
  

Gemeentelijke Basisschool Kadrie 
Driehoekstraat 41 
2920 KALMTHOUT 
03/666 95 20  

 

                      

            

        Kalmthout, 10/01/2020. 

Beste ouders,  

 

Misschien heeft u tijdens het surfen op onze nieuwe website al gemerkt dat we het schoolreglement opnieuw 

hebben moeten aanpassen. De Vlaamse Regering heeft alle scholen via een decreet verplicht om nog enkele 

nieuwe afspraken in het schoolreglement op te nemen.   

Wij hebben tevens van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook ons schoolwerkplan aan te passen.  

Het schoolwerkplan is een document waarin wij als school onze visie op onderwijs schetsen. Er wordt de nadruk 

gelegd op welbevinden, bewegend en zelfstandig leren, leren in de buitenlucht, … .  

Beide documenten werden reeds goedgekeurd door het leerkrachtenteam, door de schoolraad en door de 

gemeenteraad.  

 

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? 

 

Schoolwerkplan  

• Hoofstuk 4: Evalueren en rapporteren - In de kleuterschool: De kleuters worden niet systematisch getest. Het 

kleuterteam opteert voor gerichte, wekelijkse observaties om na te gaan hoe het kind functioneert, welke 

vorderingen het maakt, en hoe de ontwikkeling evolueert. 

Hoofstuk 6: Beleidsplan leerlingenbegeleiding: De school is sinds kort decretaal verplicht om een beleidsplan 

leerlingenbegeleiding uit te schrijven. Kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding bevordert de totale ontwikkeling van 

alle leerlingen, verhoogt hun welbevinden, voorkomt vroegtijdig schoolverlaten en creëert meer gelijke 

onderwijskansen.  

• Het plan omschrijft wat de school doet op vier domeinen in verschillende fases: 

1. Schoolse ontwikkeling, leren en studeren 

2. Onderwijsloopbaan 

3. Preventieve gezondheidszorg 

4. Psychisch en sociaal functioneren 

 

 Schoolreglement  

• Hoofdstuk 7: Afwezigheid en te laat komen – Afwezigheid omwille van revalidatie tijdens de lestijden: “Leerlingen 

met een matige of ernstige verstandelijke handicap” wordt vervangen door “Leerlingen met een 

inschrijvingsverslag die een individueel aangepast curriculum volgen”. 

• Hoofdstuk 9: Getuigschrift basisonderwijs – Het getuigschrift niet toekennen: Een leerling die het getuigschrift 

basisonderwijs niet behaalt, krijgt een verklaring met de vermelding van het aantal en de soort van gevolgde 

schooljaren lager onderwijs. De leerling heeft ook recht op een schriftelijke motivering waarom het getuigschrift 

niet werd toegekend, alsook aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan.  

• Hoofdstuk 10: Onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs: Alle leerlingen, zowel kleuters als lagere 

schoolkinderen, hebben recht op onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs. Administratieve 

vereenvoudiging bij de aanvraag. 

• Hoofdstuk 12: Leerlingengegevens, privacy en gegevensbescherming: Alle personeelsleden van de school waar 

een leerling met een verslag of een gemotiveerd verslag ingeschreven is, hebben recht op inzage van het verslag. 

• Hoofdstuk 15: Leerlingenbegeleiding: Nieuw decreet leerlingenbegeleiding - CLB 

 

Mogen we u met aandrang vragen de nodige aandacht te schenken aan de nieuwe documenten. U kan de 

volledige versie raadplegen op onze website: www.kadrie.be. Indien u dit echt wenst bezorgen we ze u ook op 

papier.  

Alle ouders zijn ook verplicht om een formulier te ondertekenen waarin zij verklaren akkoord te zijn met de nieuwe 

bepalingen uit de documenten. Mogen wij u daarom vriendelijk verzoeken de achterzijde van deze brief in te 

vullen en terug te bezorgen aan de klasleerkracht uiterlijk op vrijdag 31 januari e.k.  

Alvast zeer veel dank voor jullie medewerking.  

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Carina Hendrickx en het hele Kadrieteam 

 

http://www.kadrie.be/


 
 

VERKLARING OUDERS 
SCHOOLREGLEMENT – SCHOOLWERKPLAN 

JANUARI 2020 
 
 

Vader en/of moeder of voogd (schrappen wat niet past)  
 
(Gelieve uw oudste kind op onze school eerst te noteren)  
 
 
Van : ………………………………………………………………………………………….. uit (klas) ……………. 
 
Van : ………………………….……………………..……………..……………………….. uit (klas) ……………... 
 
Van : …………………………………………..….……………..………………………….  uit (klas) ……………… 
 
Van : ……………………………………..……….……………..………………………….  uit (klas) ……………… 
 
 
 

O verklaart/verklaren het aangepast schoolreglement en het schoolwerkplan/pedagogisch 

project gelezen te hebben op de website van GBS Kadrie.  

 

O verklaart/verklaren zich akkoord met het aangepaste schoolreglement en het 

schoolwerkplan/pedagogisch project.  

 

 

Handtekening moeder    Handtekening vader   Handtekening voogd  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


