
 

 

 

 

 
 

 

 

Aanpassingen schoolbrochure Lagere School 
Schooljaar 2020-2021 

 
Nieuwe scholengemeenschap:  

Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap ‘BAVO’ (Basisscholen Voorkempen) 

 

Opvang buiten de schooluren  

Nieuwe naam voor Landelijke Kinderopvang: ‘FERM’ 

 

Veilige school 

Om de verkeersveiligheid rond de school te verhogen 

hebben we besloten om van de Kerkelei een ‘schoolstraat’ te maken. 

Dit betekent dat de Kerkelei (kruispunt Waterlaatstraat tot Kleinveldweg) volledig verkeersvrij 

gemaakt wordt d.m.v. een slagboom. 

 0 begin van de schooldag (08.05u.- 08.40u.) 

 0 einde van de schooldag (15.15u.- 15.50u.) 

        (woe 11.25u.- 12.00u.) 

Individuele leerlingbegeleiding   

Als school zijn we verplicht om redelijke aanpassingen te voorzien als jouw kind daar nood aan 

heeft. Het is niet mogelijk om hier als ouder verzet tegen aan te tekenen. 

 

HET CENTRUM VOOR LEERLINGBEGELEIDING  
Vrij CLB Voor- en Noorderkempen is het centrum voor leerlingenbegeleiding dat verbonden is aan uw school. 
Wij bieden gratis informatie, hulp en begeleiding aan leerlingen, ouders en school.  
Binnen het CLB werken psychologen, pedagogen, maatschappelijk werkers, paramedisch werkers en artsen 
multidisciplinair samen. 
Het CLB werkt op verschillende vlakken samen met de school, maar is geen deel van de school.  
We werken onafhankelijk, dus je kan ook rechtstreeks naar CLB gaan.  
Leerlingen jonger dan 12 jaar, hebben toestemming van hun ouders nodig om bij het CLB in begeleiding te 
komen.  
 
 
Het CLB van onze school is Vrij CLB Voor- en Noorderkempen (VNK)  www.vclbvnk.be 

De Zwaan 28 
2930 Brasschaat 
+32 3 651 88 85 

brasschaat@vclbvnk.be 

Nieuwstraat 67 
2910 Essen 

+32 3 667 28 28 
essen@vclbvnk.be 

Kerkhofstraat 29 
2110 Wijnegem 
+32 3 353 93 91 

wijnegem@vclbvnk.be 
 
Openingsuren 
Elke werkdag van 8.30u tot 12u en van 13u tot 16.30u 
Kijk voor onze sluitingsperiodes op onze website.  
 
Waarvoor kan je terecht?  
 

• Elke leerling kan (met of zonder ouders) naar het CLB… 

Gesubsidieerde Vrije Basisschool 

WONDERWIJZER 
 

Kerkelei 57     2970 Schilde 

Verbindingsstraat 6 

Kleinveldweg 2a 

http://www.vclbvnk.be/
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o als hij /zij ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt; 
o als er problemen zijn met leren; 
o voor hulp bij studie- en beroepskeuze; 
o met vragen over de gezondheid… 

• Een deel van wat het CLB doet is verplicht, namelijk… 
o medische contactmomenten; 
o maatregelen bij besmettelijke ziekten;  
o opvolgen leerplicht; 
o het signaleren van bepaalde problemen of onregelmatigheden in het beleid van de school en 

het bieden van versterking aan de school bij problemen van individuele leerlingen of een 
groep leerlingen. 

• In bepaalde trajecten is tussenkomst van het CLB noodzakelijk, onder andere… 
o om vroeger of later aan de lagere school te beginnen; 
o voor een ondersteuningsaanvraag bij het ondersteuningsnetwerk; 
o voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs; 
o voor specifieke jeugdhulp, rechtstreeks of niet rechtstreeks toegankelijk 

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

 
De contactmomenten en vaccinaties 
 
Elke leerling heeft verschillende keren een contactmoment bij de CLB-arts en/of de paramedisch werker.  
Het CLB biedt ook gratis inentingen aan. Daarbij wordt het vaccinatieprogramma gevolgd dat door de overheid 
is aanbevolen. Om inentingen te kunnen geven, heeft het CLB een schriftelijke toestemming nodig. 
Een overzicht van de medische contactmomenten en soorten inentingen vind je terug op onze website 
www.vrijclb.be  
Tijdens het contactmoment mag je aan de paramedisch werker en de arts altijd vragen stellen.  
CLB-dossier 
 
Wat staat in het dossier? 
Elke leerling heeft een CLB-dossier. Daarin komen de gegevens van de contactmomenten en alles wat met 

leerlingbegeleiding te maken heeft.  

Het CLB houdt zich uiteraard aan de regels: 

• in het dossier komen naast medische gegevens enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding;  

• de gegevens worden met de nodige discretie en zorgvuldigheid behandeld;  

• CLB- medewerkers houden zich aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’; 

• Voor de verwerking van de gegevens waarover wij beschikken houden wij ons aan de toepasselijke 

regelgeving, o.m. de regelgeving inzake de leerlingenbegeleiding, de regelgeving inzake de privacy.  

Deze regelgeving voorziet o.m. een recht om je gegevens op elk moment in te kijken, te verbeteren, te 

vragen om ze door te geven.   
 

Het dossier inkijken? 
Voor leerlingen jonger dan 12 jaar, mogen de ouders of de opvoedingsverantwoordelijken het dossier inkijken. 
Vanaf 12 jaar mag een leerling zelf zijn CLB-dossier inkijken als we vinden dat de leerling deze informatie kan 
begrijpen. Ouders of opvoedingsverantwoordelijken mogen het dossier dan enkel inkijken mits toestemming van 
de leerling.  
Inkijken gebeurt altijd tijdens een gesprek waarin uitleg gegeven wordt. Je kan een kopie vragen van de 
gegevens die je mag inkijken. Die kopie is vertrouwelijk en mag alleen gebruikt worden in het kader van 
jeugdhulp.  
Je kan vragen om sommige gegevens niet in het dossier op te nemen. Daarvoor moet je een ernstige reden 
hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die verplicht moeten verwerkt worden, zoals 
leerplichtbegeleiding en de resultaten van de contactmomenten.  
 
Naar een andere school? 
Wanneer je naar een andere school gaat die niet door Vrij CLB Voor- en Noorderkempen (VNK) begeleid wordt, 
dan gaat het CLB- dossier naar het CLB waar de nieuwe school mee samenwerkt. Je kan je daartegen verzetten. 
Sommige gegevens worden echter verplicht doorgegeven en kun je niet weigeren: identificatiegegevens, 
gegevens over leerplicht, inentingen en contactmomenten. 
Als je niet wil dat het hele dossier naar het nieuwe CLB gaat dan moet je dit binnen de 10 dagen na inschrijving 
in de nieuwe school schriftelijk laten weten aan VCLB VNK.  
 
En later? 
Een CLB-dossier wordt 10 jaar bijgehouden, te tellen vanaf de laatste CLB-tussenkomst. Daarna wordt het 
vernietigd. 
 
Een klacht? 
Ben je met iets niet tevreden, dan kan je dit telefonisch of schriftelijk melden. We hebben als CLB een vaste 
werkwijze om klachten te behandelen. Deze werkwijze garandeert dat elke klacht de nodige aandacht krijgt en 
met zorg behandeld wordt.  

http://www.clbchat.be/
http://www.vrijclb.be/


 

 

 

 

ONDERSTEUNINGSNETWERK VOKAN  
ON VOKAN en Expant 24 

 

GEZONDE SCHOOL  

In de nabewaking gelden dezelfde afspraken als tijdens de schooluren wat betreft het 

meebrengen van gezonde tussendoortjes en het drinken van water. Ook dan is snoepen verboden. 

 

ICT 

In de klas wordt het werken op de computer regelmatig geïntegreerd tijdens de verschillende 

lessen. 

 

EEN-EN MEERDAAGSE UITSTAPPEN  

Het 6de leerjaar trekt per fiets naar Westerlo. (i.p.v. Hingene) 

 

RAGES  

De school laat deze rages niet toe op de speelplaats en in de klas.  

(ook niet in de voor-en/of nabewaking) 

 

INDIVIDUELE OUDERCONTACTEN  

We streven ernaar dat beide ouders aanwezig zijn op de oudercontacten. 

 

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN  

Verlaging aanvang van de leerplicht (= nieuwe regelgeving) 

Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs (volgens de regelgeving) 

 

REVALIDATIE / LOGOPEDIE TIJDENS DE LESTIJDEN  

Revalidatie voor kinderen met een specifieke onderwijs-gerelateerde behoefte waarvoor een 

handelingsgericht advies is gegeven (max. 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen) 

 

ROOKVERBOD  

Het rookverbod geldt op het volledige schoolterrein. Ook de speelplaats, de speeltuin en de 

fietsenparking. 

 

BIJDRAGEREGELING  

 

Meerdaagse uitstappen: €445 / 6de leerjaar: Boswachterstocht max. €175 


