BUITENGEWOON BASISONDERWIJS SINT-GREGORIUS
KLEUTER • LAGER • GON

KONINKLIJK ORTHOPEDAGOGISCH CENTRUM SINT-GREGORIUS
Jules Destréelaan 67 • 9050

Gentbrugge

Tel. 09 210 01 60 Fax 09 210 01 61 • IBAN BE55 4469 6049 4144 • BIC KREDBEBB • BTW BE 0406.633.304
E-mail bubao.st.gregorius@fracarita.org • Site www.bubaosintgregorius.be

Gentbrugge, 1 september 2018
Beste ouder(s), begeleider(s),

Pagina 9  Aanpassing ‘kwaliteitsvol onderwijs’:
- Aandacht voor het holistische beeld bij leerlingen (totaalbeeld).
- Intense samenwerking met MFC, CLB en externe partners.
- Overleg met alle betrokkenen tijdens het begeleidingstraject.
- Aandacht voor een veilige, aangepaste en uitnodigende infrastructuur (aansluitend bij de
inhoudelijke werking).
- Laagdrempeligheid staat voorop.
- Leerlingen voorbereiden op integratie in de maatschappij.
Pagina 12  Aanpassing ‘samenstelling klassenraad’:
De directeur of zijn afgevaardigde, zit de klassenraad voor.
De klassenraad is samengesteld uit leden van het onderwijzend personeel, het
ondersteunend personeel, het medisch, orthopedagogisch, paramedisch, psychologisch en
sociaal personeel, die voorzien in het onderricht en de opvoedende activiteiten van één of
meer leerlingen, het CLB, de ouder(s), MFC-begeleiders.
Pagina 18  Aanpassing CLB-team:
- Arts Dr. Myriam Uyttenhove, myriam.uyttenhove@vclbgent.be 0470/64.25.52
- Verpleegkundige Anke ’T Kindt, anke.tkindt@vclbgent.be 0490/64.25.40
- Maatschappelijk werker Barbara Vandeginste, barbara.vandeginste@vclbgent.be
0490/64.25.11
- Psycholoog Julie Vanbiervliet, julie.vanbiervliet@vclbgent.be 0490/64.26.04
- Psycholoog Maxim Denie, maxim.denie@vclbgent.be 0490/64.25.39
- Psycholoog Chris Claessens, chris.claessens@vclbgent.be 0490/64.26.01
Pagina 20  Aanpassing contactgegevens commissie inzake leerlingenrechten:
Vlaamse Overheid – Agentschap voor onderwijsdiensten – AgODi
Secretariaat commissie inzake Leerlingenrechten t.a.v. Ingrid Hugelier (Basisonderwijs)
H. Consciencegebouw Koning Albert-II laan 15 - 1210 Brussel
02 553 93 83 - e-mail: commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be
Pagina 27  Getuigschrift basisonderwijs:
Een leerling die geen getuigschrift basisonderwijs behaalt, ontvangt een getuigschrift dat
aangeeft welke doelen hij of zij wel heeft bereikt = een ‘getuigschrift bereikte doelen’.
Pagina 34  Aanpassing bedragen ‘minder scherpe maximumfactuur’ per schooljaar
(meerdaagse uitstappen):
het bedrag wijzigt van € 425 naar € 435 voor de volledige duur van de lagere schooltijd.
Pagina 35  Gratis zwemmen:
Voor het schooljaar 2018-2019 zwemmen de leerlingen van geboortejaar 2011 gratis.
Pagina 36  Bijdrageregeling voor openluchtklassen is verhoogd van € 140 naar € 145.
Pagina 36  Bijdrageregeling voor sportdag is verhoogd van € 10 naar € 15.
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Pagina 37  Aanpassing rookverbod (nieuwe wetgeving):
Er geldt een permanent rookverbod op school. Het is dus verboden te roken in zowel
gesloten ruimten van de school als in open lucht op de schoolterreinen. Ook verdampers
zoals de elektronische sigaret, heatstick en de shisha-pen vallen onder het rookverbod, zelfs
als ze geen nicotine en tabak bevatten.
Pagina 37  Privacy (nieuwe wetgeving):
Welke gegevens houden we bij ? De privacywet geeft je het recht te weten welke gegevens
de school verwerkt en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te
laten verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn. Je kan een schriftelijke toestemming altijd
intrekken (na schriftelijke mededeling). De gegevens van je kind verwerken we hierbij met
informat, schoolonline en smartschool. We maken met de softwareleveranciers afspraken
over het gebruik van die gegevens. De leveranciers mogen de gegevens niet gebruiken voor
eigen commerciële doeleinden. De gegevens van je kind worden digitaal bewaard en veilig
opgeslagen. We zien er op toe dat niet iedereen zomaar toegang heeft tot die gegevens.
De toegang is beperkt tot de personen die betrokken zijn bij de begeleiding van je kind, zoals
de klassenraad, het CLB, …. Als je vragen hebt over de privacy rechten van je kind, kan je
contact opnemen met Sander Verhaeghe (beleidsmedewerker) en Sandra Van Steenkiste
(directiemedewerker).
Beeld- en geluidsopnames:
De personen die de opnames maken, zullen dat steeds doen met respect voor wie op die
beelden staat. We letten erop dat de opnames niet aanstootgevend zijn. Bij het begin van
het schooljaar vragen wij aan de ouder(s) om toestemming voor het maken en publiceren
van deze beeldopnamen. Ook al heb je toestemming gegeven, je kan altijd je toestemming
nog intrekken. We wijzen erop dat deze regels ook voor je kind gelden. Volgens de
privacyregelgeving mag je beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen,
personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of
doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen. Op school
mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben gekregen
(vb. fotograaf eerste communie en vormsel, schoolfotograaf, …) beeld- of geluidsopnames
maken.
Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering: Bij een schoolverandering
worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder voorwaarden.
Recht op inzage en toelichting: Ouders hebben recht op inzage in en toelichting bij de
leerlingengegevens, waaronder de evaluatiegegevens, die verzameld worden door de
school over hun kind. Indien na de toelichting blijkt dat de ouders een (digitaal) kopie willen,
kan dat. De school kan geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op
medeleerlingen.
Bewakingscamera’s: Wij maken gebruik van bewakingscamera’s op de campus.
Pagina 45  Hoofddeksel: Het dragen van een hoofddeksel zonder religieuze (muts, pet, …)
waarde is niet toegestaan binnen de schoolgebouwen. We tonen respect aan mensen als
we onze pet afdoen bij het binnenstappen van de school.
Het dragen van een hoofddeksel om medische redenen is toegestaan.
Het dragen van een hoofddoek als religieus symbool is toegestaan binnen de
schoolgebouwen. We vragen wederzijds respect voor elkaars levensbeschouwing. Openheid
en dialoog zijn het fundament voor het omgaan met verscheidenheid. Het dragen van een
hoofddoek mag niet tot onveilige situaties leiden.
Bij discussies omtrent kledij en uiterlijk zal er een beslissing worden genomen door de directeur
na gesprek met betrokkenen.
Bijlagen  Gezichtenboek schoolteam – overzicht belangrijke date en vakantiedagen

Brieven om in te vullen of te handtekenen  goedkeuring foto’s nemen –
engagementsverklaring – kennisname en akkoord schoolreglement terug te
bezorgen op maandag 10 september 2018. Alvast bedankt ! We wensen iedereen
een fijne start van het schooljaar.

