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VERANTWOORDING 

Deze bundel bevat het “Afsprakenplan” of “Intern Reglement van de school” van het François 

Laurentinstituut. Het is een aanvulling op het “Schoolreglement voor elk van de kleuter - , lagere en 

basisscholen van het Onderwijs van de Stad Gent”. 

Het bevat administratieve, organisatorische en pedagogische richtlijnen voor ouders, leerlingen en 

schoolteam om samen tot een zo goed mogelijke samenleving te komen. 

 

1. PEDAGOGISCH PROJECT 
 

Het François Laurentinstituut is een basisschool voor kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar die deel 
uitmaakt van het onderwijs dat ingericht wordt door de Stad Gent. 
Het is de bedoeling van het schoolteam om uw kinderen tot positief-denkende en kritisch ingestelde 
jongeren te vormen. Het François Laurentinstituut kiest  voor een opvoedings- en onderwijsfilosofie 
waarin kinderen van verschillende sociale en culturele herkomst harmonieus leren samenleven.  
Door het totale onderwijsaanbod dat wij onze kinderen op school geven willen wij het meest 
gunstige klimaat creëren zodat onze kinderen zich zo ruim mogelijk ontwikkelen op cognitief, 
motorisch en sociaal- emotioneel vlak. 
Het is de taak van onze school om ieder kind, met zijn mogelijkheden vanuit zijn eigen milieu of 
aanleg, maximale ontwikkelingskansen te bieden en het kind in zijn verdere ontwikkeling te 
begeleiden zodat het verder kan opgroeien tot een vrij en gelukkig mens. 
 
Om dit mogelijk te maken moet dit op een efficiënte, planmatige en systematische wijze aangepakt 
worden. Dit gebeurt door middel van een schoolwerkplan. Het schoolwerkplan van het François 
Laurentinstituut is gesteund op het “Pedagogisch project van het Onderwijs Stad Gent” .  
 
(zie schoolreglement voor het basisonderwijs Stad Gent : bijlage 3 Pedagogisch project) 
 
Door u te informeren en afspraken te maken hopen we op een allerbeste samenwerking.  
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Onze visie : 

Het François Laurentinstituut: 

Een school met  
in het h rt van de stad 

Op deze school heeft elke medewerker een    voor onderwijs. We geven les 

met liefde en plezier. Graag naar school komen is een belangrijke 

basisvoorwaarde voor leren en ontwikkeling. 

Als centrumschool zetten we maximaal in op de stad en de schoolomgeving als 

verrijking van de leerstof. 

Talentgericht werken en creativiteit stimuleren 

we zowel binnen de klaswerking als via klas- en vakoverschrijdende projecten. 

We sporen kinderen aan om samen te werken bij het 

ontdekken en verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden. We bieden hen 

uitdagende en motiverende taken aan die hun zelfstandigheid 

stimuleren. 

 

Wij werken aan leertrajecten waarbij de onderwijsbehoeften van elk kind 

centraal staan. Dit doen we op een constructieve en transparante manier, 

waarbij we samen met alle betrokkenen realistische doelen 

nastreven. We houden rekening met de wisselwerking tussen het kind en zijn 

leefomgeving. Elk kind krijgt aandacht en zorg op maat.  
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We focussen op de sterke punten en talenten van elk kind. Hierdoor 

creëren we een grotere betrokkenheid, een HOGER WELBEVINDEN en 

een betere ontwikkeling, ook op niet-cognitief vlak. We streven naar een positief 

schoolklimaat. Positief onderwijs draagt bij aan zelfontplooiing en bevordert het 

leerproces. Door een sfeer van geborgenheid te creëren en op maat van kinderen 

te werken, willen we bouwen aan hun (zelf)vertrouwen.  
Wij willen een school zijn waar iedereen zich welkom voelt om een respectvolle 

en opbouwende dialoog aan te gaan. Op onze school krijgen 

kinderen en ouders kansen om mee te denken en mee te werken. 

 

We engageren ons om via verschillende kanalen met onze school en haar werking 

naar buiten te komen. 

 

We willen de kinderen voorbereiden op participatie in een democratische 

samenleving door hen kritisch te leren denken op basis van waarden als 

RESPECT, TOLERANTIE EN EEN RUIM WERELDBEELD. Respect 

voor milieu en een gezonde levensstijl dragen we hoog in het vaandel. 

 

Ons schoolteam streeft naar een hechte samenhang, zodat iedereen in een 

goede onderlinge verstandhouding kan samenwerken. Als lerende organisatie 

doen we voortdurend aan zelfreflectie en professionalisering. 

 

Zo sturen we de kinderen met een gerust hart naar een volgende 

uitdaging.  
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2. LEIDING EN BEHEER IN DE SCHOLEN VAN HET ONDERWIJS STAD 

GENT 
 

Het François Laurentinstituut behoort tot het onderwijs dat ingericht wordt door de Stad 

Gent. 

 

Het Onderwijs – Stad Gent wordt geleid en beheerd door het Schoolbestuur. Van daaruit worden de 

algemene, school-overkoepelende beleidslijnen uitgestippeld. 

Door het schoolteam wordt, in samenspraak met alle betrokkenen, de begeleiding gedaan door : 
- De directeur 
- De leerkrachten, het zorgteam, de bijzondere leermeesters lichamelijke opvoeding, 

godsdienst, niet-confessionele zedenleer, … 
- Het administratief personeel 
- Het ondersteunend personeel : o.a. begeleiders van de buitenschoolse opvang Socio/BBO 
- Het dienstpersoneel 
- Het personeel van het STIBO “De Dulle Grietjes” 

We verwijzen hier naar het boekje “wie is wie” dat jaarlijks gewijzigd en meegegeven wordt aan de 

ouders. Dit is ook raadpleegbaar via de website van de school. 

Het schoolteam wordt bijgestaan door : 

- Het personeel van het iCLB (Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding) 

- Het personeel van de Pedagogische Begeleidingsdienst 

- De leden van de schoolraad 

Nuttige adressen : 

- School : François Laurentinstituut – Onderstraat 10 – 9000 Gent 
                Tel : 09/225 26 58 
                 Fax : 09/234 00 14 
                 e-mail : frlaurent@stad.gent, frlaurent.sec3@stad.gent  
 

- iCLB :  Jubileumlaan 215 C- 9000 Gent 
  Tel : 09/235.09.00 
 

- PB SOG: AC Portus, Keizer Karelstraat 1 – 9000 Gent 
  Tel : 09/268.20.43 
  

- OCG  Onderwijscentrum Gent  
Jubileumlaan 215B, 9000 Gent  
09 235 09 40  
onderwijscentrum@stad.gent 
Open : maandag tot vrijdag van 9u tot 12u30 en van 14u tot 16u. 

 
 

mailto:frlaurent@stad.gent
mailto:frlaurent.sec3@stad.gent
mailto:onderwijscentrum@stad.gent
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3. SAMENWERKING OUDERS – SCHOOLTEAM 
 

Opdat de school een maximaal effect zou bekomen, is het noodzakelijk dat ouders en schoolteam 
eenzelfde doel nastreven. Dit houdt in dat ouders en schoolteam op opvoedkundig vlak gelijklopend 
denken en handelen en samen het kind leiden en begeleiden in opvoeding en onderwijs. Om de 
vooropgestelde doelen te bereiken, dienen er duidelijke afspraken met de ouders en de kinderen 
gemaakt te worden. 
(zie schoolreglement voor het basisonderwijs Stad Gent : hoofdstuk III engagementsverklaring artikel 
7 ) 
 

In onze school gaan we respectvol met elkaar om : het schoolteam, de leerlingen , de ouders, de 

bezoekers, .... . Volwassenen hebben een  voorbeeldfunctie. We tonen ons loyaal naar de school en 

naar elkaar. We gaan op een gepaste wijze om met sociale media en brengen de goede naam van de 

school niet in het gedrang. 

  

4. LEERPLICHT – LEERRECHT 
 
(zie schoolreglement voor het basisonderwijs Stad Gent : hoofdstuk II : procedure van inschrijving) 
(zie schoolreglement voor het basisonderwijs Stad Gent : hoofdstuk IV : aan – en afwezigheden) 
 
In het kalenderjaar dat uw kind zes jaar wordt, wordt het leerplichtig. 
Als ouder moet u er op toezien dat uw minderjarig kind regelmatig de lessen volgt.  
Dit geldt voor alle schooldagen van 1 september tot en met 30 juni. De ouders zijn dus 
verantwoordelijk voor het regelmatig schoollopen van hun kind. Kleuters zijn niet leerplichtig. 
Wanneer een kleuter op die leeftijd (6 jaar) nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk 
ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op aanwezigheid.  
Afwezigheid moet steeds gewettigd worden. 
 
Concrete regels rond afwezigheidsattesten kan u in de agenda’s van de kinderen (lagere school) 
vinden. De 4 afwezigheidsattesten die ouders mogen invullen vindt u ook daar. 
 
Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school overgaan of een 
achtste jaar in de lagere school blijven, kan enkel na kennisgeving van en toelichting van de adviezen 
van de klassenraad en van het iCLB. 
 
De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. Om 
gezondheidsredenen of in het kader van een zorgtraject kunnen, in samenspraak met de directeur, 
eventuele aanpassingen toegestaan worden. 
 
(zie schoolreglement voor het basisonderwijs Stad Gent : hoofdstuk V : schorsing van de lessen 
wegens bepaalde omstandigheden) 
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5. GOEDE AFSPRAKEN? GOEDE VRIENDEN! 
 

a. Houding  
 

“Behandel de anderen zoals je zelf wil behandeld worden.” 

 
Dit lijkt ons een goede leefregel. 
Wij verwachten van de kinderen, ouders, externen, … : beleefdheid, respect en vriendelijkheid. Deze 
waarden gelden in twee richtingen. 
Ook wanneer we buiten de school op stap zijn gedragen we ons zoals het hoort. 
 

b. Kledij 
De kinderen komen met verzorgde en correcte kledij naar school, aangepast aan de situatie 
(weersomstandigheden, sportactiviteit, uitstap, …) . Bij ongepaste kledij zullen leerkrachten, 
personeelsleden en / of directie u hierover aanspreken. 
 
Wij vragen om zoveel mogelijk de kledij van de kinderen te naamtekenen. 
 
In de inkomhal van de school (kleuter én lager) verzamelen wij de verloren en gevonden voorwerpen. 
Na de kerst – paas – en zomervakantie schenken we de niet-opgehaalde voorwerpen en kledij aan 
een goed doel. 
 
De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies en diefstal van materiaal en kledij. 
 
Beschadiging materiaal en kledij : zie schoolreglement voor het basisonderwijs Stad Gent : hoofdstuk 
XVII : verzekering. 
 
Jassen en turnzakken hangen steeds aan de kapstokken. Na elke zwemles nemen de kinderen hun 
zwemkledij mee naar huis om te wassen. Turnkledij gaat voor elke vakantieperiode mee naar huis 
om te wassen. 
 
Directie en personeel van de school kunnen bijkomende richtlijnen en afspraken doorvoeren. 
 
 

c. lichamelijke opvoeding. 
 
Deze lessen worden in de school gegeven door vakleerkrachten en zijn verplichte 
leerplanonderdelen. 
Zie schoolreglement voor het basisonderwijs, hoofdstuk IV AAN –EN AFWEZIGHEDEN artikel 8 
aanwezigheden §3. 
 
In de lagere school krijgen de kinderen 2 lestijden per week lichamelijke opvoeding. Dit wordt als 
volgt ingevuld : 

- In het eerste leerjaar : wekelijks 1 lestijd zwemmen en 1 lestijd LO 
- Vanaf het tweede leerjaar : tweewekelijks 1 lestijd zwemmen of 1 lestijd sport & spel, en 

wekelijks 1 lestijd LO. 
 
De kleuters krijgen 2 lestijden kleuterturnen per week. 
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Wat heeft uw kind nodig voor deze lessen?  

- IN DE KLEUTERSCHOOL :  
o witte turnpantoffels (vanaf klasgroep K2/K3) 

 
- IN DE LAGERE SCHOOL : 

o Een T-shirt van de school (zie bijdrageregeling), een korte broek, witte sokken, witte 
turnpantoffels, een turnzak met logo van de school (alle kinderen van het eerste 
leerjaar en / of nieuwe leerlingen in de overige leerjaren krijgen deze turnzak gratis) 

o Een zwempak of zwembroek, een handdoek en zwemzak. 
 

d.  Afspraken in de klas. 

 
- De leerlingen nemen actief deel aan de lessen en gedragen zich correct. 
- Leerlingen die de les storen door onbeleefde of ongedisciplineerde houding worden 

gesanctioneerd. 
- Een opgedragen taak wordt spontaan en tijdig afgegeven. 
- Bij de beoordeling zijn alle vakken belangrijk bij evaluatie. 
- Het is toegestaan dat de leerlingen water drinken tijdens de les. De leerkracht maakt 

hierover afspraken met de kinderen. 
 
 

e. Voor en na de les en tijdens de pauzes. 

 
 
Dit zijn onze afspraken : 
 

Eten en drinken  

 
o 2x per week (dinsdag en donderdag)  is er fruitvoormiddag op onze school. Wij 

brengen dan geen koek mee. Ouders kunnen vrijblijvend intekenen voor het project 
“Tutti Frutti”. Wanneer u niet intekent, geeft u uw kind op die dagen een stuk fruit 
mee van thuis. 

o Kauwgom is strikt verboden op school. 
o Snoepen op school wordt beperkt tot bijzondere gelegenheden (verjaardagen, 

feestactiviteiten, schooluitstappen,…)  
o Op school drinken we enkel water (of melk in de kleuterschool). Uitzonderingen 

hierop worden beperkt tot bijzondere gelegenheden (verjaardagen, feestactiviteiten, 
schooluitstappen,…) 

o Als uw kind in de naschoolse opvang blijft,  vragen we om een 4-uurtje te voorzien. 
o Kinderen die hun middageten vergeten zijn, sluiten aan bij de warme maaltijd. Dit 

factureren we. 
 
 
 

 
Milieu en afval  
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“Samen houden wij onze school proper” 

 
Wij proberen afval te vermijden en sorteren. In het kader van afvalpreventie hebben wij enkele 
regels :  

- Kinderen die boterhammen eten, brengen die mee in een brooddoos. 
- Wij raden aan om koeken in een koekendoosje mee te geven.  
- Blikjes en aluminiumfolie zijn niet toegelaten. 

 
 
Leuk samen spelen 

 
(zie schoolreglement voor het basisonderwijs Stad Gent : titel III : leefregels artikel 50) 
 
Kinderen moeten zich kunnen ontspannen en kunnen spelen. Wij verwachten dat zij respectvol 
omgaan met anderen (kinderen en volwassenen), met het schoolgebouw en materiaal. 
De afspraken in dit verband worden toegelicht in de klas en via de klassen- en leerlingenraad. 
 
Bij problemen kunnen kinderen steeds terecht bij de personeelsleden die belast zijn met het 
toezicht. De leerlingen geven onmiddellijk gevolg aan de opmerking van het personeelslid dat met 
het toezicht is belast. 
Bij acuut gedragsprobleem of incident krijgen de leerlingen een nota in de agenda en bellen we de 
ouders op. 
 
Gevaarlijk speelgoed (“wapens” in allerlei vormen, bommetjes, …) andere gevaarlijke voorwerpen 
(lucifers, aanstekers, …) en aanstootgevende voorwerpen (politiek getinte, racistische, 
discriminerende, …) zijn niet toegelaten op school, zij worden onmiddellijk in beslag genomen. De 
ouders worden in elk geval verwittigd (telefonisch of via de schoolagenda) en eventueel uitgenodigd 
voor een gesprek met de directeur. 
 
Voor de lagere school : 
Bij het afgesproken belsignaal gaan de leerlingen onmiddellijk naar de verzamelplaats van hun klas 
en stellen zich daar ordelijk op . De leerlingen gaan in stilte , onder begeleiding , naar het klaslokaal 
of verlaten rustig de school. 
 

f. Dagindeling 

 

Aanvang en einde van de lessen 

 
 
Kleuterschool : 8.20 uur – 11.55 uur             13.30uur – 15.25 uur 
Lagere school : 8.20 uur – 11.55 uur             13.30 uur -  15.25 uur 
 
Kinderen kunnen in principe voor het einde van de lesuren niet worden afgehaald tenzij er, om 
uitzonderlijke redenen, vooraf toestemming aan de directeur werd gevraagd en bekomen. 
(zie schoolreglement voor  het basisonderwijs Stad Gent : hoofdstuk IV : aan – en afwezigheden. Art. 9) 

Opvang : 
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Wij vragen aan alle ouders om de uurregeling te respecteren en de kinderen tijdig af te halen. Indien 
kinderen niet tijdig werden afgehaald geldt de procedure “Overblijven van kinderen – hoofdstuk 19, 
artikel 47 en artikel 48 – Schoolreglement voor het basisonderwijs hoofdstuk XIX OVERBLIJVEN VAN 
KINDEREN artikel 44 en 45. 
Wij verwachten van alle kinderen dat zij zich ook op een correcte en beleefde manier gedragen 
tijdens de voor – en naschoolse opvang. 
 
 

Kleuterschool:  

 
’s Morgens worden de kleuters opgevangen door de begeleidsters van het STIBO (vanaf 7.00 
uur) en de kleuterjuffen (vanaf 8.00 uur). De kleuters die ’s middags op school blijven een of 
in de avondopvang blijven worden door de begeleidsters naar het STIBO gebracht. Kleuters 
die om 11.55 uur of om 15.25 uur naar huis gaan worden afgehaald in de klaslokalen. Tussen 
15u35 en 15u40 haalt de STIBO de niet-afgehaalde kleuters op in de klas. 
 
Het STIBO “De Dulle Grietjes” is verbonden aan onze school en verzorgt de opvang van onze 
kleuters voor en na het einde van de lessen. In de vakanties en op lesvrije schooldagen (bvb. 
Pedgogische studiedagen) kunt u ook van deze opvang gebruik maken tot en met het 2e 
leerjaar. 
Er is opvang voorzien van 7.00uur ’s morgens tot 19.00 uur ’s avonds. De kosten voor deze 
opvang worden rechtstreeks met het STIBO geregeld. 
Voor meer informatie neemt u best contact op met het STIBO : 

De Dulle Grietjes 
Onderstraat 19 
9000 Gent 
09/225 70 07 

 
 

Lagere school  

 
Kinderen die op school blijven tijdens de middagpauze , worden opgevangen tegen een 
geringe vergoeding. (zie brief : deze wordt meegegeven bij inschrijven en bij aanvang van het 
schooljaar) 
 
Kinderen die naar huis gaan, kunnen terug naar school komen vanaf 13.00uur. 
 
Alle kinderen , die aanwezig zijn op school tussen 12.00 uur en 13.00uur , worden genoteerd 
op de aanwezigheidslijst. Voor al deze kinderen zal een vergoeding aangerekend worden. 
Deze regeling geldt ook op woensdag. 
 
Eenmalige wijziging / toestemming om de school te verlaten tijdens de middagpauze kan 
alleen wanneer : 
 

o dit minstens 2 weken vooraf gemeld is aan de directie / secretariaat i.f.v. de 
facturatie. 

o Er schriftelijke toestemming van de ouders in de agenda genoteerd staat. 
o Het kind door een volwassene wordt afgehaald. 
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G. Betalingen en facturatie. 

 

(zie schoolreglement voor het basisonderwijs Stad Gent : titel II: artikel 49) 

Op het einde van de maand krijgt u een factuur. Op deze factuur staan alle verbruiken van de 

afgelopen maand vermeld. 

Deze factuur wordt betaald door middel van een domiciliëring of per overschrijving. 

Voor mogelijke korting op uw schoolfactuur verwijzen we u door naar het secretariaat. 

H. Tijdig op school 

 

Iedereen komt op tijd op school aan. Wie te laat komt stoort de activiteiten, dat is vervelend voor de 

laatkomer, de klasgenootjes en de leerkracht. Wij vragen om , indien mogelijk, de school zo snel 

mogelijk te verwittigen op het nummer 09/225. 26. 58. 

Lagere afdeling : 

 

- De schoolpoort is open vanaf 7u35 tot 8u20 en van 15u25 tot 18u 
- Wij vragen aan alle ouders van de kinderen van de lagere school om afscheid te nemen aan 

de schoolpoort. De kinderen gaan onmiddellijk naar de speelplaats. 
 

Kleuter afdeling : 

 

- U kan vanaf 7u uw kleutertje naar de opvang brengen. 

- Buggy’s en fietskarren dienen terug mee naar huis genomen te worden. Op deze manier 

zullen de gangen niet versperd worden en respecteren we de veiligheidsregels. 

- Fietsen kunnen in de fietsenberging van de lagere school of in de voorziene fietsenrekken 

buiten. 

Te laat komen : 

 

- Lagere school : 

De ouders brengen het kind tot bij de zorgklas / secretariaat / directie. We schrijven een nota 

in de agenda waarna het kind naar de klas kan. 

- Kleuterschool : 

De ouders brengen het kind tot bij de zorgklas / secretariaat / directie. De ouders krijgen een 

briefje mee waarna zij het kind tot aan de klas begeleiden. 

 

Het iCLB volgt hardnekkige en / of zorgwekkende laatkomers en afwezigheden op. 
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Iets vergeten? 

 
Je kan het tot 8u30 alsnog komen afgeven. Uw kind kan dit aan het onthaal zelf komen afhalen. 
 

 

i. Verlaten  van de school 

 

Kleuterschool 

 

11u55 : uw kind verlaat de school : u haalt uw kindje af in de klas 
15u25: uw kind verlaat de school en wordt afgehaald : u haalt uw kindje af in de klas 
15u25 : uw kind blijft in de opvang : de begeleider van de STIBO haalt uw kind tussen 15u35 en 
15u40 op in de klas. 
 

Lagere school: 

 

11u55: 

- Uw kind verlaat de school te voet. 

- Uw kind verlaat de school met de fiets : fiets afhalen in het fietsenhok, met de fiets aan de 

hand de school verlaten via de poort ‘Werregarenstraat”. 

- Uw kind blijft op school eten. 

15u25: 

Ouders die hun kinderen willen ophalen, wachten aan de schoolpoort. 

De kinderen verlaten de school onder begeleiding en toezicht van de leerkracht met wie ze les 

hadden tijdens het laatste lesuur : 

- Via de grote poort inkomhal Onderstraat 

- Via de kleine poort Onderstraat 

- Via Werregarenstraat 

- Alle kinderen die in de naschoolse opvang blijven (studie) of met de fiets naar huis gaan, 

gaan onmiddellijk naar de speelplaats. 

Kinderen worden niet afgehaald op de speelplaats, in de refter of aan de klaslokalen 

Fietsen van de kinderen horen thuis in de fietsenstalling, fietsers verlaten de school via het zijpoortje 

in de Werregarenstraat (dit is ook de toegangsweg voor de fietsers ’s morgens ) 

Concrete afspraken per klas worden gemaakt en gecommuniceerd bij het begin van het schooljaar. 

De leerlingen volgen steeds de kortste en veiligste weg, zonder nodeloos tijdverlies. De leerlingen 

blijven niet rondhangen of spelen op straat. Dit is noodzakelijk i.v.m. de schoolverzekering. 



Intern reglement François Laurentinstituut Gent 2017-2018 
 

J. Openluchtklassen 

 

In de lagere school worden, gespreid over 6 leerjaren, 4 meerdaagse openluchtklassen ingericht. 

Deelname is verplicht. (zie Schoolreglement basisonderwijs titel II INTERN REGLEMENT VAN DE 

SCHOOL  artikel 49) 

 

k. waardevolle voorwerpen 

 

Wij adviseren om uw kind geen waardevolle voorwerpen mee te geven naar school. Verlies, 

beschadiging, … ervan worden niet gedekt door de schoolverzekering.  

De volgende regels gelden : 

 

Gsm en multimedia (bvb . ipod, iphone, smarthphone, …) : de kinderen zetten deze bij het 

binnenkomen van de klas uit. De leerkracht bewaart deze op een veilige plaats. Op het einde van de 

schooldag krijgen de kinderen hun toestel terug. In de naschoolse opvang bepalen de begeleiders de 

afspraken hierover. 

Elektronische (computer)spelletjes (type gameboy, nintendo, …) : het gebruik eran is 1x per week 

toegestaan tijdens de middagpauze (tot het eerste belgsignaal) en op woensdagnamiddag wordt dit 

bepaald door de begeleiders van de socio. 

 

l. Talenbeleid 

 

Wij streven ernaar om onze leerlingen op te voeden tot mondige burgers, met een verzorgde 

Nederlandse omgangstaal. 

- Het is belangrijk voor iedereen dat het Algemeen Nederlands als algemene omgangstaal 

gebruikt wordt 

- De leerkrachten leveren hiervoor dagelijks inspanningen. 

- Wij gaan daarnaast op een respectvolle manier om met de thuistaal van iedere leerling. 
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m. Evaluatie 

 

observatie van kleuters : 

 

OMSCHRIJVING : 

Onder observatie verstaan we het breed kijken naar de ontwikkeling en gedragingen van uw kind. 

Hierdoor kan de kleuterleidster deze ontwikkeling van uw kind op de voet volgen en kan zij een 

gepaste begeleiding verzekeren.  Daarbij krijgt elk kind alle kansen om naar eigen aanleg zijn “ik” 

optimaal te ontwikkelen. 

De kleuterleidster noteert in de loop van het schooljaar permanent de resultaten van deze 

observatie, onder andere via de ontwikkelingsdoelen in ons leerlingvolgsysteem. 

INDIVIDUEEL KINDDOSSIER: 

In de kleuterschool wordt voor uw kind  -vanaf de inschrijving-  een dossier met een aantal gegevens 

aangelegd.  De observaties zijn er een belangrijk onderdeel van.  

Enkel de personen die rechtstreeks betrokken zijn bij de opvoeding , het onderwijs en de begeleiding 

van uw kind kunnen inzage hebben in dit individueel kinddossier 

(zie schoolreglement voor het basisonderwijs Stad Gent hoofdstuk XV : artikel 34 t.e.m. 36) 

INFORMATIEDOORSTROMING : 

Als ouder kunt u steeds op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van uw kind en de 

gebeurtenissen in de school door onder meer : 

- Gesprekken met de kleuterleidster, zorgcoördinator, op initiatief van de school of op 

aanvraag van de ouders of via de directie. 

- Openklasdagen, vieringen, feestjes, … 

- Informele contacten met de kleuterleidster voor en na de activiteiten op afspraak bij 

bezorgdheden over uw kind. 

- Heen – en weersysteem 

- Rechtstreeks betrokken te worden bij het gebeuren in de klas door bijvoorbeeld mee te 

werken aan activiteiten. 

- Het meegeven van werkjes van de kleuters (knutsel – en schilderwerkjes, tekeningen, 

speelwerkbladen, versjes, …) 

BEGELEIDING EN REMEDIËRING : 

Indien de kleuterleidster een bezorgdheid heeft over het ontwikkelingsproces van uw kind, zal ze dit 

met u bespreken.  

Moeilijkheden kunnen zich op allerlei terreinen voordoen, bvb. In taalontwikkeling, de 

psychomotoriek,… 
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De ouders worden op de hoogte gebracht van de hulp die we in de klas bieden. 

Hieruit kan speciale begeleiding of remediëring volgen, waarbij gerichte en ondersteunende 

maatregelen worden genomen. 

Indien we merken dat onze interventies ontoereikend zijn vragen we aan de ouders de toestemming 

om de hulp van het CLB in te roepen. 

Evaluatie van de leerlingen in het lager onderwijs : 

 

OMSCHRIJVING : 

Onder evaluatie verstaan we het beschrijven en beoordelen van de leerprestaties en de vorderingen 

van uw kind. 

Die vorderingen hebben niet alleen betrekking op kennis en vaardigheden, maar ook op gedragingen 

en houdingen als inzet, zelfstandigheid, tempo, initiatief, nauwkeurigheid, zorg en orde, sociaal 

gedrag, studievaardigheid, … 

MIDDELEN : 

De nodige gegevens worden door de leerkracht ingezameld door toetsen, individuele opdrachten, 

overhoringen, klassengesprekken, observaties, … . In de 3e graad worden, als voorbereiding op het 

evaluatiesysteem van het secundair onderwijs, proeven afgenomen over grotere leerstofgehelen. Er 

is ook in een permanente begeleiding en remediëring voorzien. 

 

Rapportering : 

(zie schoolreglement voor het basisonderwijs Stad Gent hoofdstuk XV) 

Een overzicht van de vorderingen van uw kind krijgt u via het rapport. Er zijn vier rapporten 

gespreid over het schooljaar.  

Deze momenten staan vermeld op de jaarkalender. De jaarkalender geven we bij het begin 

van het schooljaar aan het kind mee. Dit is ook raadpleegbaar via de website van de school. 

De ouders worden vooraf tijdig verwittigd wanneer de toetsenperiodes doorgaan. 

Wij willen van de toetsenperiodes geen stressperiodes maken en spreiden dan ook toetsen 

over een langere periode. 

Rapporten worden steeds ondertekend door de ouders en terug meegegeven naar school. 

 

 

 



Intern reglement François Laurentinstituut Gent 2017-2018 
 

INFORMATIEDOORSTROMING : 

Als ouder kunt u steeds op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van uw kind en de 

gebeurtenissen in de school door onder meer :  

- De schriften en /of mappen 

- Toetsen of overhoringen die na afwerking van een leerstofgeheel ter ondertekening  worden 

meegegeven. 

- Gesprekken met leerkrachten tijdens oudercontacten of aangevraagde contacten (via 

directie) 

- De schoolagenda : dit is het communicatiemiddel bij uitstek tussen de school en de ouders : 

de schoolagenda wordt dagelijks ondertekend 

- Resultaten van huiswerken : dit zijn zelfstandig uit te voeren opdrachten als inoefening van 

lessen of als voorbereiding op volgende lessen. 

- Contacten met het zorgteam en het CLB 

 

BEGELEIDING EN REMEDIËRING : 

Uw kind wordt permanent begeleid. Indien er zich problemen voordoen, zal de leerkracht in eerste 

instantie trachten die te verhelpen. 

Daarenboven bespreekt de leerkracht samen met het zorgteam op regelmatige tijdstippen de 

schoolvorderingen en het gedrag van uw kind. Hieruit kan eventueel een specifieke begeleiding en 

remediëring volgen. De ouders worden op de hoogte gebracht van de extra hulp die we in de klas 

bieden. 

Indien we merken dat onze interventies ontoereikend zijn vragen we aan de ouders de toestemming 

om de hulp van het CLB in te roepen. Hieruit kan speciale begeleiding of remediëring volgen, waarbij 

gerichte en ondersteunende maatregelen worden genomen. 

Als ouder wordt u over dit alles uiteraard ingelicht. Dit kan via rapport, mededeling, oudercontact, … 

 

GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS : 

Zie schoolreglement basisonderwijs hoofdstuk X GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS – TOEKENNING 

EN BEROEP 
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n. Problemen  

 

Goed onderwijs en een verzorgde opvoeding willen geven op school is slechts mogelijk als er een 

goede verstandhouding is tussen ouders, leerkrachten en directie. 

Aarzel niet, indien u het nodig vindt, contact op te nemen met de leerkracht van uw kind. Laat 

probleempjes niet nutteloos groeien. We willen zoveel mogelijk klaar staan om te helpen, waar het 

kan, de problemen rond leren of gedrag om te buigen naar een gunstiger situatie. Een eenvoudig 

telefoontje of een nota in de agenda van uw kind volstaan om een afspraak  te regelen voor een 

gesprek. Samen zal er naar een oplossing gezocht worden. 

Bovendien organiseren we op geregelde tijdstippen infoavonden en oudercontacten. 

 

o. Zorg op school. 

 

Zorg is een belangrijk gegeven in onze school. Wij willen er vooral voor zorgen dat de kinderen op 

onze school een goed gevoel, een positief beeld over zichzelf en over de anderen ontwikkelen. Dit 

wensen we tot uiting te zien komen in ‘respect voor zichzelf’ en ‘respect voor anderen’. Door 

kinderen die ‘positieve kijk’ te geven, werken we aan hun weerbaarheid en motivatie tot leren. 

Een belangrijk deel van een kinderleven wordt doorgebracht op de basisschool. Soms verloopt dit 

allemaal vanzelfsprekend, maar bij sommige leerlingen gaat het niet van een leien dakje. 

Het zorgbeleid op school streeft ernaar dat deze leerlingen een aangepaste begeleiding krijgen. 

Dit is een opdracht voor alle leden van het schoolteam en wordt ondersteund door het zorgteam.  

Het zorgteam werkt op drie niveaus : school – leerkracht – en leerlingen-niveau. 

Het zorgteam kan ook beroep doen op externen zoals CLB-medewerkers en fungeert dan als 

tussenpersoon.  

 

 

p. Externe hulpverlening (revalidatie) voor de leerling 

 

(zie schoolreglement voor het basisonderwijs Stad Gent hoofdstuk IV. Aan en afwezigheden) 
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q. Veiligheid : 

 

De school neemt de veiligheid van kinderen ernstig. 

Iedereen draagt op zijn niveau bij tot het realiseren van een veilige en leefbare school. 

 

- Elke ouder is via de opvoeding van de kinderen mede verantwoordelijk voor de veiligheid op 

school. 

- Onveilige situaties worden onmiddellijk meegedeeld aan de (klas)leerkracht en / of de 

directie; 

- De verplichtingen van de school worden vastgesteld via wettelijke en reglementair 

vastgestelde verplichtingen en algemene voorzorgsnormen. 

 

Ook het naleven van de verkeersregels in de schoolomgeving verhoogt de veiligheid van onze 

kinderen.  Onze school ligt in een voetgangerszone. Voertuigen zijn niet toegelaten in de straat. 

Kinderen met de auto afzetten tot aan de schoolpoort is dan ook niet toegelaten. 

Ouders en schoolmedewerkers hebben hierin een voorbeeldfunctie ! 

 

 

 

MOGEN WIJ VRAGEN OM  

 

- DE VOETGANGERSZONE TE RESPECTEREN EN DE STRAAT NIET IN TE RIJDEN MET DE WAGEN. 

- (JONGE) KINDEREN DIE TE LAAT ZIJN NIET ALLEEN NAAR DE KLAS OF DE SPEELPLAATS TE LATEN GAAN. 

- NIET TE PARKEREN IN DE STRAAT.  ONZE SCHOOL LIGT IN EEN VOETGANGERSGEBIED, PARKEREN IN DE STRAAT IS 

VERBODEN. 

- DE WENKEN VAN DE GEMACHTIGDE OPZICHTER TE RESPECTEREN, DEZE MENSEN ZETTEN ZICH VRIJWILLIG IN 

VOOR DE VEILIGHEID VAN UW KIND. 
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6. INSPRAAK OP SCHOOL: 
 

a. De leerlingenraad op het François Laurentinstituut : “De jeugd van tegenwoordig” 

 

(zie schoolreglement voor het basisonderwijs Stad Gent : hoofdstuk XVI. Inspraakregeling) 

Visie : 

 

Op onze school wordt bewust plaats gemaakt voor leerlingenparticipatie. Dit thema wordt zo breed 

mogelijk ingebed in de school – en in de zorgwerking. 

Onderdeel daarvan is een inspraakorgaan voor de leerlingen op schoolniveau. Voor de kinderen van 

de lagere school is De Jeugd Van Tegenwoordig (kortweg DJVT) een kennismaking met de principes 

van de werking van een democratie : 

- Als individu een achterban vertegenwoordigen. 

- Argumenteren en debatteren, ideeën of meningen overtuigend en gefundeerd verwoorden. 

- Op een bewuste manier een stem voor of tegen uitbrengen 

- Rekening houden met de beslissing van de meerderheid 

- Tot een gezamenlijk voorstel of idee komen 

- Zich bewust worden van wie waarover bevoegdheid of beslissingsrecht heeft 

- Acties koppelen aan ideeën 

- Leren omgaan met de (soms lange en/of langzame) weg van idee tot concrete uitkomst 

ervan. 

- Zelfstandig verantwoordelijkheid dragen voor de regie en de uitwerking van de opgestelde 

projecten. 

Organisatie 

 

DJVT komt in de loop van het schooljaar ongeveer één keer per maand samen. De vergaderingen 

liggen vast voor het begin van het schooljaar. Bij het opstellen van de planning voor de vergadering 

(door de zorgcoördinator en de brugfiguur) houden we rekening met lessen levensbeschouwelijke 

vakken, lessen LO en zwemmen, toetsenperiodes, openluchtklassen enz. 

In de eerste of tweede week van september stemt elke klas van de lagere school voor twee 

vertegenwoordigers voor DJVT. Elke leerling kan ervoor kiezen zich al dan niet kandidaat te stellen bij 

deze stemming. De gekozen vertegenwoordigers hebben een mandaat voor een volledig schooljaar. 

Hun taak bestaat onder andere uit actief deelnemen aan de vergaderingen, verslag uitbrengen bij de 

klasgenoten, informatie en ideeën verzamelen, afspraken doorgeven en opvolgen. 

Uitzondering is het eerste leerjaar, dat wordt bekeken als een “proefjaar”. Dat betekent concreet dat 

uit de klassen van het eerste leerjaar telkens een ander duo naar de vergaderingen van DJVT komt. 

Zo kunnen de kinderen vrijblijvend meemaken hoe DJVT draait. Op die manier komen ze te weten of 

vertegenwoordiger zijn hen aanspreekt. 
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b. D’ouderstraat en Schoolraad. 

(zie schoolreglement voor het basisonderwijs Stad Gent : Hoofdstuk XVI. Inspraakregeling : 

schoolraad en ouderraad) 

D’ouderstraat: 

Aan onze school is ook een actieve d’Ouderstraat verbonden die de belangen van de school, de 

ouders en de kinderen ter harte neemt. 

Het is een waardevolle factor ter ondersteuning van allerlei schoolse  activiteiten. 

Schoolraad 

 

De schoolraad opent de deur voor een autonoom en democratisch schoolbeleid.  

De schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de ouders, het personeel en de lokale 

gemeenschap. 

De samenstelling van de schoolraad communiceren we via brieven en onze website. 

 

PERMANENTE ADVISEURS : 

- (schoolbestuur) Schepen van Onderwijs en Opvoeding Stad Gent of een afgevaardigde 

- (directeur) Els De Vilder 

De verslagen van deze vergaderingen zijn op eenvoudig verzoek aan te vragen en in te kijken op het 

secretariaat van de school. 

 

Beste ouders, 

 

We hopen dat u ervan overtuigd bent, dat wij u en uw kind het beste willen 

bieden in onze school. 

We zijn ervan overtuigd dat wij erin zullen slagen om tot een prima 

samenwerking te komen. 

 

Namens het schoolteam, 

Els De Vilder 

Directeur 


