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1. ALGEMEEN WETTELIJK LUIK

1.1.

VOORWOORD

Als centrale examenschool heten wij u van harte welkom op onze school.

Voor vele ouders is dit waarschijnlijk de eerste ontmoeting met de school. U nam
immers de bewuste en moedige keuze om zelf in te staan voor het onderwijs van uw
kind.
U

vindt

alle

informatie

omtrent

huisonderwijs

via

de

volgende

link:

http://onderwijs.vlaanderen/ouders

u vindt er alle informatie omtrent huisonderwijs en de examencommissie:

Via deze brochure wensen wij u verder in te lichten omtrent de organisatie van de
examens.

Veel succes!
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1.2.

Procedure tot het behalen van het getuigschrift Basisonderwijs

Op het einde van het schooljaar beslist de klassenraad van een school autonoom of
haar leerlingen al dan niet de minimumdoelen hebben behaald om over te kunnen
gaan naar het eerste leerjaar van het middelbare onderwijs. Bij het nemen van deze
beslissing houdt de klassenraad rekening met zowel het proces als de prestaties van
haar leerlingen.

Doordat uw kind deelneemt aan de examens via de Examencommissie
Basisonderwijs kan de examenschool geen uitspraak doen over het proces en enkel
de prestaties in rekening brengen.
Bij het meten van de prestaties zijn de eindtermen de maatstaf. Meer inlichtingen
over deze eindtermen kan u inwinnen via: http://onderwijs.vlaanderen/ouders.

Het getuigschrift Basisonderwijs wordt uitgereikt indien uw kind aan álle proeven
heeft deelgenomen en voor elk van de volgende leergebieden minimum 50%
behaalt:


Nederlands;



Frans;



Wiskunde;



Wereldoriëntatie;



Lichamelijke opvoeding;



Muzische vorming

Indien uw kind niet geslaagd is, dan zal dit door de school geduid worden.

Veel succes!
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2. SCHOOLEIGEN LUIK

2.1.

VISIE VAN DE SCHOOL

Als ouder bent u bekommerd om uw kind. Ook wij zien graag dat onze leerlingen alle
mogelijke steun krijgen. Daarom moeten we goede afspraken maken over het leven
op school, afspraken die we allemaal moeten naleven.
Ouders hebben hier een voorbeeldfunctie.
Kinderen kunnen afspraken maar goed begrijpen, als de wereld thuis en die op
school goed op elkaar zijn afgestemd.

De school wil niet alleen leerstof overbrengen. We willen onderwijs ruimer
benaderen. Vandaag leven we immers in een dynamische maatschappij, die ons
voortdurend voor nieuwe uitdagingen plaatst. Daarom is de belangrijkste taak van de
school aan ieder kind zoveel mogelijk kansen te bieden om zich voor te bereiden op
een krachtige en positieve deelname aan de samenleving.

Het pedagogisch project kadert in het Algemeen Opvoedkundig Project van het
Schoolbestuur en werd bijgevolg goedgekeurd door de gemeenteraad.

De Bollekensschool biedt aan alle kinderen duidelijke ankerpunten, structuur en
veiligheid. Dit helpt hen bij de ontwikkeling van levensnoodzakelijke sociale en
emotionele

vaardigheden:

zelfvertrouwen,

bewogenheid,

leergierigheid,

mondigheid, positief kritische houding, een open geest, een actieve zorg voor een
duurzame wereld…

De

Bollekensschool

wil

werken

aan

een

fundamenteel

democratisch

gedachtegoed. We willen onze kinderen leren opkomen voor collectieve belangen,
zonder daarbij afbreuk te doen aan het individu. Elk personeelslid van onze school
vervult hierbij een cruciale rol; we beginnen immers altijd bij onszelf. De volgende
waarden draagt onze school hoog in het vaandel: respect, beleefdheid,
vriendelijkheid, hulpvaardigheid, stiptheid, eerlijkheid, hoffelijkheid.
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De

Bollekensschool

volgt

de

goedgekeurde

leerplannen

van

het

Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap
(OVSG).

Deze

leerplannen

zijn

gebaseerd

op

de

eindtermen

voor

het

basisonderwijs, die door de federale overheid werden bepaald.

Het intern reglement van de school werd opgesteld binnen het kader van de
geldende Vlaamse decreten en besluiten met betrekking tot de organisatie van het
Vlaamse basisonderwijs.
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2.2.

HET TEAM

U wordt doorheen het ganse proces geleid door ons deskundig team. Zij staan in
voor het goede verloop van de proeven. U kan elke medewerker bereiken via mail.
Gwen Moerman, directeur – bollekensschool.dir@gent.be
Luc Haes, Beleidsondersteuner – bollekensschool.beleid@gent.be
Isabelle Aubert, zorgcoördinator – bollekensschool.zorg@onderwijs.gent.be
Mieke Dooms, leerkracht 6e leerjaar – mieke.dooms@onderwijs.gent.be
Wendy Geerts, leerkracht 6e leerjaar – wendy.geerts1@onderwijs.gent.be
Pascale May, leerkracht L.O. – pascale.may@onderwijs.gent.be

Gwen Moerman
Directeur
Eindverantwoordelijke

Luc Haes
Beleidsondersteuner
Inschrijvingen - info

Isabelle Aubert
Zorgcoördinator
Extra zorg

Wendy Geerts
Klastitularis 6e leerjaar
Afleggen proeven

Mieke Dooms
Klastitularis 6e leerjaar
Afleggen proeven

Pascale May
Leerkracht L.O.
Afleggen proeven
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2.3.

BEREIKBAARHEID

Bollekensschool Stedelijk Onderwijs Stad Gent
Neermeerskaai 2
9000 Gent
09/222.01.10

De school is gelegen aan de oevers van de Leie. Rondom de school dient u te
betalen om te parkeren met de wagen. Enkel in de Neermeerskaai kan u gebruik
maken van de parkeerschijf.
De school is op wandelafstand (ongeveer tien minuten) van het Sint-Pietersstation.
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2.4.

INSCHRIJVEN EN PRAKTISCHE INFO

Om de garantie te bieden dat organisatorisch alles perfect verloopt dient u ten laatste
in te schrijven tegen uiterlijk 31 mei van het lopende schooljaar. Dit kan enkel door
gebruik te maken van het digitaal inschrijvingsformulier via de webpagina. Je vindt dit
formulier onder rubriek “centrale examenschool”. Het kind moet zich duidelijk kunnen
identificeren (e.g. identiteitskaart)

Indien uw kind speciale ondersteuning wenst in functie van dyslexie, dysfasie,
dyspraxie…, dan moet dit aangetoond worden via een attest, geschreven door een
houder van een RIZIV nummer of een CLB. Dit attest moet ten laatste twee weken
voor aanvang van de proeven worden overhandigd aan de directeur van de school.

De data voor de examens worden jaarlijks kenbaar gemaakt in de maand april of
mei. Eens de data gekend zijn zal de school deze aankondigen via de webpagina.

2.5.

MATERIAAL MEE TE BRENGEN

Om uw kind de kans te geven de toetsen in optimale omstandigheden af te leggen,
hebben zij de volgende materialen nodig:
 Nederlandstalig woordenboek;
 Rekenmachine;
 Geodriehoek;
 Gradenboog;
 Meetlat (30cm);
 Potlood en gom;
 Kleurpotloden;
 Pen;
 Schaar;
 Lijm;
 Sportkledij;
 Zwemgerief
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