

 
Lagere school 
In de lagere school is er ’s morgens opvang vanaf 7u30. Deze opvang is enkel voor kinderen 
van werkende ouders. 
’s Ochtends gaat de schoolpoort voor iedereen open om 8u00, ’s middags om 13u15. 
Na schooltijd is er studie mogelijk tot 18u00.  
Op woensdagnamiddag is er opvang tot 18u00. 

De betalende opvang begint 15 minuten na het eindigen van de schooldag. Alle dagen vanaf 15.40 u. en 

op woensdag vanaf 12.10 u. 

 
Opvang tijdens vakanties 
Kleuters en kinderen van de lagere school tot 8 jaar kunnen tijdens de schoolvakanties terecht in 
STIBO De Kereltjes. 
Het is noodzakelijk om op voorhand in te schrijven bij de begeleiders van het STIBO. 
De plaatsen zijn beperkt. Meer info over de vakantieopvang krijg je van de begeleiders ter plaatse. 
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Opvoedingsproject 
De school onderschrijft het opvoedingsproject van haar schoolbestuur dat door de gemeenteraad 
werd goedgekeurd. Het uitgeschreven project is terug te vinden op de website van de school. Een 
papieren versie kan op het secretariaat gevraagd worden. 
Bij wijzigingen aan het opvoedingsproject worden de ouders op de hoogte gebracht. 
 
Oudercontacten 
2 keer per schooljaar worden alle ouders uitgenodigd voor een individueel oudercontact. Tijdens 
deze oudercontacten voorzien wij voor onze anderstalige ouders in de mate van het mogelijke 
tolken. De aanwezigheid van alle ouders wordt nagestreefd. De school maakt hiervoor een planning 
op en houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de werktijden van de ouders. 
Wie graag in de loop van het schooljaar een gesprek wil met een leerkracht, kan hiervoor gerust een 
afspraak maken via de leerkracht zelf, de zorgcoördinator of de brugfiguur.  
Bij ieder rapport is er een mogelijkheid om in gesprek te gaan. Dit kan zowel op vraag van de 
leerkracht als van de ouders. (zie ook “Rapport”) 
 
Ouderraad 
De ouderraad is een groep enthousiaste ouders die maandelijks samenkomt. 
Help je graag een activiteit organiseren of begeleiden, dan ben je zeker welkom op de 
vergaderingen. De data van de vergaderingen staan steeds vermeld in de maandelijkse infobrief en 
worden op de website van de school gepubliceerd.  
Verslagen van de ouderraad zijn terug te vinden in beide inkomhallen. De leden van de ouderraad 
geven je graag extra informatie. 
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Overgaan of zittenblijven en eindadvies. 
Aan de hand van observaties en toetsafnames worden de vorderingen van de kinderen 
bijgehouden.  
De kinderen van de lagere school krijgen meermaals een rapport mee naar huis. Voor alle kinderen 
van de school voorzien wij 2 maal per schooljaar een individueel oudercontact.  
(zie ook “Oudercontacten”) 
3 maal per schooljaar worden alle kinderen van de school tijdens een klassenraad besproken. Op de 
eindklassenraad wordt beslist of een kind kan over gaan naar de volgende groep. Niet enkel taal en 
wiskunde, maar de volledige ontwikkeling van je kind is belangrijk bij het nemen van deze 
beslissing. De eindbeslissing gebeurt ook niet enkel op basis van de eindresultaten, maar op basis 
van de gemaakte evolutie en na grondig overleg met alle betrokken leerkrachten en het zorgteam. 
Het advies van de eindklassenraad is bindend. 
Bij de overgang van kleuter naar lager onderwijs, en bij de overgang van lager naar secundair 
onderwijs, hebben ouders het laatste woord in de beslissing. 
Wanneer in samenspraak met het iCLB een advies buitengewoon onderwijs wordt gegeven, nemen 
de ouders de beslissing of hun kind al dan niet naar een school voor aangepast onderwijs gaat. 
Uiteraard zal dan nagegaan worden op welke manier de school de specifieke zorg van het kind kan 
opnemen. 
Bij alle andere overgangen ligt de eindbeslissing bij de school, ook bij een optie voor een versneld 
doorschuiven. 
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Parkeren 
Als MOS-school vragen wij om de kinderen zoveel mogelijk op een milieuvriendelijke manier naar 
school te laten komen. 
Te voet, met de fiets of met de step naar school komen is voor veel kinderen mogelijk. 
De fietsen van de kinderen kunnen in de beperkte fietsenstalling op school staan. 
Fietsen van ouders worden niet in de doorgang van de school geplaatst, omwille van de veiligheid. 
Breng je je kind toch met de auto naar school, dan moeten de verkeersregels nageleefd worden. Aan 
de hoek van de Edward Blaesstraat met de Onderwijsstraat mag er niet geparkeerd worden op 
schooldagen. 
Opgelet: De school bevindt zich in een zone ‘betalend parkeren’ 

 
Persoonlijke spullen 
Persoonlijke spullen kunnen op eigen risico meegebracht worden voor tijdens de pauzes. De school 
of andere kinderen kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade of verlies. 
Kleuters brengen liefst geen eigen speelgoed mee, tenzij het aansluit bij het thema waarrond er 
gewerkt wordt. 
Elk kind is verantwoordelijk voor eigen kledij en ander materiaal. 
(zie ook “Verzekering/schoolongevallen”) 
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Pesten 
Pestgedrag kan niet op onze school.  
Er wordt veel aandacht aan dit thema besteed tijdens de klassenraad en de leerlingenraad.  
Maak je je zorgen over je kind of heb je weet van pestgedrag, kom dan zeker langs bij de leerkracht, 
bij de zorgcoördinator of bij de brugfiguur. 
 
Privacy 
Alle ouders hebben bij inschrijving wel of geen toestemming gegeven voor de publicatie van foto’s 
van hun kind op de schoolwebsite, de Brede Schoolwebsite, de klasblog, het infobord,… 
Deze keuze blijft de hele schoolloopbaan geldig. 
Wie zijn keuze wil veranderen gaat best eens langs op het secretariaat of bij de brugfiguur en vult 
een nieuw formulier in. 
 
Problemen op school 
Problemen worden best voorkomen. Neem daarom best zo snel mogelijk contact op met de 
leerkracht wanneer er problemen zijn. 
Als een leerling zich herhaaldelijk niet aan de afspraken houdt en hierdoor de goede werking van 
de school hindert, zal alles in het werk gesteld worden om samen met de ouders een positieve 
verandering in het gedrag van het kind te brengen. 
Voor meer info over ordemaatregelen en tuchtprocedures verwijzen we naar het algemeen 
schoolreglement van het Departement Onderwijs en Opvoeding Stad Gent. 
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Rapporten 
Om de ouders te informeren over de stand van zaken in het verwerven van leerinhouden, 
vaardigheden en attitudes, krijgen de kinderen van de lagere school meermaals per schooljaar een 
rapport mee naar huis. Aan de hand van dit rapport geven we aan in hoeverre je kind de 
vooropgestelde doelen al heeft bereikt, en wat de inzet was. We voorzien slechts 2 keer per 
schooljaar een rapport met punten. Om toch een zicht te krijgen op de resultaten (of punten) geven 
we tussendoor de afgenomen toetsen mee naar huis. 
De data van de rapporten worden bij het eerste rapport voorzien. 
Bij ieder rapport is er een mogelijkheid om in gesprek te gaan. Dit kan zowel op vraag van de 
leerkracht als van de ouders. 
 
Roken 
Op onze school geldt een algemeen rookverbod voor iedereen. 
Het rookverbod geldt zowel tijdens als buiten de schooluren, en binnen de 
schoolmuren (dus ook op de speelplaats). 
 
Rondleidingen op school 
Er worden per schooljaar een aantal rondleidingen georganiseerd tijdens de schooluren. Op deze 
manier krijgen alle (toekomstige) ouders een beter zicht op de volledige werking van de school. 
De data voor deze rondleidingen worden voorzien op de website van de school en komen op de 
infoborden in de beide inkomhallen. 
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Schoolraad 
De schoolraad is een inspraakorgaan dat in principe in elke school verplicht is.  
In de schoolraad zetelen vertegenwoordigers van de ouders, het personeel en de lokale 
gemeenschap (bijvoorbeeld buren, vertegenwoordigers van buurtorganisaties,…). 
De schoolraad heeft over al wat in de raad aan bod komt een informatie- en communicatieplicht 
naar andere ouders. 
 
Schooluren 
Voormiddag:  van 8u15 tot 11u55 (poort open om 8u00) 
Namiddag:   van 13u30 tot 15u25 (poort open om 13u15) 
Op woensdagnamiddag is er geen school.  
Voor opvangmogelijkheden ’s ochtends, na schooltijd en op woensdagnamiddag zie “Opvang”. 
 
Schoolverandering 
Wanneer een kind in de loop van het schooljaar van school verandert, verwittigen de ouders zo snel 
mogelijk de directeur. 
Via een formulier “mededeling schoolverandering” worden ongewettigde afwezigheden aan de 
nieuwe school doorgegeven. 
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Stamgroepen 
Op onze school gaan we er van uit dat kinderen heel verschillend zijn. Door die verschillen kunnen 
ze veel van elkaar leren. Om die reden worden kinderen in gemengde stamgroepen ingedeeld. Zo 
leren de kinderen om respectvol om te gaan met elkaar. Respect voor anderen en voor onze 
omgeving zijn belangrijke waarden in een Jenaplanschool. 
Elke stamgroep heeft een groepsruimte (klas) die samen met de kinderen ingericht en beheerd 
wordt. 
De samenstelling van de stamgroepen behoort tot de taak van de school. Met de persoonlijke 
voorkeur van ouders voor een groep of een leerkracht kan geen rekening gehouden worden. 
 
Studietoelage 
Sommige ouders hebben recht op een studietoelage. Dit is een financiële tussenkomst van de 
Vlaamse overheid voor schoolgaande kinderen.  
Een studietoelage moet elk schooljaar opnieuw aangevraagd worden. 
De brugfiguur helpt je graag bij het invullen van de nodige formulieren. 
 
Tolken 
Wij vinden een goede communicatie met alle ouders heel belangrijk. Tijdens oudercontacten 
voorzien wij voor onze anderstalige ouders in de mate van het mogelijke tolken.  De school kan ook 
beroep doen op een telefonische tolkendienst. 
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Tussendoortjes 
We vinden het belangrijk dat kinderen gezonde tussendoortjes eten. Op school wordt niet gesnoept, 
maar tijdens een viering van bijvoorbeeld jarigen kan dit uitzonderlijk wel. 
Kleuters krijgen in de avondopvang een tussendoortje in STIBO De Kereltjes. De kinderen van de 
lagere school die in de avondopvang blijven brengen zelf een tussendoortje mee. 
 
Vakantiedagen en kindvrije dagen 
De Vlaamse Gemeenschap bepaalt de vakantiedagen: herfstvakantie, kerstvakantie, krokusvakantie, 
paasvakantie en zomervakantie. 
Het schoolbestuur legt 4 halve vrije dagen vast. Dat zijn facultatieve verlofdagen. 
De school organiseert elk schooljaar 3 halve dagen of een hele dag en een halve dag voor 
pedagogische studiedagen. Op deze dagen werken de leerkrachten, maar zijn de kinderen 
schoolvrij. Kleuters en kinderen van de lagere school tot 8 jaar kunnen wel opgevangen worden in 
STIBO De Kereltjes. 
Het is noodzakelijk om op voorhand in te schrijven bij de begeleiders van het STIBO. 
De plaatsen zijn beperkt. Meer info over de vakantieopvang krijg je van de begeleiders ter plaatse. 
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Veiligheid 
De school neemt de veiligheid van kinderen ernstig. 
Iedereen draagt op zijn niveau bij tot het realiseren van een veilige en leefbare school. 
Merk je een onveilige situatie op, dan meld je dit meteen op het secretariaat zodat de nodige 
stappen kunnen ondernomen worden. 
We vragen aan iedereen om de deuren aan de straatkant en de tussendeuren naar de speelplaats 
altijd dicht te doen. 
De doorgangen naar de speelplaats moeten volledig vrij gehouden worden. Fietsen, buggys of 
fietskarren mogen er ook niet voor heel even blijven staan. 
Ook het naleven van de verkeersregels in de schoolomgeving verhoogt de veiligheid van onze 
kinderen. Ouders en teamleden hebben hierin een voorbeeldfunctie. 
 
Verjaardagen en tractaties 
Een verjaardag vieren is een groepsgebeuren waarbij de jarige centraal wordt geplaatst. We vragen 
om geen individuele zakjes met snoep of speelgoed te kopen voor de klasgenoten. Een tractatie in 
de klas met cake, koekjes, … of iets wat uit de hand kan worden gegeten kan zeker. 
Een klasgeschenk kan een alternatief zijn. 
Om er voor te zorgen dat de tractaties niet uit de hand lopen, en kinderen elkaar niet willen 
overtreffen met hun tractatie, vragen we om geen grote taarten mee te geven. 
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Verloren voorwerpen 
Kinderen laten al eens een muts of een sjaal slingeren. 
Om de spullen van je kind zo snel mogelijk terug te vinden vragen we om zo veel mogelijk kledij van 
je kind te naamtekenen. Vind je toch iets niet meer terug? Kom dan eens langs op het secretariaat. 
Voor de kleuters neem je beter eens kijken bij STIBO De Kereltjes. 
(zie ook “Zelfstandigheid”) 
 
Vertrouwenspersoon 
We vinden het belangrijk dat ieder kind een persoon op school heeft waar hij zich veilig genoeg bij 
voelt om iets in vertrouwen te vertellen. Dit kan voor ieder kind iemand anders zijn. 
Samen met het kind wordt tijdens een gesprek afgesproken wat wel of niet in vertrouwen kan 
gehouden worden. 
 
Verzekering/schoolongevallen 
De kinderen zijn verzekerd op weg van en naar huis, binnen een bepaalde tijdsduur. Zij moeten dan 
ook na schooltijd rechtstreeks naar huis gaan. 
De kinderen zijn verzekerd voor lichamelijke schade, er is een beperkte tussenkomst bij schade aan 
brillen. Meer informatie hierover krijg je op het secretariaat. 
Schoolongevallen moeten binnen de 24u gemeld worden aan de school. Je krijgt dan formulieren op 
het secretariaat waardoor de schoolverzekering kan tussenkomen in de kosten.  



 

28 

Website: www.dekleurdoos.gent.be 
Neem zeker eens een kijkje op onze website. 
Hier vind je nog meer info over het Jenaplanonderwijs, het pedagogisch project van de school, de 
klasblogs, foto’s en nog veel meer! 
 
Weekopening en weekafsluiting 
Op maandag starten we in de lagere school de week met een gezamenlijke weekopening. Er wordt 
verteld waarrond de kinderen tijdens de week zullen werken. Bij de kleuters wordt de week 
dansend ingezet na hun onthaal in de klas. 
Op vrijdag sluiten we de week af met een weekafsluiting. Een groep kinderen geeft dan een korte 
voorstelling in verband met de afgelopen week of een afgerond thema. 
Ouders zijn van harte welkom op zowel de weekopening als de weekafsluiting maar worden 
verzocht om net als de kinderen stil te zijn. Even telefoneren of een gezellige babbel tussendoor 
vinden wij niet OK, omdat dit het gebeuren stoort. 
We vragen wel om je kind zeker op tijd naar school te brengen zodat de opening vlot kan verlopen.  
Op vrijdag kan je je kind pas meenemen naar huis als de weekafsluiting volledig voorbij is. 
 
Wijziging van gegevens 
Bij de start van elk schooljaar krijgen alle ouders een formulier waarop ze hun persoonlijke 
gegevens invullen. Het is belangrijk dat deze gegevens steeds correct zijn. 
Telefoonnummers of adressen veranderen soms wel eens. 
We vragen aan de ouders om deze wijzigingen altijd onmiddellijk aan de school door te geven. 
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Zelfstandigheid 
Wij verwachten van onze kinderen een bepaalde mate van zelfstandigheid. Zorg dragen voor de 
eigen spullen (boekentas, brooddoos, kledij, …) behoort hier zeker onder. 
In de lagere school werken de kinderen hun taken op een zelfstandige manier af. Door kinderen te 
leren zelfstandig werken, leren we hun verantwoordelijkheid te nemen en hun eigen leerproces te 
sturen. De kinderen leren plannen, problemen oplossen en omgaan met uitgestelde aandacht. 
Hierbij krijgen ze gepaste ondersteuning van de leerkrachten. 
 
Zittenblijven 
Zie “Overgaan of zittenblijven en eindavdies” 
 
Zorg 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen goed in hun vel zitten en zich optimaal kunnen ontwikkelen. 
We ondernemen zowel op klasniveau als op schoolniveau heel wat om het welbevinden en de 
betrokkenheid van de kinderen hoog te houden. 
We verwachten van ouders dat ze op een positieve manier meewerken aan het zorgbeleid. We 
vragen aan de ouders om hun zorgen over hun kind(eren) aan de school kenbaar te maken en 
verwachten dat ze ingaan op uitnodigingen tot overleg. 
De volledige tekst “Zorgbeleid in De Kleurdoos” is terug te vinden op de website van de school. 
 
 


