Schoolbrochure met schoolreglement – algemene informatie

DEEL 3
Met de ouders

Sint-Annaschool Baal

Samenwerking
Je bent onze partner in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij
cruciaal. Je kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan een
afspraak maken met de directeur of met de klasleerkracht. We organiseren ook
oudercontact. (Zie ook engagementverklaring tussen school en ouders.) Ook bij de
leden van onze schoolraad kan je steeds terecht.

Ouderraad

Voorzitter: Mevr. Natalie Reinquin
Contactgegevens voorzitter:
Natalie.reinquin@telenet.be

Leden : zie bijlage 6
DE OUDERRAAD
De ouderraad bestaat uit een beperkte en een
algemene ouderraad. De beperkte ouderraad bereidt
de samenkomst van de algemene ouderraad voor.
Alleen de algemene ouderraad, kortweg ouderraad
genoemd, neemt beslissingen. Het is een groep
actieve ouders met een hart voor kinderen. Zij
ondersteunt de school en heeft een luisterend oor
voor de vragen en de noden van de ouders, de
kinderen en de school.
Dankzij de ouderraad kan de school vele initiatieven
nemen die het schoolgebeuren ondersteunen...
Schoolraad

Voorzitter: Mevr. Natalie Reinquin
Contactgegevens voorzitter:
Natalie.reinquin@telenet.be

Ouders / personeel /lokale gemeenschap :
Leden zie bijlage 6
In de schoolraad zetelen vertegenwoordigers van
ouders en leerkrachten die op basis van het
pedagogisch project van de school willen
samenwerken aan een school waar iedereen zich
thuis voelt. Elk met hun eigen inbreng, komen zij
samen op voor de christelijke opvoeding van onze
leerlingen. Minstens driemaal per jaar vergadert de
schoolraad waarbij informatie wordt doorgegeven.
Over sommige materies moet aan de schoolraad
verplicht een advies gevraagd worden, andere
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materies vereisen een grondig overleg.

Met de leerlingen

Leerlingenraad

Verkiezingsprocedure:
In september wordt er voor elke klas een
vertegenwoordiger verkozen die zal zetelen in de
leerlingenraad.
De leerlingenraad wordt begeleid door juf An Mergaerts
en meester Bart Verschueren

Met externen

Centrum voor
Leerlingbegeleiding (CLB)

Onze school werkt samen met het CLB Aarschot

Voor je rechten en plichten bij het CLB bekijk de infobrochure onderwijsregelgeving. Je bent verplicht om
mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden van het kind (Zie ook
engagementsverklaring). Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet.

ONZE SAMENWERKING MET HET CLB
Onze school wordt begeleid door het

CLB Aarschot
Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Tel. 016/ 56 72 39
info@clb-aarschot.be

Bekaflaan 63, 3200 Aarschot

www.clbaarschot.be

Openingsuren
Ma. - Vrij. 8.30 uur tot 12 uur,
13.00 uur tot 16 uur
Dinsdag 8.30 uur tot 12 uur
16.00 uur tot 19 uur (permanentie)

Open tijdens de vakantie
Herfstvakantie – Krokusvakantie
2 dagen in de kerstvakantie
Tot en met 14 juli
Vanaf 16 augustus

Je kan bij het CLB terecht voor informatie, advies en begeleiding op verschillende domeinen.
Als je informatie wil over het onderwijslandschap, studiemogelijkheden, adressen van instanties zoals
revalidatiecentra, logopedisten, … .
Als je vragen hebt rond leren en studeren, studiekeuze, welbevinden, lichamelijke gezondheid en andere … .
Zo werkt het CLB:
Elke school wordt begeleid door het multidisciplinair CLB-team bestaande uit psychologen, pedagogen of
psychologisch assistenten, maatschappelijk werkers, paramedische werkers, artsen en administratieve
medewerkers. Er kunnen dus meerdere CLB-medewerkers actief zijn in de school.

Schoolbrochure met schoolreglement: algemene informatie

Sint-Annaschool Baal

Zowel Leerlingen, ouders, leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders en directies kunnen bij het CLB
aankloppen. Je kan hen rechtstreeks of via de school contacteren.
Het CLB werkt op vraag. Indien het CLB een begeleiding opstart is dit steeds met toestemming van de leerling
(+12 jaar) of de ouders (leerling -12 jaar).
Het CLB werkt altijd in het belang van de leerling, met speciale aandacht voor kwetsbare kinderen en
jongeren.
De CLB-medewerkers zijn gebonden door beroepsgeheim, medische geheim, privacywetgeving en decreet
rechtspositie van de minderjarige.
Het CLB werkt nauw samen met de school maar is een onafhankelijke instantie.
De dienstverlening van het CLB is volledig gratis.
In geval van problematische afwezigheden, het medisch onderzoek, de opvolging van besmettelijke ziekten,
overgang naar bijzonder onderwijs of terug naar gewoon onderwijs, vervroegde of verlate instap naar de lagere
school zijn ouders en leerlingen verplicht hun medewerking te verlenen.
Preventieve zorg voor lichamelijke en geestelijke gezondheid:
Het CLB doet op vaste leeftijden een medisch onderzoek bij alle leerlingen in haar werkgebied. Het doel van
het medisch onderzoek is de groei en ontwikkeling van het kind te volgen.
Tijdens het algemeen medisch onderzoek (consult) wordt aandacht geschonken aan de algemene
gezondheidstoestand en het welbevinden. Dit onderzoek gebeurt op het CLB: 2de kleuterklas (de leerling
wordt 5 jaar), 5de leerjaar (de leerling wordt 11 jaar), 1ste middelbaar (de leerling wordt 13 jaar), 3de middelbaar
(de leerling wordt 15 jaar).
Het gericht medisch onderzoek (consult) is minder uitgebreid en richt op bepaalde gezondheidsaspecten (groei
en gewicht, visuele functie, kleurenzin, oogstand, gebit, …). Gerichte consulten gebeuren zo veel mogelijk op
school: 1ste kleuterjaar( de leerling wordt 4 jaar) , 1ste leerjaar( de leerling wordt 7 jaar) , 3de leerjaar( de leerling
wordt 9 jaar).
Ouders en leerlingen vanaf 12 jaar kunnen zich verzetten tegen het uitvoeren van deze medische onderzoeken
door de CLB-arts. Je moet daarvoor schriftelijk verzet aantekenen bij de directeur van het CLB. Dat doe je door
middel van een aangetekende brief.
Als er bij een leerling of een personeelslid van een school een besmettelijke ziekte wordt vastgesteld wordt het
CLB ingeschakeld. Verwittig de school indien uw kind ziek is. Ook in geval van een besmetting met luizen
verwittigt u de school. Iedereen kan luizen krijgen. Dit heeft niks te maken met een slechte verzorging.
Het CLB biedt gratis vaccinaties aan. De ouders kunnen kiezen of ze hun zoon of dochter laten inenten bij de
CLB- arts, huisarts of pediater. Het CLB houdt gedurende de hele schoolloopbaan toezicht op de
vaccinatiestatus en registreert de vaccinatiedata.

Het CLB-dossier:
Elke leerling heeft een multidisciplinair CLB-dossier. Dit bestaat uit een medisch dossier en een psychosociaal
dossier. In het dossier worden enkel de relevante gegevens die nodig zijn voor de begeleiding genoteerd.
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De regels voor de samenstelling, het bewaren en de vernietiging van het CLB- dossier zijn door de regelgeving
bepaald. Ouders en leerling (als deze +12 jaar is) hebben recht op inzage. Je kan hierover gedetailleerde
informatie bij het CLB bekomen.
Indien een leerling van school verandert, wordt het CLB-dossier overgedragen naar het nieuw begeleidend CLB.
Als je niet wil dat het CLB-dossier wordt overgedragen kan je, binnen de 10 dagen, verzet aantekenen bij de
CLB-directeur. De identificatiegegevens, de vaccinatiegegevens en de gegevens in het kader van de verplichte
CLB- opdrachten (medische onderzoeken- leerplichtproblemen) worden in elk geval aan het nieuwe CLB
bezorgd. Hiertegen is geen verzet mogelijk.
Bijkomende informatie vind je hier:
De folder van het vrij CLB Aarschot (via het schoolsecretariaat)
www.clbaarschot.be
www.vclb-koepel.be
http://www.ond.vlaanderen.be/clb/
Het centrum voor leerlingenbegeleiding in 15 vragen
CLB in 7 vragen voor anderstaligen (22 talen)

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 van de chat op hun website

Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden van het
kind (zie ook engagementsverklaring tussen school en ouders). Het CLB kan bepaalde problemen of
onregelmatigheden in het beleid van de school signaleren en de school op de hoogte brengen van bepaalde
behoeften van leerlingen. Daar naast biedt het CLB versterking aan de school bij problemen van individuele
leeerlingen of een groep leerlingen. Ook daar kan je je niet tegen verzetten.
Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet.

Ondersteuningsnetwerk
Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk Noord-Brabant.
Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over de ondersteuning van je kind kan je
terecht bij volgend aanspreekpunt voor ouders:
Mevr. Ilse Van Vlierberghe O487 305 665
Onw.noordbrabant@gmail.com
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Nuttige adressen

Klachtencommissie
Katholiek Onderwijs
Vlaanderen

Guimardstraat 1
1040 Brussel
02 507 06 01
klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen

Commissie inzake
Leerlingenrechten

Vlaamse Overheid
Agentschap voor onderwijsdiensten (Agodi)
Secretariaat commissie inzake leerlingenrechten
t.a.v. Ingrid Hugelier (Basisonderwijs)
H. Consciencegebouw 4A10
Koning Albert-II laan 15
1210 Brussel
02/553 93 83
commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be

Commissie Zorgvuldig
Bestuur

Vlaamse Overheid
Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi
Afdeling Advies en Ondersteuning onderwijsPersoneel (AOP)
Commissie zorgvuldig bestuur
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 65 98
zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be
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