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Bijlage bij het schoolreglement schooljaar 2021-2022 
 
Beste ouders 
 
Hieronder lees je de aanpassingen van het schoolreglement dat ingaat vanaf 1 september 2021.  De 
aanpassingen zijn aangeduid met kleur. 
Wil het strookje onderaan dit document ingevuld meegeven aan jouw kind aub. 
 
Wie zijn wij? 
 
Vanaf 1 september 2020 behoren onze scholen tot een nieuwe VZW: 

 
VZW EDUGO Scholengroep  
Sint-Jozefstraat 8, Oostakker 
ondernemingsnummer: 0455.490.125 
e-mailadres/website: valerie.vanvooren@edugo.be/www.edugo.be 
RPR, bevoegde ondernemingsrechtbank te Gent 
 

 
Inschrijvingen 
 
Weigeringslijsten: 
Binnen het LOP-gebied Gent gelden de weigeringslijsten voor het geboortejaar 2019 tot 30/06/2022, 
de weigeringslijsten voor alle andere kinderen gelden tot de 5de schooldag van oktober 2021. 
 
Instapmomenten kleuters 
 
Op de website van de Vlaamse overheid kun je de eerstvolgende instapdatum van je kind berekenen. 
Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum? Dan mag je kind al vanaf die dag naar school. 
Is je kind al 3 jaar? Dan gelden de instapdata niet. Je kind kan dan elke schooldag starten in de 
kleuterklas. 
 
Overgang kleuter naar lager 

Meestal stapt je kind over van de kleuterklas naar de lagere school als het 6 jaar is (of wordt voor 
1 januari van het lopende schooljaar).  

Het is belangrijk dat je kind in het voorafgaande schooljaar 290 halve dagen effectief aanwezig was 
in het kleuteronderwijs. Was je kind geen 290 halve dagen effectief aanwezig in het kleuteronderwijs? 
Dan gelden er strengere toelatingsvoorwaarden tot het lager onderwijs. 

Misschien wil je je kind een jaar vroeger naar het lager onderwijs laten gaan, als het 5 jaar is (of wordt 
voor 1 januari van het lopende schooljaar)? De overstap hangt dan af van de beslissing van de 
klassenraad van het kleuteronderwijs en eventueel ook van die van het lager onderwijs. Daarnaast 
moet ook het CLB een advies geven over de vervroegde instap. 

Is je kind al 6 jaar en voldoet het aan de toelatingsvoorwaarden, maar is het volgens jou nog niet 
klaar voor de lagere school? Je kind kan dan nog maximaal één jaar kleuteronderwijs volgen. Zowel 
de  

Toelatingsvoorwaarde voor het eerste leerjaar en taalscreening 

Onze school moet voor elke leerling bij het begin van de leerplicht (5 jarigen) een taalscreening 
uitvoeren, dit in de periode tussen 10 oktober en 30 november. Die taalscreening onderzoekt hoe 
goed je kind Nederlands kan. Indien op basis van de resultaten blijkt dat je kind het Nederlands niet 
genoeg beheerst, dan volgt je kind een taalintegratietraject dat aansluit bij zijn specifieke noden. De 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter
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 taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers. Zij krijgen sowieso een aangepast 
taalintegratietraject.  

Veranderen van school en doorgeven van gegevens aan de nieuwe school 

Als je niet wil dat het dossier van je kind bij, een schoolverandering, wordt overgedragen, moet je dat 
binnen een termijn van 10 werkdagen na de inschrijving schriftelijk laten weten aan je vorige CLB.  
 
Je kunt je echter niet verzetten tegen het overdragen van identificatiegegevens en gegevens in het 
kader van de verplichte begeleiding van leerlingen met leerplichtproblemen en gegevens in het kader 
van de systematische contacten.  
 
Tegen de overdracht van een gemotiveerd verslag of verslag kun je je niet verzetten.  
De nieuwe school kan dit gemotiveerd verslag of verslag raadplegen via IRIS-CLB online.  
Omdat het originele verslag of gemotiveerd verslag eigendom is van de ouders, draagt de school een 
kopie over. 
 
Rookverbod op school 

Op school geldt steeds een rookverbod. Het verbod geldt voor het volledige schooldomein, dus ook de 
open plaatsen en aan de schoolpoort. Het rookverbod geldt voor iedereen die de school betreedt: 
leerlingen, ouders, personeel, bezoekers, … 

Ook verdampers zoals de elektronische sigaret, heatstick en de shisha-pen vallen onder het 
rookverbod, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten. 

Beroepsprocedure niet-uitreiken getuigschrift basisonderwijs 
 
Indien je het niet eens bent met de beslissing van de directeur of de beslissing van de klassenraad, 
dan kan je beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Dat moet via aangetekende brief: 
 VZW EDUGO Scholengroep 
 Sint-Jozefstraat 8 
 9041 Oostakker 
 
Tuchtmaatregelen 
 
Ouder kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen.  
De procedure gaat als volgt: 
Je dient met een aangetekende brief beroep in bij de voorzitter van het schoolbestuur. 
 

 VZW EDUGO Scholengroep 
Sint-Jozefstraat 8 
9041 Oostakker 

 
Privacy 
 
Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We verzamelen doorheen 
de schoolloopbaan van je kind heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving. We vragen alleen 
gegevens van je kind op als dat nodig is voor de leerlingenadministratie en –begeleiding.  
Voor alle verwerkingen van die zogenaamde persoonsgegevens is het schoolbestuur verantwoordelijk. 
 
Wij bewaren de gegevens van je kind maximaal 1 jaar nadat je kind de school verlaten heeft. Voor 
sommige gegevens is er een wettelijke bewaartermijn vastgesteld die langer kan zijn. 

 



 

 

 

 

 

3 

Partner vzw EDUGO Scholengroep 
Sint-Jozefstraat 8 - 9041 Oostakker 

Ondernemingsnummer - 0455.490.125 
RPR Ondernemingsrechtbank Gent 

 

GVKS Lourdes-Meerhout 
Groenstraat 31 
9041 OOSTAKKER 

 

GVLS Slotendries 

Onze Lieve Vrouwdreef 2 

9041 OOSTAKKER 

GVBS Sint-Vincentius 

Sint-Rafaëlstraat 14 

9041 OOSTAKKER 

 

VZW EDUGO Scholengroep 
Scholengemeenschap EDUGO Basisscholen 

 In onze privacyverklaring vind je deze informatie nog eens op een rijtje. Je vindt de privacyverklaring 
terug op de website van de school https://www.edugo.be/basisonderwijs/sint-
vincentius/algemeen/privacybeleid/ 

Maximumfactuur 

Het totaal van de facturen mag per schooljaar niet meer dan € 45,00 voor de kleuters. De 
maximumfactuur voor een kind van de lagere school bedraagt € 90,00. 

Meerdaagse uitstappen. Ook hier kan door de school maximum € 450 per kind worden 
aangerekend tijdens de lagere schoolloopbaan van de kinderen. 

Als de activiteit geannuleerd wordt, zullen we de kosten terugbetalen die nog te recupereren zijn. 
Kosten die niet-recupereerbaar zijn, verdelen we evenwichtig volgens het aantal deelnemende 
kinderen. 

 

Gebruik van (sociale)media 

Wij respecteren de privacy van onze leerlingen, ouders en personeelsleden op (sociale) media. 

Neem je deel aan (sociale) media van de school, dan verwachten we dat je ieders privacy respecteert.  

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Goedkeuring aanpassingen opvoedingsproject en schoolreglement, versie 
september 2021 
 
De heer en/of mevrouw  ................................................................................................  
Ouder(s) van  .................................................................................................................  
 
Verklaren hierbij dat de aanpassingen (versie september 2021) van  het 
opvoedingsproject en het schoolreglement hebben ontvangen en verklaren dat zij 
instemmen met het opvoedingsproject, de engagementstverklaring en het 
schoolreglement van …………………………………. 
 
 
 
Naam en handtekening van de ouders (1)                 datum: 
…………………………………. 
 
 
 
1 Indien slechts één ouder tekent, verklaart de ondergetekende ouder t.o.v. de school in toepassing van de artikels 373 en 374 
van het Burgerlijk Wetboek te handelen met instemming van de andere ouder. 
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