
1.1 Ouderlijk gezag

1.1.1 Neutrale en open houding tegenover beide ouders

We bieden aan al onze leerlingen een luisterend oor. Extra aandacht schenken we aan
kinderen waarvan de ouders gescheiden zijn.

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Wij willen ook in geen geval partij trekken
voor één van beide ouders. Wij hopen dat ouders de echtscheidingszaak buiten de school houden.
Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang
er geen uitspraak van de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de
inschrijving. Is er wel een vonnis of arrest, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de
rechter.

1.1.2 Afspraken rond informatiedoorstroom

We maken afspraken met ouders die niet meer samenleven, over de wijze van communicatie en
informatiedoorstroming.

- Alle correspondentie van de school wordt in één exemplaar meegegeven aan de leerling of
aan de gezinsoudste. Op die manier bereiken we u snel en goedkoop.

- Wij communiceren veel via Smartschool met de ouders. Beide ouders ontvangen hiervoor
een persoonlijk account met inlogcode. Het verzenden van brieven, uitnodigingen tot contact
gebeurt in die veilige vertrouwde omgeving. Ouders hoeven niet te betalen voor deze
toepassing. Smartschool vormt naast de schoolwebsite een plaats waar informatie kan
gedeeld worden.

- Regelmatig worden ouders uitgenodigd voor een persoonlijk contact in functie van de
vorderingen en de ontwikkeling van hun kind. We nodigen telkens beide ouders uit op dit
moment.

1.1.3 Co-schoolschap is niet mogelijk

Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, kan je kind
tijdens het schooljaar niet op twee plaatsen schoollopen. Wij moeten de inschrijving van een leerling
weigeren als ouders hun kind tijdens het schooljaar afwisselend in verschillende scholen in- en
uitschrijven.

1.1.4 Verkeersveiligheid

Wanneer er sterke aanwijzingen zijn dat de persoon die het kind op school komt afhalen dat niet op
een veilige manier kan doen, kan het personeelslid van de school dat op dit moment toezicht heeft,
oordelen dat het beter is om het kind niet te laten vertrekken.
We beschouwen een situatie als onveilig als bv. de persoon die je komt ophalen onder invloed lijkt te
zijn van alcohol of drugs. Als dit gebeurt, zullen we nagaan wie het kind veilig kan komen ophalen en
thuisbrengen.”


