
 
 

 
 

Belangrijk:  

 

 Op school worden geen frisdrank en koeken met chocolade toegelaten. 

 We doen mee aan het project ‘Oog voor lekkers’. Elke dinsdagnamiddag eten de kinderen gezellig met de leraar in de klas een stukje fruit. 

Er wordt tijd gemaakt om met de kinderen eens in gesprek te gaan.  

 Elke leraar maakt plaats/ruimte voor voldoende bewegingstussendoortjes. 

 Doorheen het jaar wordt er ook extra aandacht door de leraren besteed aan water, energie, … Dit wordt opgenomen in de projecten van 

MOS. 

 Water drinken is belangrijk! We nemen een herbruikbare waterfles mee naar school 

 Op regelmatige momenten doen wij luizencontroles. De ouders worden via Smartschool hiervan op de hoogte gebracht. 

 We gaan preventief te werk 
 

 
 

 

 

Gezondheidsbeleid   



 
 

 

Preventieve gezondheidszorg  
 

 

Gezondheid is een toestand van lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden. 

Ook al worden de begeleidingsdomeinen, preventieve gezondheidszorg en psychisch en sociaal functioneren in het decreet 

apart opgenomen, toch wordt de brede definitie van gezondheid in het decreet onderschreven. 
Dit kadert perfect in de holistische visie op leerlingenbegeleiding. 

Hierbij zal de school actief meewerken aan het organiseren van systematische contacten, het aanbieden van vaccinaties en 

waar nodig het nemen van profylactische maatregelen. 

Maar vooral de eindtermen en leerplannen formulerende verwachting dat scholen actief inzetten op het stimuleren van 

de gezonde en veilige levensstijl. 

Dat het schoolteam aandacht besteed aan het psychisch en sociaal functioneren en aan het fysieke welzijn, en actief 

meewerkt aan de preventieve gezondheidszorg, is dus geen nieuw gegeven. 

Het begeleidingsdomein preventieve gezondheidszorg heeft tot doel de gezondheid, groei en ontwikkeling van leerlingen te bevorderen en te 

beschermen, het groei- en ontwikkelingsproces op te volgen en tijdig risicofactoren, signalen, symptomen van gezondheids- en 

ontwikkelproblemen te detecteren. Voor het begeleidingsdomein preventieve gezondheidszorg omvat dat voor de school minimaal het actief 

meewerken aan: 

 
1. De organisatie van de systematische contactmomenten door het CLB. 

De regering bepaalt de frequentie en de inhoud van de systematische contacten. 

 

2. De organisatie van de vaccinaties door het CLB om het ontstaan en de verspreiding van sommige besmettelijke ziektes tegen 

te gaan. 
De regering legt het vaccinatieschema vast. 

 

3. De uitvoering van de profylactische maatregelen die het CLB neemt om de verspreiding van besmettelijke ziekten. 
De regering bepaalt hiervoor de nadere regels. 



 
 

Gezondheidseducatie beoogt langs de weg van educatie gezonde leefgewoonten te stimuleren en ongezonde leefgewoonten te 

veranderen. 

Zij voorziet in leermogelijkheden om specifieke gedragingen die gezondheid schaden te veranderen. 

Zij is vooral gericht op de kennis, attitude en vaardigheden van de individuele leerling. 

De concrete leerplandoelen en eindtermen die leerlingengedragingen beschrijven situeren zich voor het grootste 

gedeelte in deze sfeer. 

Gezondheidsbevordering is het proces met als doel mensen in staat te stellen controle uit te oefenen over hun eigen 

gezondheid en die te verbeteren. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Gezond zijn heeft te maken met leren gezond te leven. 

Men zal aandacht hebben voor een proactieve aanpak in bij voorkeur positieve boodschappen. 

Centrale doelstelling is om gezonde keuzes evident te maken. 

 

Fundament van gezondheidsbevordering is educatie in combinatie met participatie, beleidsmatig denken en omgeving (fysieke 

en sociale beïnvloeding). 

 

Ook werken aan de omgeving is nodig als hefboom om keuzes voor gezond gedrag vanzelfsprekend te maken en om een 

dieper en blijvender effect te bekomen. 



 
 

Onze gezondheidsbevorderende school heeft dus niet alleen aandacht voor het educatieve luik van de gezondheidsboodschap. 

Ze stelt dat leerlingen en personeelsleden eerder kiezen voor een gezonde levenswijze wanneer ze zelf een gezonde 

leeromgeving creëert. 

 

Waarom? 

 
Een school die tot een gezond gedrag uitnodigt, zal meer en betere effecten 

genereren. 

Daarom integreert ze individu- en omgevingsstrategieën en werkt ook aan de schoolcultuur, de schoolinfrastructuur en 

omgeving, de voorbeeldrol van het schoolteam, de relaties binnen de school en met de ouders. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 





 
 

Luizenbeleid  
1. Preventief 

 In elke gang van zowel het kleuter- als het lager onderwijs hangt een pictogram dat de kinderen eraan herinnert hun muts 

en sjaal in de mouw van hun jas te stoppen. 
 Indien mogelijk hangen we de jassen niet te dicht bij elkaar aan de kapstok. 

 De ouders worden geïnformeerd over ons luizenbeleid tijdens de ouderinfoavond.  

 
2. Screening 

De haren van de kinderen worden na elke schoolvakantie gescreend. De controledatum wordt aan de ouders kenbaar gemaakt 

d.m.v. een sticker (“Er is een luizencontrole op…”) in het agenda/ heen-en weerschriftje. 

Wie? 

Het zorgteam geeft voor elke screening de stickers en de screeningslijst aan de klastitularis. 

De screening gebeurt door de klastitularis. 

Hoe? 

De leerlingen worden individueel gescreend bij de klasleerkracht. Het resultaat wordt op de screeningslijst aangekruist. De 

ingevulde screeningslijst wordt binnen de daaropvolgende week aan het zorgteam terugbezorgt.  

Bij afwezigheid wordt het kind op een later tijdstip gecontroleerd. 

 

Tips bij het screenen: 

 Zorg voor voldoende licht. 

 Controleer zeker de “warme” plaatsten op de hoofdhuid: nek, achter de oren en vooraan op het hoofd. 

 Het onderscheid tussen een neet en een huidschilfertje is: een neet is voller, ronder en komt moeilijk los van het 

hoofdhaar. Een huidschilfertje is platter en verwijder je makkelijk. 

 Levende neten zitten dichter bij de hoofdhuid dan dode. 



 
 

 

3. Opvolging 

 Enkel indien er bij een kind levende neten en/of luizen worden vastgesteld, wordt er in een gesloten omslag brief 1 

(melding) meegegeven.  

 Het zorgteam vult de brief in en de klastitularis bezorgt de brief aan de leerling. Die brief wordt door de ouders 

ondertekend, de leerkracht bezorgt de getekende brief aan de zorgleerkracht. 

 De ouders van de klasgenoten worden verwittigd door middel van een sticker (“Er zijn luizen vastgesteld in de klas”) in het 

agenda/het heen-en weerschriftje. Het zorgteam bezorgt deze stickers aan de klasleerkracht. 

 Na één week wordt het kind die brief 1 reeds ontving, opnieuw gescreend. Indien het kind luizenvrij is, wordt hier geen 

gevolg meer aan gegeven. 

Indien het luizenprobleem nog niet opgelost is, wordt door de zorgleerkracht via de klastitularis brief 2 meegegeven.  

 Indien er sprake is van een hardnekkige luizenproblematiek, wordt het CLB ingeschakeld. Het CLB neemt contact op met de 

ouders. 

Alle brieven worden door het zorgteam bijgehouden in een map. 

 

 

 

  



 
 

 

 
 LEERLING KLAS SCHOOL OMGEVING 

Educatie  Kennis over: 
Wat is een luis? 
Hoe krijg je luizen? 
Hoe raak je ze kwijt? 

 
Vaardigheden: aanleren van 
de natkam 

kennis over luizen, hun 
opsporing en behandeling 

 
wat is het stappenplan en 
hoe te hanteren in de 
praktijk 

Informeren van ouders over: 
Luizenstappenplan/beleid: Wat doet de 
school? 
Hoe kunnen ouders de aanpak 
helpen slagen? Waar kunnen ouders 
terecht met vragen? 
Hoe spoor je luizen op? Hoe behandel je 
luizen? via infobrief Smartschool, 

website,... 

Structurele maatregelen 
(schoolklimaat) 

Manier van melden in de 
school is gekend 

 - Aanspreekpunt voor 
meldingen luizen + 
behandeling luizen 
-  

Informatie over luizen is te vinden op de 
website van de school 
Manier van melden in de school is 
gekend 

Afspraken (schoolreglement, 

afspraken, houding) 

Leerling (of ouder) meldt 

besmetting met luizen 

Iedereen gebruikt eigen 
borstel bij zwemmen 
Verkleedkoffers tijdelijk op 
slot bij luizenmeldingen 
Mutsen en sjaals in de 
mouwen 

Stappenplan: 
wat bij melding van luizen? 

Overleg over stappenplan met 
oudercomité/schoolraad Taboe 
doorbreken 



 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Zorg/begeleiding 
(signalering en 
vroegdetectie) 

Individuele trajecten ter 
ondersteuning van 
leerlingen met hardnekkige 
luizenproblematiek in 
samenspraak met CLB (vb. 
aanleren van specifieke 
vaardigheden zoals de nat- 
kamtest bij oudere 
leerlingen) 

Kinderen uit haardgezinnen 
mogen niet gestigmatiseerd 
worden in de klas 

Kinderen uit haardgezinnen 
mogen niet gestigmatiseerd 
worden in de school 

Individuele trajecten ter 
ondersteuning van gezinnen met 
hardnekkige luizenproblematiek in 
samenspraak met CLB 



 
 

Thema ‘gezondheid’ in lespaketten  
Gezondheid komt op school veelvuldig aan bod: 

In allerlei lessen, op themadagen en in projectweken, bij schoolmaaltijden en het drankenaanbod, tijdens 

speelplaatswerking, actieve verplaatsingen, naschoolse sportbeoefening, bij initiatieven rond thema’s als sociale 

vaardigheden, seksualiteit, roken, alcohol en drugs, verkeersveiligheid, enzovoort. 

 

Onze school gebruikt daarbij projecten en didactische pakketten van externen. 

Het beoogde effect hiervan kan vergroot worden wanneer er aangesloten wordt bij de behoeften van de school, het 

draagvlak binnen de school verstevigd wordt, er samen aan gewerkt wordt en nadien ook aandacht wordt besteed aan 

evaluatie en bijsturing. 

Een gezondheidsbeleid op school houdt rekening met de actuele ontwikkelingen. Aandacht voor leergebied- of 

vakoverschrijdende thema’s, een werkzame participatiecultuur, zorg voor het welzijn van leerlingen en 

personeel, … maken er onlosmakelijk deel van uit. 

 

Onderwijs geeft kinderen en jongeren de kans om op een volwaardige en kritische manier in het leven te staan door ze 

leerinhouden over te brengen. 

Binnen die leerinhouden is er ook plaats voorzien voor gezondheidsthema’s als lichaamshygiëne, 

lichaamsbeweging, voeding, veiligheid, mondgezondheid,… 
 

 

 
 



 
 

Binnen een gezondheidsbeleid op school is gezondheid een ruim begrip dat vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie 

wordt gedefinieerd als ‘een toestand van een zo optimaal mogelijk fysiek, mentaal en sociaal welbevinden’. 

Bovendien hebben onderwijs en gezondheid een sterke, positieve, wederzijdse relatie. Gezonde kinderen behalen vaker 

goede studieresultaten en goede studieresultaten garanderen een betere gezondheid. 

Een gezonde geest in een gezond lichaam! 

 
Maar ‘jongeren, evenwichtige voeding en voldoende beweging’ is niet altijd een evidente 

combinatie. 

Kinderen en jongeren liggen niet wakker van de langetermijngevolgen van ongezond eten en onvoldoende bewegen, ook 

al kampen al heel wat kinderen met overgewicht. Een goed eetpatroon, voldoende bewegen en sporten zijn goede 

gewoonten die van jongs af moeten aangeleerd worden. 

Wij, als school hebben een grote impact op het gedrag van kinderen en jongeren. Fitheid en gezonde energie door 

een goede afwisseling van voeding en beweging zijn uiterst belangrijk. 

De methodiek van gezondheidsbevordering kan pas slagen wanneer gezondheidseducatie in de klas steun krijgt van een 

gezondheidsbeleid op schoolniveau en de omgeving. 

 

 Op schoolniveau wordt aan gezondheidsbeleid gewerkt waarin de aandacht gaat naar de organisatie van de 

educatie, het opzetten van schoolactiviteiten, de uitbouw van een gezonde omgeving en het maken van 

afspraken. 

Zo doen wij mee aan ‘Oog voor lekkers’ 

 

 Op klasniveau staat de gezondheidseducatie centraal. 

De gezondheidsthema’s komen binnen verschillende lessen aan bod of kunnen in 

verschillende vormen vakoverschrijdend of via projectwerking worden aangepakt. 

 

 Een school staat niet op zich. Ze is ingeplant in een fysieke omgeving. 

 

De schoolomgeving gaat dus over de verschillende milieus en invloedsferen waarmee de school verbonden 

is: het thuismilieu, de vrijetijdsbesteding, de media,… 

 



 
 

 

In onze school is het van belang om op een verstandige manier om te gaan met 

voeding. De kinderen moeten het evenwicht vinden in gezonde voeding. Wij gaan voor een frisdrankvrije school. 
We streven naar een permanente beschikbaarheid van water. 

Leerlingen krijgen de kans om water te drinken van de kraan in de klas en in de refter. Op school worden geen drankjes meer 

aangeboden enkel water en melk. 

 

In de refter kan er water, soep en melk gedronken worden. 

Wij gaan ook voor een snoepvrije school waar aandacht is voor gezonde tussendoortjes. 

De kinderen mogen enkel een boterhammetje, knabbelgroenten of fruit meebrengen als tussendoortje. Een koek zonder 

chocolade kan voor in de namiddagspeeltijd. 

Het stimuleren van het eten van meer groenten bij onze kinderen is een blijvend actiepunt. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
Ook het welbevinden, het zich goed voelen op school speelt een belangrijke rol binnen onze visie van goed onderwijs. 

IN 2020 zijn we daarom gestart met het project: ‘Rots en water’ 
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Een goede muzische vorming (= nauw aansluitend bij de leefwereld van het kind) voegt creativiteit en 

scheppende warmte toe aan het leermilieu van de leerling. 

Daarom is het creëren van een klimaat dat nauw aansluit met dit gegeven een na te streven doel op onze school. 

 

Elementen die daartoe kunnen bijdragen zijn: 

 voldoende onderwijstijd voorzien voor specifieke muzische vorming; 

 een personeelsbeleid dat gericht is op het binnenhalen van complementaire, muzische expertise  

 een vormings- en nascholingsbeleid dat gericht is op het binnenhalen van complementaire muzische expertise 

en inspeelt op de noden van de leerkrachten  

 het creëren van een leer- en leefomgeving die kansen biedt aan kinderen om zich op diverse muzische 

manieren te uiten en te tonen; 

 het goed informeren van ouders, leerlingen en leerkrachten over het belang van muzische vorming; 

 het stimuleren van activiteiten waar kinderen kansen krijgen tot het exploreren van hun muzisch kunnen en 

beleven  

 het muzische op school zichtbaarheid geven. 

 
 

 
 



 
 

 

 

Op school trachten wij onze kinderen te stimuleren tot meer bewegen. 

Per week hebben de leerlingen lichamelijke opvoeding onder de vorm van een twee uur bewegingsopvoeding en/of 

zwemmen. 
Elk leerjaar beschikt over een eigen speelkoffer en op de speelplaats werd tijdens de 

voorbije jaren geïnvesteerd in goaltjes, basketbalringen,… 

Er wordt ook aan bewegingsopvoeding gedaan in de kleuterschool en aan 

Schrijfdans. 

 

Onze school steunt buitenschoolse spel- en sportactiviteiten in onze gemeente 

door hen communicatiemogelijkheden te bieden. 

Foldertjes van de gemeentelijke sportdienst en de sportclubs in de gemeente worden meegegeven. 

Jeugdbewegingen en speelpleinmonitoren komen zich op school tijdens de speeltijd voorstellen en motiveren de 

kinderen om deel te nemen. 

We doen ook mee aan de SVS schoolsportwedstrijden.  
Hierbij blijft wel steeds het principe “meedoen is belangrijker dan winnen” ons 

uitgangspunt. 



 
 

 

 

 

MOS – beleid  
We werken heel actief aan een afvalbeleid waar we de milieuvriendelijkheid voorop stellen. 

We besteden aandacht aan het milieu door inzameling van lege batterijen en inktpatronen. 

We vragen de ouders om de boterhammen en het fruit of de knabbelgroenten in een boterhammendoos mee te 

brengen naar school. 

Bij het organiseren van activiteiten verplaatsen de kinderen van 5 en 6 zich zoveel mogelijk te voet of met de fiets als 

de afstand het toelaat. 

De school organiseert een verkeersweek in samenwerking met de gemeente waar de veiligheid en 

fietsbehendigheid aan bod komen. 
Elk schooljaar gaan de zesdeklasser op Sneeuwklasse. 
 

Vanaf het schooljaar 2014-2015 zijn we een MOS-school.  

We werken aan de hand van een jaarthema: 

 2014-2015: ‘We bouwen aan een afvalarme school’ 

 2015-2016: ‘Water voor nu en later’ 

 2016-2017: ‘Samen bouwen aan natuur’ 

 2017-2018: ‘Klimaat’ 

 2018-2019: ‘Klimaat’ 

 2019-2020: MOS-educatie: Uitwerking van een leerlijn: 

 Vanaf 2021 --> leerlijn MOS behouden en toepassen + gezamelijke evaluatiemoment en visualisatie op wereldbol aan ingang. MOS- 

werkgroep volgt alles nauwgezet op en biedt inspiratie waar nodig 

 

Elke klas trekt een bepaald MOS-thema, vertrekkende vanuit een onderzoeksvraag. Deze leerlijn wordt opgevolgd en gestuurd 

door de leden van de werkgroep MOS.  

 

Waarom kiezen we voor 1 project/ thema per klas?  



 
 

 

- Mooie leerlijn  

- Zo komen alle gezondheidsweken aan bod  

- Anders deden we rond de verschillende thema’s/ gezondheidsweken telkens iets als klasleerkracht. Nu werk je slecht 1 

thema uit waarvoor je jouw klas en de andere kinderen warm maakt. 

We zorgen dat de acties die we organiseren binnen MOS zichtbaar gemaakt worden op onze school. De klas die een thema trekt 

moet ook andere klassen aanmoedigen en stimuleren om rond hun thema iets te doen en de hele school hierbij betrekken. 

 

Het onderzoekend leren gebeurt volgens de volgende vier stappen: 

 Wat is het probleem?  

 Wat kunnen we eraan doen? 

 Actie? 

 Toonmoment? 

 



 
 

 

Eerste kleuterklas : planten en zaaien 

Onderzoeksvraag : Hoe komt het dat dit zaadje kiemt? Wat heeft het nodig? 

Hoe betrek je alle kinderen erbij? Bv.: school wat groener maken met plantjes. Foto’s mogen opgehangen worden aan de wereldbol die aan de 

inkom hangt.  
 

Tweede en derde kleuterklas : afval 

Onderzoeksvraag : Hoe moet ik goed sorteren? Waarom moeten we leren sorteren? Hoe kunnen we ons afval verminderen? 

Hoe betrek je alle kinderen erbij? Bv.: kinderen wijzen op hun sorteergedrag. Een opruim-/ sorteeractie houden…. Kinderen aanmoedigen om 

geen koekpapiertjes mee te nemen, maar een doosje… Een boterhamdoos i.p.v. zilverpapier… Kan a.d.h.v. een leuk briefje, tekening gemaakt 

door de kinderen …. Foto’s mogen opgehangen worden aan de wereldbol die aan de inkom hangt.  

+ NIEUWE REGEL I.V.M. PMD 

1ste leerjaar: water                    

Onderzoeksvraag : Van waar komt alle plastiek in de zee? 

Hoe betrek je alle kinderen erbij? Bv.: iets doen rond wereldwaterdag. 

bv. briefje/sticker/bericht waarop er aan de kinderen gevraagd wordt om een drinkfles mee te doen i.p.v. een plastieken flesje …) - Foto’s 

mogen opgehangen worden aan de wereldbol die aan de inkom hangt.  

2de leerjaar: lucht 

Onderzoeksvraag : Waarom stinkt het hier soms? Riool komt uit in de beek. Waarom is het soms mistig in de stad? Waarom kom je beter met 

de fiets naar school? 

Hoe betrek je alle kinderen erbij? Lucht proper houden door te voet of met de fiets te komen indien mogelijk. Woensdag = SAM-dag // 

STRAPDAG. Foto’s mogen opgehangen worden aan de wereldbol die aan de inkom hangt.  

3de leerjaar: zorg voor dieren 

Onderzoeksvraag : Hoe kan je de dieren de winter doorhelpen? Eten, schuilplaatsen? 

Hoe betrek je alle kinderen erbij? Iets doen rond wereld-dierendag (4 oktober). Bv.: Kinderen mogen een huisdier meebrengen (~ preventie). 



 
 

 

Foto’s mogen opgehangen worden aan de wereldbol die aan de inkom hangt.  
 

4de leerjaar: bloemen en bijen 

Onderzoeksvraag : Waarom is honing zo zoet? 

Hoe betrek je alle kinderen erbij? In de lente iets doen voor de bijtjes. Bv.: bloemen op school planten die geliefd zijn door de bijtjes. Een 

bijen-/insectenhotel bouwen … 

Foto’s mogen opgehangen worden aan de wereldbol die aan de inkom hangt. Hoe betrek je alle kinderen erbij? Iets doen rond de week van 

de bij (begin juni) 
 

5de leerjaar: duurzame energie en klimaat 

Onderzoeksvraag : Op dit niveau kunnen de kinderen zelf hun vraag zoeken? 

Waarom is groene energie niet altijd zo groen? Waarom zonnepanelen op het dak liggen. 

Hoe betrek je alle kinderen erbij? Iets doen rond dikke truiendag (februari): bv.: modeshow organiseren. 

6de leerjaar: vervoer 

Onderzoeksvraag : Op dit niveau kunnen de kinderen zelf hun vraag zoeken? 

Hoe betrek je alle kinderen erbij? Iets doen rond de strapdag.  

(september) Kinderen komen te voet of met de fiets naar school. Er bestaat ook een liedje van.  - Foto’s mogen opgehangen worden aan de 

wereldbol die aan de inkom hangt. 

 

 

Actie Diamant: 

We nemen jaarlijks deel aan de actie Diamant. Elke leerling ontvangt 6 stickers.  

Er zijn ook 5 stickers voor gezamenlijk materiaal 

Er zijn ook 6 affiches voorhanden. 

Er wordt ook een brief naar ouders meegegeven. 



 
 

 

We kunnen ook extra affiches voor ouders vragen.  

Dat kan ook digitaal op mos@oost-vlaanderen.be 

Het is belangrijk dat:  

 eind juni bij het hergebruik van schoolgerief de nodige duiding wordt gegeven 

 de leerlingen  de kans wordt gegeven om de 6 stickers te kleven 

 met de kinderen 5 stickers worden gekleefd op gezamenlijk materiaal naar keuze 

 in de eerste weken van september per klas het aantal hergebruikte spulletjes wordt geteld en doorgegeven aan mos@oost-

vlaanderen.be 
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Hygiëne en EHBO 

Er is op school veel aandacht voor de hygiëne, ook in de toiletten. 

De handen kunnen gewassen worden en er is voldoende toiletpapier aanwezig. De school biedt kansen tot 

nascholing. 

Vitaminen voor een gezondheidsbeleid (VLOR), cursus EHBO leerkrachten. 

 

 
 

!! Binnen EHBO worden van alle leerlingen met gezondheidsproblemen fiches gemaakt die 

toegankelijk zijn voor alle leerkrachten. 

Deze fiches hangen ook bij elke EHBO-post. 



 
 

 

Samenwerking CLB 
 

 
 

 

Het CLB begeleidt samen met de school ouders en leerlingen op vlak van leren en studeren, preventieve 

gezondheidszorg, onderwijsloopbaanbegeleiding en psychisch functioneren. 

Hiervoor is er geregeld een overleg tussen school en CLB. De relevante gegevens worden 

bijgehouden in een dossier. 

 

Naast deze begeleidingen zijn er ook de verplichte begeleidingen. 

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. 

 

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 via de website informatie over de rechten en plichten van ouders, leerlingen, de school en het 

centrum. 

 

Als een leerling van school verandert of voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in een school, behoudt het 

centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een 

school die door een ander centrum wordt bediend.  

 

 

1.De organisatie van de systematische contactmomenten door het CLB. 

De regering bepaalt de frequentie en de inhoud van de systematische contacten. 

Onze school werkt nauw samen met Vrij CLB van Ninove 



 
 

 

 

 


