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1.  Structuur van onze school 
 

 

1.1.  Naam en logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze school is erkend, krijgt subsidies van de overheid en behoort tot het 

vrije, katholieke net. Er wordt alleen lager onderwijs verschaft : d.w.z. van 

het eerste tot en met zesde leerjaar. 

 

1.2. Interne instanties 

 

Hieronder vindt u de verschillende interne instanties, met hun 

bevoegdheden, die betrokken zijn bij het schoolgebeuren. De leden van de 

verschillende instanties zijn hier niet vermeld maar zijn ondergebracht in het 

schoolwerkplan. 

 

  1.2.1.  Schoolbestuur  (vzw  K.L.O.) 

Het schoolbestuur is een vereniging zonder winstoogmerk:                                      

vzw Katholiek Lager Onderwijs Kaulille. 

 

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in 

onze school.  Ze is verantwoordelijk voor het beleid en de 

beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een 

goed verloop van het onderwijs. 

 

 

1.2.2. Directie, leerkrachten en personeel 

 

U vindt de lijst met gegevens terug in ons schoolwerkplan. 
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1.2.3.  Lokaal overlegcomité (L.O.C.) 

Voor het vrij gesubsidieerd onderwijs werd door het decreet van 15 

arpil 1995 een wettelijk kader gecreëerd voor onderhandelingen tussen 

het schoolbestuur (werkgever) en het onderwijzend personeel 

(werknemers). 

Beide geledingen hebben een gelijk aantal vertegenwoordigers. 

De directie is permanent adviseur en behoort tot geen van beide 

geledingen. 

De COV-vakbondsafgevaardigde is van rechtswege de 

vertegenwoordiger van het personeel en de andere kandidaten worden 

gekozen uit lijsten, voorgedragen door de vakorganisaties 

Een mandaat duurt 4 jaar en is vernieuwbaar. 

 

Bevoegdheden : - informatierecht 

 - onderhandelingsbevoegdheid 

 - toezichtbevoegdheid 

 - bemiddelingsbevoegdheid 

 

 

 1.2.4. Ouderraad 

 

Zoals het een goede school past heeft 

onze school een oudervereniging. 

Een school is niet meer denkbaar zonder 

de inbreng van de ouders. Niet van 

enkele ouders, maar van alle ouders, ook 

van u. 

 

Regelmatig komt de oudervereniging samen om met de directie en 

leerkrachten de belangen van u en uw kinderen te bespreken. 

Problemen van alle aard komen er aan bod. Steeds wordt er samen 

naar een gunstige oplossing gezocht. 

Dit alles is slechts mogelijk indien de oudervereniging zich voldoende 

gesteund weet door de ouders.  Daarom is het zo van belang dat u lid 

wordt.   

     

 

 

 

 

 

Help ons en bouw verder mee aan de toekomst van uw kind. 

        Sluit aan !!! 
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1.2.5.  Schoolraad 

Deze raad is verplicht in iedere school. Ze is samengesteld uit  

vertegenwoordigers van: 

 onderwijzend personeel 

 oudervereniging 

 lokale gemeenschap. 

 

 

  De schoolraad heeft: 

 informatierecht over alle materies die  weerslag hebben 

op het algemene schoolleven. 

 adviesbevoegdheid 

 overlegbevoegdheid 

 

De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze 

nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode. In onze 

school wordt de schoolraad samengesteld uit vertegenwoordigers aangeduid 

door de ouderraad en het leerkrachtenteam. De leden van de lokale 

gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde 

geledingen. 

 

 

1.3. Externe instanties 
 

   1.3.1. Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) 

  

Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als 

opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen en 

situeert de begeleiding van leerlingen op vier domeinen:  

 - het leren en studeren  

 - de onderwijsloopbaan  

 - de preventieve gezondheidszorg  

 - het psychisch en sociaal functioneren.  
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De relatie tussen de school en het CLB 

 

 De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld 

dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt.  

 Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het 

CLB een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts 

voort als de ouders van de leerling hiermee instemmen. Vanaf de leeftijd 

van 12 jaar vermoedt de regelgever dat een kind voldoende competent is 

om zelfstandig te beslissen of hij/zij wil instemmen met het voorgestelde 

begeleidingsplan.  

 Het centrum heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen 

in de school aanwezig is en de school heeft recht op de relevante 

informatie over de leerlingen in begeleiding. Ze houden allebei bij het 

doorgeven en het gebruik van deze informatie rekening met de geldende 

regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer.  

 

 

De relatie tussen het CLB, de leerlingen en hun ouders 

 

 Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB 

om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. Het centrum, de 

school en de ouders dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid.  

 Ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan:  

 de begeleiding van leerlingen die spijbelen. Als de betrokken 

ouders niet ingaan op de initiatieven van het centrum, meldt het 

centrum dit aan de door de Vlaamse regering aangeduide 

instantie;  

 collectieve medische onderzoeken en/of preventieve 

gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten. De ouders of 

de leerling vanaf 12 jaar kunnen zich verzetten tegen het uitvoeren 

van een algemeen of gericht consult door een bepaalde arts van 

het CLB. Binnen een termijn van negentig dagen dient de persoon 

die verzet aantekent, het verplichte consult te laten uitvoeren door 

een andere arts van hetzelfde CLB, een arts van een ander CLB of 

een andere arts buiten het CLB die beschikt over het nodige 

bekwaamheidsbewijs. In het laatste geval zijn de kosten ten laste 

van de ouders. 
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 Het centrum maakt zijn werking bekend aan de ouders. Dat gebeurt 

minstens op het ogenblik dat de leerling voor de eerste keer wordt 

ingeschreven in de school. Ouders krijgen informatie over de rechten en 

plichten van ouders, leerlingen, de school en het centrum.  

 De regering kan het centrum verplichten vormen van begeleiding 

voor deelgroepen van leerlingen, ouders en scholen voor te stellen. 

Het staat deze leerlingen, ouders en scholen vrij om al dan niet op 

dit verzekerd aanbod in te gaan.  

 Als een leerling van school verandert, behoudt het centrum zijn 

bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling 

tot de leerling ingeschreven is in een school die door een ander 

centrum wordt bediend.  

 Als een leerling voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in 

de school, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en 

verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot het einde van 

de periode van niet-inschrijving.  

 

   Het multidisciplinair dossier 

 Het centrum legt voor elke leerling voor wie een begeleiding wordt 

gestart, één multidisciplinair dossier aan. Het multidisciplinair 

dossier van de leerling bevat alle voorhanden zijnde gegevens die 

over de leerling op het centrum aanwezig zijn. Als een leerling van 

school verandert en onder toezicht van een ander CLB komt te 

staan, is het CLB dat de vorige school begeleidt, ervoor 

verantwoordelijk dat het CLB-dossier de leerling volgt. Er is geen 

toestemming van de ouders of de leerling vereist om een 

multidisciplinair dossier over te dragen. 

 Er bestaat maar één CLB-dossier en dit dossier is in principe een 

ondeelbaar geheel. Daarom wordt het bij schoolverandering in één 

zending overgemaakt. Elk CLB is eraan gehouden de ouders of de 

leerling te informeren over het doorgeven van het dossier. Er wordt 

een wachttijd van 10 dagen gerespecteerd na het informeren van 

de ouders of de leerling. De ouders of de leerling kunnen afzien 

van die wachttijd. Er kan binnen die 10 dagen verzet aangetekend 

worden tegen het overmaken van de niet-verplichte gegevens uit 

het dossier. Er kan geen verzet aangetekend worden tegen de 

overdracht van volgende gegevens: identificatiegegevens, 

vaccinatiegegevens, gegevens in het kader van de verplichte CLB-

opdrachten, bijzondere consulten en de medische onderzoeken 

uitgevoerd als vorm van nazorg na een algemeen, een gericht of 

een bijzonder consult.  
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 Indien er verzet aangetekend wordt, verzendt het vorige CLB enkel 

de verplicht over te dragen gegevens samen met een kopie van het 

verzet. Het bewaart de gegevens waartegen verzet aangetekend 

werd tot 10 jaar na het laatste contact.  

 

1.3.2. Revalidatie/ Logopedie 

 

In het gewoon basisonderwijs zijn er twee situaties te onderscheiden waarbij 

afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden kunnen 

plaatsvinden: 

1. Revalidatie na ziekte of ongeval (max. 150 minuten per week, 

verplaatsingen inbegrepen). 

2. Behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële 

diagnose (max. 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen). 

 

 

Ouders moeten toestemming vragen aan de directie om hun kind revalidatie 

te laten volgen tijdens de lesuren. Om een beslissing te kunnen nemen om 

revalidatie na ziekte of ongeval toe te staan, moet de school over een dossier 

beschikken dat minstens de volgende elementen bevat: 

-   een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens 

de lesuren moet plaatsvinden; 

-   een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de 

duur van de revalidatie blijkt; 

-   een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad 

en ouders, dat motiveert waarom de revalidatie tijdens de lesuren 

vereist is. 

-   een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van 

de behandeling, vermeld in het medische attest, niet kan 

overschrijden.  

 

 

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie als behandeling van een 

stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose (bv. dyslexie of dyscalculie) 

toe te staan, moet de school over een dossier beschikken dat minstens 

volgende elementen bevat: 

-   een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens 

de lesuren moet plaatsvinden; 

-   een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad 

en ouders, dat motiveert waarom de revalidatie tijdens de lesuren 

vereist is. 
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-   Een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de 

revalidatieverstrekker over de manier waarop de revalidatie het 

onderwijs voor de leerling in kwestie zal aanvullen en de manier 

waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen; 

-   een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en 

gemotiveerd moet worden.  

 

 

De directeur van de school neemt, op basis van de verzamelde 

documenten, de uiteindelijk beslissing of de revalidatie tijdens de lestijden 

kan plaatsvinden of niet. Deze beslissing wordt door de school aan de 

ouders meegedeeld.  

Jaarlijks gebeurt er aan onze school een logopedisch detectieonderzoek in 

het eerste en vierde leerjaar.  

 

 

 

 

1.3.3. Opvang 

 

O.C.M.W.-Bocholt organiseert voor- en naschoolse opvang            

Adres:      Koedriesstraat 10 A      3950 Kaulille 

Telefoon:  089 / 20 19 68 

 mailadres: kinderopvangkaulille@bocholt.be 

 

 

Kinderopvang “Scooby-Doo” staat open voor alle schoolgaande  kinderen 

van het lager- en het kleuteronderwijs.  

“Scooby-Doo” is geopend: 

 voor en na de schooluren 

 op woensdagnamiddag 

 tijdens de schoolvakanties 

 op schoolvrije dagen 

 

De openingsuren en de kostprijs van de opvang vindt u in ”De Vliegroute”. 
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1.4.  Scholengemeenschap 
 

Onze school vormt samen met onderstaande scholen de scholengemeenschap  

“BOKALORE” 

 Kleuterschool Kaulille 

Kaulillerdorp 43            3950 Bocholt          

Directie: Mevr. Marleen Goclon   011 / 44 71 32 

       

 Vrije Basisschool “De Driehoek” Bocholt 

Matthijsplein 2             3950 Bocholt    

Directie: Dhr.  Lambert Vandeweyer  089/ 46 28 32 

       

 Vrije Basisschool “De Boomhut” Lozen 

Hamonterweg 138         3950 Bocholt          

Directie: Mevr.  Monique Knevels   011 / 62 16 13 

 

 Vrije Basisschool “Sint-Willibrordus” Reppel 

Bergerheidestraat 4        3950 Bocholt         

Directie: Dhr.  Paul Symons   089 / 46 46 17 

 

 

De directeur van Reppel is halftijds aangesteld als coördinerend directeur. De directies 

vergaderen maandelijks rond het personeelsbeleid binnen de scholengemeenschap, het 

zorgbeleid en projecten (milieu, verkeer, gezondheid, preventie,….). 

Tevens heeft de scholengemeenschap een ICT-coördinator en een deeltijds 

preventieadviseur aangesteld. De ICT-coördinator staat in voor het updaten en 

onderhouden van alle computers. De preventieadviseur neemt de veiligheid, de hygiëne 

en de algemene preventie voor zijn rekening in alle scholen. 

  

 

 

 

 

 


