
Onze visie en pedagogisch project  Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs 

Een toelichting bij ons pedagogisch project. 

Dit gaat over onze visie op onderwijs en opvoeding en hoe onze onderwijsaanpak eruit ziet.  

 

Ons pedagogisch project kadert in het bredere project van de katholieke dialoogschool.  

Meer informatie vind je in de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs. 

Algemene informatie over onze school 

Hoe organiseren wij onze scholen?  Vaste instapdagen voor de kleinsten  Nieuwe inschrijving nodig?  Onderwijsloopbaan 

In een aparte brochure geven we meer info 

over onze organisatie: 

• onze schooluren 

• middagopvang 

• voor- en naschoolse opvang 

• wie is het schoolbestuur 

• … 

 Een overzicht van de momenten waarop je 

kleuter kan starten op onze school. 

 Soms is er een nieuwe inschrijving nodig. 

We lichten de verschillende situaties toe. 

 Een toelichting bij overgang 

naar lager onderwijs, hoe 

kleuter en lager onderwijs 

georganiseerd worden, 

zittenblijven, versnellen, … 

     

Schooluitstappen  Verboden te roken  Verkoop, reclame en sponsoring 

Een overzicht van de daguitstap-

pen en meerdaagse uitstappen. 

Afspraken rond zwemmen. 

 

Er geldt een rookverbod op onze school: 

7 dagen op 7, 24 uur op 24 en dit 

overal op het schooldomein. 

 

Visie en afspraken rond verkoop, 

reclame en sponsoring 

Wat mag je van ons verwachten? 

Hoe begeleiden we je kind?  Leerlingenevaluatie  Getuigschrift basisonderwijs  
Met wie werken we samen? 

(CLB, ondersteuningsnetwerk) 
 

Onderwijs aan huis en synchroon 

internetonderwijs 

Hoe dragen we zorg voor de 

specifieke behoeften van jouw 

kind? Welke afspraken zijn er 

rond huiswerk en agenda? 

 We zetten in op een brede 

evaluatie. We rapporteren en 

communiceren op geregelde 

tijdstippen over de ontwikkeling 

van je kind. 

 De procedure over hoe het getuigschrift 

basisonderwijs wordt uitgereikt. 

 Waarvoor kan jij bij het CLB en 

ondersteuningsnetwerk terecht? 

Hoe werken wij met hen 

samen? Welke begeleiding is 

verplicht? 

 Wanneer kan tijdelijk onderwijs aan 

huis worden opgestart als je 

kind ziek is en wat is synchroon 

internetonderwijs (Bednet)? 

      

Revalidatie/logopedie tijdens 

de lestijden 
 Stappenplan bij ziekte of ongeval  

Medicatiegebruik en andere 

medische handelingen 
 Privacy 

De voorwaarden om revalidatie 

tijdens de lestijden op te 

starten en de procedure die 

gevolgd moet worden. 

 Informatie over eerste hulp en welke 

stappen we samen zetten wanneer 

je kind ziek is. 

 Gebruik van medicatie op 

school en informatie over 

medische handelingen die we 

(niet) mogen stellen. 

 Welke info houden we bij over je 

kind? Wat geven we door bij 

schoolverandering? Wat met 

foto’s en filmpjes? 

 
  



Wat verwachten we van jou als ouder? 

Engagementsverklaring tussen 

jou en onze school 
 Ouderlijk gezag  Schoolkosten 

Afspraken rond: 

• oudercontacten 

• aanwezig zijn/op tijd 

komen 

• leerlingenbegeleiding 

• onderwijstaal Nederlands 

 Wij zijn neutraal tegenover 

beide ouders, ook bij 

echtscheidingsproblemen. Wij 

verwachten respect en begrip. 

 Overzicht van de kosten (bijdragelijst), 

wijze van betaling, wat met 

betalingsmoeilijkheden. 

   

Participatie  Gebruik van (sociale) media 

Informatie over de 

samenstelling van de school- 

en ouderraad. 

 Verwachtingen rond gebruik van 

(sociale) media en privacy. 

Wat verwachten we van je kind? 

Leerplicht en afwezigheden  Participatie leerlingenraad  Wat mag en wat mag niet?  Herstel- en sanctioneringsbeleid 

Wanneer is je kind leerplichtig? 

Wat zijn gewettigde 

afwezigheden? 

 Is er een leerlingenraad op school?  Afspraken rond kleding, 

persoonlijke bezittingen, 

gezondheid en milieu, eerbied 

voor materiaal. 

 Leefregels en afspraken rond pesten. 

Welke begeleidende en ordemaatregelen 

nemen we? 

Procedure tijdelijke en 

definitieve uitsluiting 

   

Betwistingen  Klachten 

Hoe ga je in beroep tegen: 

• een definitieve uitsluiting 

• het niet-verkrijgen 

getuigschrift basisonderwijs? 

 Je hebt een klacht over onze 

school en je hebt het gevoel dat 

je bij niemand terecht kan. Met 

wie kan je dan contact opnemen?  

 


