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Wij zijn fier op ons onderwijs - ons pedagogisch project 
 

Kinderen optimale ontwikkelingskansen bieden en begeleiden, zodat zij 

kunnen opgroeien tot gelukkige positiefdenkende, kritische jongeren, kan 

niet zonder een duidelijke onderwijsvisie- en strategie. 

De grote principes hiervan zijn vastgelegd in het "Pedagogisch Project 

van het GO!" (PPGO). U kan de integrale tekst raadplegen op www.g-o.be 

of u kan die aanvragen bij de directie. 

In het kader hiervan ontwikkelt onze school haar eigen schoolwerkplan 

 

Het Pedagogisch Project van het GO! 

 

Het PPGO heeft een pluralistische grondslag. Het beantwoordt aan de 

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en vooral van het 

Kind. 

 

Het PPGO streeft naar de totale ontwikkeling van de persoon en heeft 

daarbij oog voor de optimale ontwikkeling van elk individueel kind.  

 

Ons pedagogisch project opteert voor een dynamisch mens-

maatschappijbeeld en beoogt de vorming van vrije mensen. 

 

In de ontwikkelingsbegeleiding van de kinderen leggen wij een dubbele 

klemtoon: de mens als individu en de mens als gemeenschapswezen. 

 

Om onze doelstellingen te bereiken, kiezen wij voor een beleidsvisie afge-

stemd op ons pedagogisch project. Door directe democratische deelne-

ming van alle betrokkenen willen wij in onze school een proces op gang 

brengen, waardoor de betrokkenheid van alle belanghebbenden in de uit-

voering van de beleidsbeslissingen wordt opgewekt. 

 

Daarom zijn informatie, coördinatie en inspraak fundamentele begrippen 

in de beleidsvisie van het GO!Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap  in 

het algemeen en van onze school in het bijzonder. 
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2.  Wij zijn een democratisch werkende school 

 

2.1. De basisschool Omer Wattez 
 

De begeleiding gebeurt door het schoolteam in samenwerking met alle be-

trokkenen: 

 de directeur 

 de leerkrachten 

 de bijzondere leerkrachten godsdienst en zedenleer 

 de zorgcoördinator, zorgleerkracht en ICT-coördinator 

 de administratieve medewerkers 

 het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) 

 het onderhoudspersoneel (MVD-personeel) 

 de leden van de schoolraad  

 de oudervereniging 

 

 

2.2. Onze scholengemeenschap 
 

Zie deel 1 – hoofdstuk 1 

 

 

2.3. De leiding en het beheer van het gemeenschapsonderwijs 
 

Op het lokaal niveau worden de scholen bestuurd door de directeur, bijge-

staan door een adviserende schoolraad. 

De schoolraad is samengesteld uit: 

- 3 ouders verkozen door de ouders 

- 3 personeelsleden verkozen door het personeel 

- 2 gecoöpteerde leden uit de lokale sociale, economische en culturele 

milieus. 

 

Samenstelling schoolraad Basisschool Omer Wattez  

 
1. Rechtstreeks verkozen leden door en uit de ouders 

 

 

Demerlier Wendy 

De Waele Ann 

Vanden Bossche Nathalie 
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2. Rechtstreeks verkozen leden door en uit het personeel 
 

De Greeve Wim          

Moerman  Anja 

Vandenabeele Sinita 
 

3. Gecoöpteerde leden 
 

Devos Ilse       

Van Den Broucke Elke 

 

 

Samenstelling Raad van Bestuur SGR 21 “Vlaamse Ardennen” 

 
Zie deel 1 – hoofdstuk 1 

 

Samenstelling Raad van het Gemeenschapsonderwijs 
 

Zie deel 1 – hoofdstuk 1 

 

3. Klare afspraken ... goede vrienden 
 

Zie deel 1 – hoofdstuk 2 

 

3.1. Gedrag, houding en orde 
 

3.1.1. Algemeen 
 

We gedragen ons tegenover iedereen en in alle omstandigheden ordelijk 

en beleefd. Iedereen in onze school kan en mag altijd zijn eigen mening 

uitspreken, als dat maar gebeurt op een beleefde manier, in een behoorlij-

ke taal en met respect voor de anderen en voor wat zij denken.  

 

3.1.2. In de klas 
 

a. Van elke leerling(e) wordt verwacht dat hij/zij de lessen en andere 

pedagogische activiteiten, in en buiten de school, met passende aan-

dacht volgt en hierbij de geschikte spreek- en luisterhouding aan-

neemt. 

b. Van elke leerling(e) wordt orde en netheid verwacht. Respect en zorg 

voor eigen materiaal en dat van anderen. 

c. Na het beëindigen van een activiteit ruimt ieder zijn/haar gerei en het 

gebruikte materiaal op. 

d. Bovenstaande attitudes zullen bijdragen tot een passende sfeer in de 

klas, een plaats waar het prettig en aangenaam vertoeven is. 
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3.1.3. Op de speelplaats/sportterrein 
 

a. Tijdens de speeltijden en de middagpauze worden geen leerlingen   

toegelaten in de klaslokalen. 

b. Gevaarlijke en brutale spelen zijn VERBODEN op de speelplaats, tij-

dens de speeltijden en middagpauzes. 

c. Tijdens de speeltijden en middagpauzes moeten de leerlingen steeds 

op de speelplaats blijven. 

d. Allerlei verpakkingen, afval e.d. worden door de leerlingen in de 

daartoe bestemde vuilnisbakken gedeponeerd. De leerkracht met toe-

zicht zorgt ervoor dat bij het einde van de speeltijd de speelplaats net-

jes achtergelaten wordt. 

e. Bij het eerste belsignaal worden onmiddellijk alle activiteiten gestaakt 

en bij de tweede bel vormen de leerlingen een ordentelijke rij. 

 

3.1.4. In de toiletten 
 

a. Het toiletbezoek gebeurt bij de aanvang van de speeltijd, pas nadien 

wordt er gespeeld. Bij dringend en herhaald toiletbezoek geeft de 

leerkracht met toezicht toelating. 

b. Het gebruik van de toiletten gebeurt op een fatsoenlijke manier. Denk 

aan het papiergebruik. Doorspoelen! Toiletten zijn geen speelruim-

ten! 

 

3.1.5. In het schoolrestaurant (refter) 
 

a. Bestellingen van warme middagmalen kunnen op twee manieren ge-

beuren :  

1. Uw kind nuttigt dagelijks een warm middagmaal.  Dit blijft geldig tot 

een schriftelijk tegenbericht volgt 10 school dagen vóór het begin van een 

volgende maand.  

2.  Uw kind blijft eten op vaste dagen : tijdens het begin van het school-

jaar kiest u op welke dagen uw kind blijft eten.     

 

Bij afwezigheid door ziekte  (gestaafd door doktersattest of schriftelijk at-

test van de ouders) worden de kosten van de bereide maaltijden door de 

school gedragen, maar bij een ongeldige afwezigheid, zullen die bestelde 

maaltijden wel op de maandelijkse factuur worden aangerekend. 

 

b. Alle leerlingen gebruiken het middagmaal of lunchpakket in de refter. 

c. De leerlingen begeven zich in rij naar de eetzaal. Zij betreden de zaal 

één per één en begeven zich naar hun plaats. De leerkracht geeft de 

toelating om te gaan zitten. Zonder toelating verlaat niemand zijn/haar 

plaats. 

d. Kleuters worden bediend door het keukenpersoneel en de leer-

kracht(en).  De leerlingen van het lager dienen aan te schuiven aan 

het buffet. 

e. De tafels dienen netjes gehouden te worden. 
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f. Tijdens het eten gedragen de leerlingen zich ordentelijk, rustig en be-

leefd en passen de gebruikelijke tafelmanieren toe. 

 

g. Na de maaltijd verlaten de leerlingen rustig de zaal. 

h. De leerlingen worden niet gedwongen  op te eten wat opgediend 

wordt, maar ze moeten  wel proeven van wat zij minder graag lusten. 

i. Kostprijs maaltijden : kleuter € 3,00   -  lager 1ste graad : €  3,50 –  

lager 2de en 3de graad : € 4,00 

j. Voor het gebruik van de refter voor het middagmaal wordt geen ver-

goeding gevraagd. 

 

3.1.6. Op de schoolbus 

 
a. Op de schoolbus is er een begeleider. Hij/zij staat in voor de orde op 

de bus. 

b. Om veiligheidsredenen mogen de leerlingen zich tijdens de rit niet 

verplaatsen. 

c. Bij de stopplaatsen wordt van de ouders verwacht dat ze tijdig hun 

kind(eren) aan de begeleider toevertrouwen en bij de terugkeer hun 

kind(eren) afhalen aan de halte. 

 

3.1.7. Bij het begin of einde van de lessen/schoolactiviteiten 

 
a. Het binnenkomen en het verlaten van de klaslokalen gebeurt steeds in 

rij. 

b. De leerkracht begeleidt zijn/haar leerlingen tot op de speelplaats, 

waar ze door de leerkracht met toezicht opgevangen worden. 

 

3.1.8. Fietsers 

 
a. De fietsers plaatsen hun fietsen in de voorziene fietsenstalling. 

b. Alle leerlingen, dus ook de fietsers, gebruiken op weg van en naar huis 

altijd de kortste of veiligste weg: rechtstreeks en zonder nodeloos tijd 

te verliezen. Zo valt de leerling onder de polisvoorwaarden van de 

schoolverzekering (ETHIAS) 

 

3.1.9. Afhalen en brengen van de leerlingen door de ouders 

 
a. Gelieve uw kind (zowel kleuters als leerlingen lagere afdeling) NIET 

VOOR HET EINDE VAN DE LESSEN AF TE HALEN, omdat dit de 

lessen stoort en tijdverlies in de klas veroorzaakt. De lessen of activi-

teiten vangen stipt aan om 08.45 uur.  We dringen er dan ook op aan 

om heel stipt aanwezig te zijn. 

 

b. Kleuters worden afgezet in de opvang (voor 08.15 uur) en in de kleu-

terspeelzaal/ op de kleuterspeelplaats (na 08.15 uur).  We vragen met 

aandrang aan de ouders, grootouders of begeleiders  om niet te blijven 

rondhangen in de gangen of speelzaal.  Laat de kinderen / kleuters zo 
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vlug mogelijk bij hun leeftijdsgenoten : dit bevordert de integratie in 

de klasgroep. 

 

 

3.1.10. Opvang 

 
Er is opvang voorzien, toegankelijk voor alle leerlingen. 

Uurregeling: 

- 's morgens: vanaf 7.15 u.  

- 's avonds tot 18.00 u. (tot 17.30 u. op vrijdag) 

 

3.1.11. Toezicht 

 
Naast de opvang is er toezicht van de leerkrachten: 

 

- 's morgens van 8.30 u. (lager) en 8.15 (kleuter) tot 8.45 u. 

- 's avonds van 15.45 u. tot 16.15 u. 
 

3.1.12. Buitenschoolse activiteiten (extra-muros) 

 
a. Tijdens de buitenschoolse activiteiten in de onmiddellijke omgeving 

van de school of in de streek staan de leerlingen onder toezicht van 

een klastitularis en/of bijzondere leermeester. Zij gedragen zich net 

zoals op school in de klas. (zie rubriek 3.1.2.) Bovendien mogen  zij 

door hun houding en voorkomen de goede naam van de school niet in 

het gedrang brengen. 

b. Voor extra-muros activiteiten van langere duur (zee-, bos- en       na-

tuurklassen) gelden dezelfde regels als op school. 

c. Ouders kunnen weigeren dat hun kind aan buitenschoolse activiteiten 

deelneemt. Zie daarvoor dl I, 2.8.9 - p. 14. Wie er niet aan deelneemt 

moet naar school komen en krijgt een vervangprogramma.  

 

3.1.13. Gebouwen, meubilair, uitrusting 

 
a. Moedwillige beschadiging aan gebouwen, meubilair en uitrusting 

wordt uiteraard niet toegelaten. De hieruit ontstane herstellings- of 

vernieuwingskosten komen ten laste van de ouders.    

b. Alle schoolinfrastructuur wordt gebruikt waarvoor ze bestemd is. De 

leerlingen moeten de leslokalen, gemeenschappelijke ruimten en 

speelplaatsen netjes houden.  
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3.1.14. Taken, huistaken 

 
a. Huiswerk : huiswerk is voor ons een heel belangrijk gegeven en wij 

geloven sterk in de meerwaarde ervan.  Vraag naar het document 

“Huiswerkbeleid” als u meer info wenst.  

b. Klassentaken en huistaken worden steeds op de gestelde datum afge-

geven. 

c. Controleer vanaf het 1e leerjaar regelmatig of liefst zelfs elke dag, de 

klasagenda .Zo blijf je voortdurend helemaal op de hoogte van het 

schoolleven van je kind. Bovendien kun je er zelf ook nuttige bood-

schappen voor de leerkracht van je kind in noteren. Je moet in elk ge-

val ten minste een keer in de week de schoolagenda ondertekenen. We 

vragen dat de leerlingen met een pen schrijven, want zo kunnen ze het 

best nette taken afleveren. In het 1e leerjaar gebeurt dit vanaf januari. 

d. Geschreven taken kunnen iedere dag aan de leerlingen worden opge-

dragen. Leerlingen kunnen elke dag een geschreven taak of opdracht 

krijgen. 

 

3.1.15. Leerboeken, klein didactisch materieel 

 
a. Alle leerboeken, cursussen, schriften en klein didactisch materieel, 

gratis ter beschikking gesteld van de leerlingen, worden met de mees-

te zorg bijgehouden. Schriften en leerboeken worden voorzien van een 

beschermende kaft en een etiket met hun naam, voornaam en klas.  

b. Bij beschadiging of verlies van leerboeken en klein didactisch materi-

eel zal de huidige kostprijs aangerekend worden. 

c. Leerboeken en klein didactisch materieel blijven eigendom van de 

school; zij worden gratis uitgeleend. Bij schoolverandering in de loop 

van het jaar en op het einde van het schooljaar wordt alles terug inge-

leverd. 

d. De leerlingen mogen geen boeken en voorwerpen meebrengen die 

geen verband houden met de lessen. 

 

3.1.16. Snoep, drank,  persoonlijke bezittingen 

 
a. Snoep is verboden op school en op de schoolbus. De leerlingen mogen 

wel een boterham, een  koek of een stuk fruit meebrengen om tijdens 

de speeltijd op te eten. 

b. “Woensdag fruitdag” : op woensdag eten alle kinderen tijdens de 

speeltijd enkel fruit.  

c. Tijdens de pauze kan enkel nog plat water worden aangekocht of zelf 

meegebracht. 

d. Tijdens de middagpauze wordt er door iedereen  plat water gedron-

ken (ook de boterhameters). Zij brengen dit water zelf mee of krijgen 

dit van de school 
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e. Noch de school noch het personeel, kan verantwoordelijk gesteld 

worden als bezittingen van de leerling(e) verloren, gestolen of be-

schadigd worden. Neem alsjeblieft alle voorzorgen om zulke onaan-

gename verrassingen te voorkomen. 

f. Naamteken daarom bijvoorbeeld alle persoonlijke voorwerpen en kle-

ding of breng er een duidelijk herkenbaar merkteken op. Gevonden 

kledij wordt één maand bewaard en kan in die periode teruggevraagd 

worden op het secretariaat. 

g. De leerlingen laten geen geld of waardevolle voorwerpen achter in de 

kledij die buiten het klaslokaal hangt. 

h. Tweemaal per jaar wordt er in de lagere afdeling een “actieweek” 

georganiseerd waarop kinderen hun skeelers, skateboards, steps en 

ander “actief” materiaal mogen gebruiken tijdens de speeltijd.  Er 

worden ook twee “speelgoedweken”  georganiseerd.  Buiten deze we-

ken wordt er geen “actief” materiaal of speelgoed meegebracht. 

i. Het gebruik of het bezit van een GSM/smartphone  is niet toegelaten :  

niet op school en ook niet tijdens extra-muros activiteiten. In heel uit-

zonderlijke gevallen kan de directeur toestemming geven om een 

GSM/smartphone in de boekentas te laten zitten. Dit kan echter alleen 

na een aanvraag met een gegronde reden én met toestemming van de 

directeur. 

 

 

3.1.17. Lessen lichamelijke opvoeding / zwemmen 

 
a. Vrijstelling van één lesuur kan toegestaan worden door de klastitula-

ris als er een geldige, schriftelijke, gemotiveerde aanvraag is vanwege 

de ouders. De leerling(e) volgt dan de les in het lokaal waar de les 

plaatsvindt. 

b. Vrijstelling van langere duur (méér dan één lesuur) kan alleen als er 

een medisch attest wordt voorgelegd waardoor die vrijstelling ver-

antwoord wordt. Bij niet-deelname aan de zwemlessen dient er steeds 

een medisch attest aanwezig te zijn. Alle leerlingen, vanaf  het eerste 

leerjaar tot en met het derde leerjaar kunnen om de twee weken gaan 

zwemmen. De leerlingen van L4, L5 en L6 gaan 5 keer per schooljaar 

zwemmen.  

c. De kleuters van de 3de kleuterklas gaan 5 keer per jaar op waterge-

wenning. 

d. Tijdens de les LO zijn de kinderen verplicht om de voorgeschreven 

sportuitrusting te dragen (T-shirt met schoollogo, zwart broekje of 

zwarte legging (meisjes), witte sportkousen en sportschoenen). 

e. Tijdens de zwemlessen mag er niet gezwommen worden met lange 

shorts. 

 

3.1.18. Bibliotheekbezoek 

 
Tweemaandelijks bezoeken de leerlingen van de lagere afdeling met hun klas 

de gemeentelijke bibliotheek.  Iedere leerling kan gedurende twee maanden 

één leesboek ontlenen en blijft ook verantwoordelijk voor het uitgeleende 
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boek.  Bij beschadiging of verlies van het uitgeleende boek wordt de huidige 

kostprijs aangerekend. 

 

 

 

3.1.19. Medicatie toedienen aan zieke kinderen 

 

Zie deel 1 – hoofdstuk 2 

 

 

3.1.20. Rookbeleid 

 
Zie deel 1 – hoofdstuk 2 

 

3.2. Schoolbezoek 

 

3.2.1. Dagindeling 

 
Van 8.45u tot 11.55u en van 13u tot 15.45u. Op vrijdag eindigen de lessen 

om 15.00 u. 

Op woensdag eindigen de lessen om 11.30u. 

Voormiddagspeeltijd: van 10.25u tot 10.40u. 

Namiddagspeeltijd:     van 14.40u tot 14.55u. op vrijdag: 13:50 tot 14:10 

 

3.2.2.      Aanwezigheid op school 

 
a. Alle leerlingen dienen tijdig aanwezig te zijn op school, zodat zij alle 

activiteiten van het begin tot het einde kunnen bijwonen (zie 3.1.9.). 

b. Het is de leerlingen ten strengste verboden de school te verlaten bin-

nen de lestijden, tenzij een schriftelijk verzoek vanwege de ouders 

vooraf wordt afgegeven en aanvaard wordt door de directie. 

 

3.2.3.     Vakantieregeling 
 

Bij de aanvang van het schooljaar krijgen alle leerlingen een blad mee met 

de vakantieregeling erop. 

 

3.2.4. Leerplicht en geregeld schoolbezoek 

 
Zie deel 1 – hoofdstuk 2 

 

 

3.2.5. Afwezigheden 
 

Zie deel 1 – hoofdstuk 2 

 

Bij leerplichtige leerlingen die niet om 08:45 (voormiddag) en 13:00 (na-

middag) aanwezig zijn op school wordt het tijdstip van aankomst in de 
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agenda genoteerd.  Als dit meer dan vijf keer voorvalt, wordt dit gemeld 

aan het  CLB. 

 

3.2.6. Tijdelijk onderwijs aan huis voor zieke kinderen 

 
  Zie deel 1 – hoofdstuk 2 

 

3.2.7. Externe ondersteuning  
 

Niet-leerplichtige kleuters, die door diensten van buiten de school logope-

disch worden begeleid, kunnen dit gedurende maximum 2 lestijden van 50 

minuten op school laten gebeuren.  Het tijdstip van de begeleiding wordt 

steeds bepaald in overleg met de klastitularis. 

  

Leerlingen uit de lagere afdeling, die door externe diensten logopedisch wor-

den begeleid, kunnen dit gedurende maximum 2 lestijden van 50 minuten op 

school laten gebeuren, op voorwaarde dat ze beschikken over een gemoti-

veerd advies van het CLB (gedetailleerde uitleg vindt u in hoofdstuk 1 – punt 

2.8.10 p.16 ).   Het tijdstip van de begeleiding wordt steeds bepaald in over-

leg met de klastitularis en ze kan gebeuren.  

 

3.3. Veranderen van school 

 
De beslissing in de loop van het schooljaar van school te veranderen ligt 

uitsluitend bij de ouders of in voorkomend geval bij de persoon die het 

ouderlijk gezag uitoefent of in feite de minderjarige onder zijn bewaring 

heeft. Elke schoolverandering tussen de 1ste  schooldag van september en 

de laatste schooldag van juni moet aangetekend meegedeeld worden door 

de directie van de nieuwe school aan de directie van de oorspronkelijke 

school.  De leerling mag in de nieuwe school les volgen vanaf de eerste 

schooldag na de schriftelijke mededeling van schoolverandering door de 

directie. 

 

 

3.4. Inschrijvingen 
 

3.4.1.  Inschrijvingsbeleid 

 
Voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020 werd het inschrij-

vingsdecreet door de Vlaamse Gemeenschap veranderd.  Ook wij werken 

met een centraal aanmeldingssysteem via de gemeente Maarkedal, waar-

aan alle scholen van Maarkedal deelnemen. 

 

 

3.4.4.   Tijdstippen voorrangsrecht  

   
Er zijn 2 voorrangsgroepen die niet hoeven in te schrijven via het 

centraal aanmeldingssysteem: 
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1) Het voorrangsrecht voor de (plus)broers en (plus)zussen  voor het 

schooljaar 2020 – 2021  loopt van maandag 3 februari 2020 08:00 tot 

en met vrijdag 7 februari 2020  16:00. 

 

2)  Het voorrangsrecht voor de kinderen van personeelsleden  voor het 

schooljaar 2020 – 2021 loopt van maandag 10 februari 2020 08:00 tot en 

met vrijdag 14 februari 2020  16:00 

  

3.4.5.   Tijdspad na het voorrangsrecht  

 
Vanaf  2 maart 2020 t.e.m. 27 maart 2020 : aanmelden via het gemeentelijk aan-

meldingssysteem. 

  

  Vanaf 27 maart 2020 t.e.m. 24 april 2020 : verwerking van de aanmeldingen  

  door de gemeente. 

 

  27 april 2020 : bekendmaking van het resultaat 

   

  Tussen 4 mei 2020 t.e.m 20 mei 2020 : inschrijven op school met ticket 

  

  Vanaf 26 mei 2020 : vrij inschrijvingen   

 

 

 

 

 

 

Scholen  Verwerking  

Bekendmaking 

 

Inschrijven 

Vrije inschrij-

vingen 

Ouders Kinderen 

aanmelden 

 resultaat met ticket Vrije inschrij-

vingen 

 

 

3.4.6.  Beperkingen schooljaar 2019-2020 
  

Om fysiek-materiële redenen  werkt de school met maxima wat betreft het 

aantal kinderen per leerjaar/kleuterklas. 

 

Kleuterafdeling : 

 

1ste kleuterklas en peuterklas :  

maximum 20 leerlingen geboortejaar 2017 

maximum 20 leerlingen geboortejaar 2016 

2de kleuterklas : maximum 20 leerlingen 

3de kleuterklas : maximum 22 leerlingen 
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Lagere afdeling:  

 

1ste  leerjaar : maximum 23 leerlingen 

2de leerjaar :  maximum 22  leerlingen 

3de  leerjaar : maximum 22 leerlingen 

4de  leerjaar :  maximum 22 leerlingen 

5de leerjaar : maximum 22 leerlingen 

6de leerjaar  : maximum 23 leerlingen 

 

Een afwijking op deze aantallen kan enkel door zittenblijvers of 

(plus)broers en/of (plus)zussen die altijd ingeschreven worden, tot een ab-

soluut maximum van 22 kleuters in de kleuterafdeling en 23 leerlingen in 

de lagere afdeling.  

Voor deze afwijking dient steeds een capaciteitsuitbreiding aangevraagd 

worden bij een op te richten commissie binnen de gemeente. 

 

Elke inschrijving  vindt plaats op het secretariaat bij de directeur of zijn 

administratieve medewerker. De directeur of de administratieve medewer-

ker geeft bij de inschrijving  de nodige uitleg bij de pedagogische methode, 

het schoolreglement en de inschrijvingsprocedure.    

 

We spreken van een gerealiseerde inschrijving op voorwaarde dat de 

maxima per leerjaar niet overschreden worden.  Als  u de inschrijving on-

dertekent, betekent dit dat  u ook akkoord gaat met het  pedagogisch pro-

ject en het schoolreglement. We spreken van een geweigerde inschrijving 

als het maximum aantal toegelaten leerlingen in dat leerjaar  zou over-

schreden worden.   

 

Een gerealiseerde inschrijving moet door de ouders van het kind bevestigd 

worden op de eerste schooldag dat het kind effectief naar school mag ko-

men.  Zo niet wordt de plaats terug vrijgegeven.  

 

Als er een plaats vrijkomt in een bepaalde groep, binnen de eerste 10 

schooldagen van het schooljaar, krijgen de ouders van de eerste leer-

ling(e) op de aanmeldingslijst een telefoontje of een brief. Als ze geen inte-

resse meer tonen, worden volgende zaken op het aanmeldingsdossier ge-

noteerd:  datum en uur van contact; wijze van contact; naam van de ge-

contacteerde; reden waarom het kind van de aanmeldingslijst mag ge-

schrapt worden (verhuis,   inschrijving in een andere school, … ). 

 

Alle inschrijvingen (gerealiseerde en geweigerde) worden chronologisch 

bijgehouden volgens datum en uur van inschrijving. 

 

Indien een kind de school heeft verlaten en de ouders willen het later op-

nieuw inschrijven, dan moet de hierboven beschreven inschrijvingsproce-

dure weer helemaal doorlopen worden. 

 

Na de 5de dag van oktober vervallen de inschrijvingen van de leerlingen op 

de aanmeldingslijst (dit geldt niet voor het jongste geboortejaar).  
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3.4.7. Digitale communicatie 

 
Onze communicatie verloopt volledig digitaal. Dit zowel op schoolniveau 

als op klasniveau.  Alle info wordt verstuurd naar de ouders via e-mail en 

de nodige info is ook te raadplegen op de website van de school : 

www.omerwattez.be  Heel uitzonderlijk zal er nog via papier gecommuni-

ceerd worden. De maandelijkse facturatie ontvangt u wel nog op papier. 

 

3.4.8. Luizenbesmetting  

 
Indien u als ouder vaststelt dat uw kind last heeft van neten of luizen dan 

dient u dit schriftelijk te melden aan de klastitularis en via e-mail naar   

bs.schorisse@g-o.be Bij een enkele schriftelijk melding stuurt de klastitu-

laris een e-mail naar de ganse klas. Bij 2 schriftelijke meldingen in een 

klas spreken we van een luizenbesmetting en worden alle ouders op de 

hoogte gebracht met de vraag om een controle te doen. Dit gebeurt via een 

standaardbrief.  In deel 1 vindt u bij hoofdstuk 6 (deel 6.3.4.) een overzicht 

van de andere besmettelijke ziektes die dienen gemeld te worden aan 

school. 

 

3.4.9. Maatregelen bij warm weer 

 
Vanaf een voorspelde UV-index van 5 dienen de ouders hun kinderen vóór 

schooltijd in te smeren met een aangepaste zonnecrème. De ouders zorgen 

er eveneens voor dat in de boekentas van hun kind voldoende zonnecrème 

aanwezig is om, indien nodig, de kinderen van een extra smeerbeurt te 

kunnen voorzien. Voorzie ook voldoende water en een hoofddeksel.  

 

4. Zorgvuldig bestuur 
 

4.1. Geldelijke ondersteuning 
 

In de lagere afdeling bedraagt de maximumfactuur 90 euro en wordt samen-

gesteld uit een vaste kost voor zwemmen (L1 en L2 : 15 beurten  x  3 euro  -  

L3 is gratis – L4, L5 en L5 : 5 beurten  x 3euro) aangevuld met didactische 

uitstappen.  De minder scherpe maximumfactuur bedraagt 440 euro voor de 

volledige duur van het lager onderwijs.  

In de kleuterafdeling bedraagt de maximumfactuur 45 euro en bestaat uit een 

mix van didactische uitstappen.  In K3 wordt 9 euro vast gezet voor waterge-

wenning en de overige 36 euro wordt ook besteed aan didactische uitstappen. 

 

Gedetailleerde info vindt u bij de bijdrageregeling in deel 1 – hoofdstuk 7. 

 

  4.2. Ouderbijdragen 
 

Zie deel 1 hoofdstuk 7 
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  4.3. Facturatie 
 

De schoolkosten worden maandelijks gefactureerd.  Er kan gekozen wor-

den tussen domiciliëring, overschrijving of cash betaling. Bij nieuw sa-

mengestelde gezinnen kan de factuur opgesplitst worden.  Volgende keuzes 

zijn mogelijk : 50% en 50%  -  60% en 40 % - 70% en 30% - 80 % en 20 

%  of  90 % en 10 %.  De kosten apart bijhouden per ouder kan niet.  

 

5. Evaluatie 

 
Zie deel 1 – hoofdstuk 3 

 

5.1. Samenwerking met het CLB 

 
Zie deel 1 – hoofdstuk 6 

 

 

5.2. Beroepsprocedure tegen het niet toekennen van het getuigschrift 

basisonderwijs. 

 
Zie deel 1 – hoofdstuk 3 

 

5.3. Beslissingsperiode advies klassenraad 

 
De klassenraad beslist welke leerling er in het niveau lager onderwijs overgaat, 

en welke blijft zitten (zie deel 1 – hoofdstuk 3).  In sommige gevallen kan er door  

de klassenraad ook advies gegeven worden aan de ouders.  Ouders kunnen schrif-

telijk bezwaar aantekenen tegen dit advies.  Dit kan tot 5 werkdagen na het ou-

dercontact. Na deze periode wordt het advies van de klassenraad toegepast. Het 

advies wordt op het oudercontact in juni schriftelijk meegedeeld aan de ouders.  

 

6. Orde en tucht zijn belangrijk  

 

Zie deel 1 – hoofdstuk 4 en 5 

 

7. Recht op privacy 
 

7.1. Informatiedoorstroming tussen de basisschool Omer Wattez en 

het secundair onderwijs. 
 

 Na het verlaten van het zesde leerjaar wordt een dossier doorgestuurd naar de  

 toekomstige secundaire school.  Dit dossier omvat het eventuele advies van  de 

klassenraad en het CLB, een kopie van het laatste rapport, een kopie van de laatst 

gemaakte eindtoetsen en eventuele commentaar van de klastitularis. Hiervoor 

wordt een document tot toestemming ingevuld.  U kunt zich hiertegen schriftelijk 
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verzetten door binnen de twee weken na het verlaten van de basisschool Omer Wat-

tez uw brief met uw weigering te sturen naar : 

 

Basisschool Omer Wattez 

t.a.v. de directeur 

Schoolstraat 2   9688 Maarkedal 

 

 7.2. Informatiedoorstroming tussen de basisschool Omer Wattez en 

een andere school (schoolverandering).  
 

 Na het verlaten van de basisschool Omer Wattez wordt een dossier doorgestuurd 

naar de toekomstige school. Hiervoor wordt aan de ouders schriftelijke toestem-

ming gevraagd op het laatste oudercontact van het schooljaar.  Dit dossier omvat 

het eventuele advies van  de klassenraad en het CLB, een kopie van het laatste rap-

port, een kopie van de laatst gemaakte eindtoetsen en eventuele commentaar van de 

klastitularis. Hiervoor wordt een document tot toestemming ingevuld. Indien u dit 

doorsturen niet wenst, dan kunt u dit schriftelijk meedelen binnen de twee weken na 

het verlaten van de basisschool Omer Wattez.  

 

De schriftelijke weigering dient u te versturen naar : 

 

Basisschool Omer Wattez 

t.a.v. de directeur 

Schoolstraat 2   9688 Maarkedal 

 

 7.3. Privacywetgeving en gebruik van beeldmateriaal 

 
 Zie deel 1 hoofdstuk 2.10    

 

8.    Leerlingenvervoer 
 

De Basisschool Omer Wattez neemt met zijn eigen schoolbus deel aan het 

zonaal leerlingenvervoer van “De Lijn Oost-Vlaanderen”.  Voor regle-

mentering en tarieven kunt u bij “De Lijn” of op het secretariaat  terecht.  

Voor de ophaaldienst rijdt de schoolbus dus onder de reglementering van 

“De Lijn” 

 

9.     Participatie 

In onze school wordt veel belang gehecht aan de participatie van heel de 

schoolgemeenschap. Daarom bestaat er voor iedere geleding een participa-

tieorgaan. 

 

9.1. De schoolraad 

     Zie punt 2.3. 
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9.2. De leerlingenraad 

 

Onze leerlingenraad is als volgt samengesteld : 

 

 2  vertegenwoordigers uit elke klas van de eerste, tweede en derde graad. 

Onder de vertegenwoordigers wordt een voorzitter en ondervoorzitter verkozen. 

Jaarlijks wordt de leerlingenraad verkozen voor 1 oktober.  Er wordt 3 maal per jaar 

vergaderd. 

 

9.3. De oudervereniging 
 

De oudervereniging bestaat uit 3 cellen: 

-  cel festiviteiten (voorzitter : Mevr. Saskia Van Kerckvoorde) 

- cel pedagogie (voorzitter : Mevr. Natasja Nica ) 

 - cel public relations. (voorzitter : Mevr. Katrien Viane ) 

- algemeen voorzitter : Dhr. Bart Carbonnelle 

 

Onder de actieve  leden wordt om de 2 jaar een Raad van Bestuur gekozen.  Deze be-

staat uit één voorzitter, één”past-voorzitter”, de voorzitters van de drie cellen en een 

gecoöpteerde secretaris en penningmeester.  De directeur hoort ambtshalve bij de 

Raad van Bestuur. 

 

10.     Algemene klachtenprocedure 

 

Zie deel 1 – hoofdstuk 5 

 

11.     Nuttige adressen 
 

Basisschool Omer Wattez 

Schoolstraat 2 

9688 Maarkedal 

055/45.57.88 

bs.schorisse@g-o.be 

www.omerwattez.be 

Directeur : Dhr. Stan De Wolf 

 

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap “Huis van het GO!” 

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel 

1000 Brussel 

info@g-o.be  

www.g-o.be/ 

02/790.92.00 

Afgevaardigd bestuurder : Mevr. Raymonda Verdyck 

Voorzitter Raad  GO! : Dhr. Geert De Soete  

 

Scholengroep 21 

Ronseweg 1 

9700 Oudenaarde 

055/33.45.50 
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sgr21@g-o.be 

www.sgr21.be 

Algemeen directeur : Dhr. Dirk Moulart 

Voorzitter RvB : Dhr. Leander De Cauter 

 

CLB 23 Oudenaarde 

Eindrieskaai 11 

9700 Oudenaarde 

055/33.74.70 

clb.oudenaarde@g-o.be 

www.clboudenaarde.be 

 Directeur : Dhr. Nils Strumane 

 

Oudervereniging basisschool Omer Wattez 

Schoolstraat 2 

9688 Maarkedal 

055/45.57.88 

bs.schorisse@g-o.be 

www.oweetje.be 

Voorzitter : Dhr. Jo Bundervoet 

 

 

Geachte Ouders, 

 

We hopen dat u, na het lezen van dit document, ervan overtuigd bent dat wij in onze 
school het beste willen bieden aan u en uw kind. 

Tot op heden hebben we nog nooit orde- en/of  tuchtmaatregelen moeten toepassen, en 

we hopen dat we dit in de toekomst ook niet zullen moeten doen. 

Het Departement Onderwijs verplicht ons deze procedures kenbaar te maken via het 

schoolreglement. 

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

komen. 

 

Namens het schoolteam, 

 

Stan De Wolf 

Directeur 


