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Beste ouder 

Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige 

informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, 

maar sluit er wel nauw bij aan. In het tweede deel vind je het pedagogisch project van onze school 

en de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs. In het derde deel vind je het eigenlijke 

reglement dat o.a. bestaat uit de engagementsverklaring tussen school en ouders, informatie rond 

inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van de leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het 

getuigschrift op het einde van het basisonderwijs, onderwijs aan huis, herstel- en 

sanctioneringsbeleid, de bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, afspraken en leefregels, 

leerlingenevaluatie, beleid op leerlingenbegeleiding, revalidatie en privacy. 

De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat je akkoord gaat met het volledige 

schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan het 

eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig 

van de ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden 

opnieuw ter akkoord aan je voorgelegd. 

Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken.  

 

Wij hopen op een goede samenwerking! 

De directie en het schoolteam 
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DEEL I - INFORMATIE 

Dit deel is meer van informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het 

schoolreglement. Wanneer dat nodig is, kunnen we de informatie in dit deel in de loop van het 

schooljaar wijzigen, eventueel na overleg in de schoolraad. 

 

1 Contact met de school 

We trachten zoveel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vind je onze contactgegevens. 

Aarzel niet om ons te contacteren. 

School 

 

 

Vrije Basisschool Sint-Martinus kleuter- en lager onderwijs 

Steenweg 41 

9890 Asper 

telefoon: 09 384 40 28  

website: www.vbsasper.be 

 

Kleuterschool De Kleutergaard  

Gentweg 8  

9890 Vurste 

telefoon: 09 384 49 26 

 

Kleuterschool ’t Klein Schoolke  

Stationsstraat 69 

9890 Asper 

telefoon: 09 384 49 82 

 

Directieteam Jan Goethals 

telefoon: 0495 79 23 38 

e-mail: directie.vbasper@sgkruizinga.be  

 

Vanessa Speybroeck 

e-mail: vanessa.speybroeck@sgkruizinga.be 

Secretariaat  Ingrid Van Herpe 

telefoon: 09 384 40 28 

e-mail: secretariaat.vbasper@sgkruizinga.be  

 

Zorgcoördinator Vanessa Speybroeck  

telefoon: 09 384 40 28 

e-mail: vanessa.speybroeck@sgkruizinga.be 

mailto:directie.vbasper@sgkruizinga.be
mailto:vanessa.speybroeck@sgkruizinga
mailto:secretariaat.vbasper@sgkruizinga.be
mailto:vanessa.speybroeck@sgkruizinga
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Personeel Afdeling Hoofdschool (Steenweg 41) 

 Kleuters  

 jongste kleutergroep Sara Korbi 

sara.korbi@sgkruizinga.be 

Stephanie Brusselle 

Stephanie.brusselle@sgkruizinga.be 

 oudste kleutergroep Isabelle Van Houtte    

isabelle.vanhoutte@sgkruizinga.be 

Daphne Hellebuyck 

daphne.hellebuyck@sgkruizinga.be 

   

 Lagere school  

 eerste leerjaar Barbara De Nijs 

barbara.denijs@sgkruizinga.be 

Maïka De Groote 

maïka.degroote@sgkruizinga.be 

 tweede leerjaar Maïka De Groote 

maïka.degroote@sgkruizinga.be 

 derde leerjaar Mieke De Paepe 

mieke.depaepe@sgkruizinga.be 

Kim Dorny 

kim.dorny@sgkruizinga.be  

 vierde leerjaar Katty Van De walle    

katty.vandewalle@sgkruizinga.be 

 vijfde leerjaar Tommy Van Parys 

tommy.vanparys@sgkruizinga.be  

Kim Dorny 

kim.dorny@sgkruizinga.be 

 zesde leerjaar Elien Icket 

elien.icket@sgkruizinga.be 

Margot Verstichel 

margot.verstichel@sgkruizinga.be 

   

 Zorgleerkracht  Vanessa Speybroeck 

vanessa.speybroeck@sgkruizinga.be 

 Kinderverzorgster Caroline Van Meirhaeghe 

caroline.vanmeirhaeghe@sgkruizinga.be 

 Bewegingsopvoeding Veerle De Roeve  

veerle.deroeve@sgkruizinga.be 

mailto:sara.korbi@sgkruizinga.be
mailto:isabelle.vanhoutte@sgkruizinga.be
mailto:daphne.hellebuyck@sgkruizinga.be
mailto:barbara.denijs@sgkruizinga.be
mailto:maïka.degroote@sgkruizinga.be
mailto:maïka.degroote@sgkruizinga.be
mailto:mieke.depaepe@sgkruizinga.be
mailto:kim.dorny@sgkruizinga.be
mailto:katty.vandewalle@sgkruizinga.be
mailto:tommy.vanparys@sgkruizinga.be
mailto:kim.dorny@sgkruizinga.be
mailto:elien.icket@sgkruizinga.be
mailto:margot.verstichel@sgkruizinga.be
mailto:vanessa.speybroeck@sgkruizinga.be
mailto:caroline.vanmeirhaeghe@sgkruizinga.be
mailto:veerle.deroeve@sgkruizinga.be
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 Preventie-adviseur Jonas Daragas 

jonas.daragas@sgkruizinga.be 

 Boekhouder Isabelle Van Acker 

 Opvang Natascha De Bisschop 

natascha.debisschop@sgkruizinga.be 

telefoon: 0478 64 21 09 

 Onderhoud Dominique Van Welden 

   

 Afd.’t Klein Schoolke 

 jongste kleutergroep Emmy De Bruyne 

emmy.debruyne@sgkruizinga.be 

 oudste kleutergroep Kristine Verschueren 

kristine.verschueren@sgkruizinga.be 

Christel Van Coster 

christel.vancoster@sgkruizinga.be 

                                                       

 

 

 

Afd.De Kleutergaard 

Kleutergroep                           

            

Ineke Vergucht 

Ineke.vergucht@sgkruizinga.be 

 

 

 

Sara Heyneman 

Sara.heyneman@sgkruizinga.be 

 

Schoolbestuur Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke voor het hele 

schoolgebeuren.  

Voorzitter: Frank Pauwels 

Katholieke Scholen Regio Land van Gavere 

Bossemstraat 2 

9890 Dikkelvenne 

telefoon: 055 61 46 17 

e-mail: frank.pauwels1@telenet.be 

 

Scholengemeenschap Scholengemeenschap Kruizinga 

Vanaf 1 september 2003 is de scholengemeenschap opgericht 

waartoe onze school is toegetreden. De scholengemeenschap 

heeft als doel het onderwijs te coördineren en te begeleiden, 

overeenkomstig de van kracht zijnde wettelijke en 

mailto:jonas.daragas@sgkruizinga.be
mailto:natascha.debisschop@sgkruizinga.be
mailto:emmy.debruyne@sgkruizinga.be
mailto:kristine.verschueren@sgkruizinga.be
mailto:christel.vancoster@sgkruizinga.be
mailto:frank.pauwels1@telenet.be
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reglementaire bepalingen van het decreet basisonderwijs van 

1997.  

coördinerend directeur: Danny Declercq 

website: www.sgkruizinga.be 

2 Organisatie van de school 

Hier vind je praktische informatie over onze school. 

Schooluren De school is open van 7.00 uur tot 18.00 uur (op vrijdag tot 18.00 

uur). 

De lessen beginnen stipt om 8.45 uur en eindigen ’s middags om 

11.55 uur (op woensdag om 11.30 uur). 

Op maandag, dinsdag en donderdag eindigt de school om 15.45 uur. 

Op vrijdag eindigt de school om 15 uur. 

 

De leerlingen moeten aanwezig zijn op het moment dat de bel 

rinkelt voor de aanvang van de lessen (om 8.45 uur en om 13.00 

uur). Ook kleuters worden geacht op tijd te komen, dit om het 

klasgebeuren niet te storen. 

 

Opvang Wij organiseren voor- en naschoolse opvang en middagopvang.   

De vergoeding voor opvang is terug te vinden in de bijdrageregeling 

die bij het begin van het schooljaar wordt meegegeven.  

 

- Voor- en naschoolse  

   opvang 

Voor de voor- en naschoolse opvang wordt er een bijdrage gevraagd 

per begonnen halfuur (zie bijdrageregeling).  

 

Er is ochtendopvang van 7.00 uur tot 8.00 uur en avondopvang van 

16.00 uur tot 18.00 uur (op vrijdag van 15.00 uur tot 18.00 uur).  

Op woensdag is er opvang van 11.45 uur tot 16.00 uur. 

De leerlingen hebben voor en na die uren geen toelating om zonder 

toezicht op de speelplaats te zijn. 

 

Plaats:  

- in de refter voor de kinderen van het lager: tussen 16.00 uur en  

  16.40 uur is er studie op maandag, dinsdag en donderdag 

- in de turnzaal of buiten bij goed weer voor kleuters: van 16.00 uur  

  tot 18.00 uur en voor het lager van 16.40 uur tot 18.00 uur 

 

Verantwoordelijke(n) op de hoofdschool:  

- studie door de leerkrachten 

- opvang door Natascha De Bisschop 

 

Verantwoordelijke op ’t Klein Schoolke:  

- opvang door Dominique Van Welden 

 

 

http://www.sgkruizinga.be/
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- Opvang op 

woensdagnamiddag 

Er is opvang van 11.45 uur tot 16.00 uur. 

Plaats: in de refter en op de speelplaats van de hoofdschool 

‘Steenweg 41’ 

Vergoeding: zie bijdrageregeling 

Verantwoordelijke(n): Dominique Van Welden 

 

- Middagopvang De middagopvang (van 11.40 uur tot 13.00 uur) vindt plaats in de 

refter en op de speelplaats.  

 

Verantwoordelijke(n): leerkrachten van toezicht 

 

Vakanties 

 

 

 

 

 

 

Vrije dagen 

 

 

Pedagogische studiedagen 

Herfstvakantie: van 02/11/2020 t.e.m. 10/11/2020 

Kerstvakantie: van 21/12/2020 t.e.m. 03/01/2021 

Krokusvakantie: van 15/02/2021 t.e.m. 21/02/2021 

Paasvakantie: van 05/04/2021 t.e.m. 18/04/2021 

Hemelvaartvakantie: van 13/05/2021 t.e.m. 16/05/2021 

Zomervakantie: van 01/07/2021 t.e.m. 31/08/2021 

 

- 5 oktober 2020 

- 12 maart 2021 

 

- 28 oktober 2020 

- 20 januari 2021 

- 12 mei 2021 
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3 Samenwerking 

3.1 Met de ouders 

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, 

de zorgcoördinator of met de klasleraar. We organiseren ook oudercontacten (zie ook engagements-

verklaring tussen school en ouders). Ook bij de leden van onze schoolraad kan je steeds terecht. 

Contact Contactpersoon voor een afspraak: Jan Goethals (0495 79 23 38) 

Wijze waarop de school contact opneemt: per mail, telefonisch, met een 

bericht, rechtstreekse contacten op het bureel van de directeur… 

 

Schoolraad Voorzitter: Tommy Van Parys 

Contactgegevens voorzitter:  

tommy.vanparys@sgkruizinga.be 

Oudergeleding:  

Valentijn Van Parys 

Marina De Ketelaere 

Kim De Taeye 

Personeelsgeleding: 

Elien Icket 

Tommy Van Parys 

Lokale gemeenschap: 

Jean-Pierre De Paepe 

Joris Van Meirhaeghe 

 

Oudercomité Het oudercomité is een groep enthousiaste ouders die zich net dat 

beetje meer inzet voor de school, voor de kinderen en voor de ouders 

met als doel ouders en school dichter bij elkaar te brengen. 

 

Aanspreekpunten van het oudercomité  

van de Hoofdschool: Mevr. Cools Anne-Marieke 

’t Klein Schoolke: Mevr. Dhondt Goedele 

 

 

In de Kleutergaard is er een werkgroepje Oudercomité.  

 

 

 

mailto:tommy.vanparys@sgkruizinga.be
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3.2 Met de leerlingen 

Leerlingenraad  Verkiezingsprocedure: 

Jaarlijks worden nieuwe klasvertegenwoordigers aangeduid of 

democratisch verkozen (vanaf het 4de leerjaar). 

 

Samenstelling:  

Vanaf het 4de leerjaar, worden 2 kinderen per klas afgevaardigd.  

 

 

3.3 Met externen 

Centrum voor 

Leerlingbegeleiding 

(CLB) 

Onze school werkt samen met het  

Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Zuid-Oost-Vlaanderen  

Burgschelde 7 

9700 Oudenaarde 

055 31 38 62 

 

Contactpersoon CLB (psycho-pedagogisch consulent):  

Loes Bové 

loes.bove@vclbzov.be  

 

Paramedisch werker:  

Inge Gevaert 

inge.gevaert@vclbzov.be 

 

Het CLB is open:  

Iedere werkdag tussen 8.30 uur – 12.00 uur en 13.00 uur – 16.30 uur, 

behalve op woensdagvoormiddag.  

Iedere eerste dinsdag van de maand is het centrum bijkomend open van 

17.00 uur tot 19.00 uur. 

Op regelmatige basis is een CLB-medewerker aanwezig in de school (de 

schooldirectie kan je daarover de nodige informatie geven). 

 

Het CLB is gesloten van 15/07 tot en met 15/08. Bijkomende 

sluitingsdagen zijn terug te vinden op www.vclbzov.be. 

 

Voor je rechten en plichten bij het CLB bekijk de infobrochure onderwijsregelgeving punt 2. 

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. Daarnaast biedt het CLB versterking aan de school 

mailto:loes.bove@vclbzov.be
mailto:inge.gevaert@vclbzov.be
http://www.vclbzov.be/
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bij problemen van individuele leerlingen 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. 

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. 

 

Ondersteuningsnetwerk Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk:  

Ondersteuningsnetwerk Vlaamse Ardennen 

Galgestraat 2 

9700 Oudenaarde 

055 31 37 38 

 

Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over 

de ondersteuning van je kind kan je terecht bij volgend aanspreekpunt 

voor ouders: Vanessa Speybroeck en Jan Goethals 

 

 

3.4 Nuttige adressen 

Klachtencommissie Katholiek 

Onderwijs Vlaanderen 

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

Guimardstraat 1 

1040 Brussel 

02 507 08 72 

klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen 

 

Commissie inzake 

Leerlingenrechten 

Vlaamse Overheid 

Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi 

Secretariaat commissie inzake Leerlingenrechten 

t.a.v. Ingrid Hugelier (Basisonderwijs) 

H. Consciencegebouw  

Koning Albert-II laan 15 

1210 Brussel 

02 553 93 83 

commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be 

 

 

 

 

 

http://www.clbchat.be/
https://www.clbchat.be/
mailto:klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen
mailto:commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be
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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 56 

zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be

