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DEEL I: INFORMATIE
Dit deel is meer van informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het
schoolreglement. Wanneer dat nodig is, kunnen we de informatie in dit deel in de loop van het
schooljaar wijzigen, eventueel na overleg in de schoolraad.

1.CONTACT MET DE SCHOOL
We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vind je onze contactgegevens.
Aarzel niet om ons te contacteren.
Directie
Stijn Schillebeeks

stijn.schillebeeks@dezonnewijzerzonhoven.be

Secretariaat Hilde Bos en Vera Lemmens
Telefoon:
011/81 35 28
Fax:
011/81 49 97
secretariaat@dezonnewijzerzonhoven.be

Zorgcoördinator
An Swyngedouw

Eerste leerjaar
A: Anke Henrix
B: Dominique Vandeput
Wiete Franssen
C: Lutgarde Vandekerkhof
D: Anneke Aerts
E: Hilde Dekkers
F: Lore De Loose
Tweede leerjaar
A: Marion Hermans
B: Hilde Baeten
C: Ann Truyers
D: Carine Veltjens
Derde leerjaar
A: Wim Heleven
B: Lieve Martens
C: Guy Switten
D: Hilde Metten

an.swyngedouw@dezonnewijzerzonhoven.be

anke.henrix@dezonnewijzerzonhoven.be
dominique.vandeput@dezonnewijzerzonhoven.be
wiete.franssen@dezonnewijzerzonhoven.be
lutgarde.vandekerkhof@dezonnewijzerzonhoven.be
ann.aerts@dezonnewijzerzonhoven.be
hilde.dekkers@dezonnewijzerzonhoven.be
lore.deloose@dezonnewijzerzonhoven.be

marion.hermans@dezonnewijzerzonhoven.be
hilde.baeten@dezonnewijzerzonhoven.be
ann.truyers@dezonnewijzerzonhoven.be
carine.veltjens@dezonnewijzerzonhoven.be

wim.heleven@dezonnewijzerzonhoven.be
lieve.martens@dezonnewijzerzonhoven.be
guy.switten@dezonnewijzerzonhoven.be
hilde.metten@dezonnewijzerzonhoven.be
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Vierde leerjaar
A: Valentine Timmers
B: Inge Hendrikx
C: Rita Colemont
Lindsay van Helden
D: Hilde Serroyen

Vijfde leerjaar
A: Paul Cuyvers
B: Erwin Mathuvis
C: Shana Goossens
D: Fiona Daniëls

Zesde leerjaar
A: Miet Daniels
Lindsay van Helden
B: Martijn Meeus
C: Sandra Vandebroek
D: Bart Bammens

valentine.timmers@dezonnewijzerzonhoven.be
inge.hendrikx@dezonnewijzerzonhoven.be
rita.colemont@dezonnewijzerzonhoven.be
lindsay.vanhelden@dezonnewijzerzonhoven.be
hilde.serroyen@dezonnewijzerzonhoven.be

paul.cuyvers@dezonnewijzerzonhoven.be
erwin.mathuvis@dezonnewijzerzonhoven.be
shana.goossens@dezonnewijzerzonhoven.be
fiona.daniels@dezonnewijzerzonhoven.be

.
miet.daniels@dezonnewijzerzonhoven.be
lindsay.vanhelden@dezonnewijzerzonhoven.be
martijn.meeus@dezonnewijzerzonhoven.be
sandra.vandebroek@dezonnewijzerzonhoven.be
bart.bammens@dezonnewijzerzonhoven.be

Godsdienstleerkracht
Patrick Switten

patrick.switten@dezonnewijzerzonhoven.be

Turnleerkracht
Lien Jans
Sander Godeyne

lien.jans@dezonnewijzerzonhoven.be
sander.godeyne@dezonnewijzerzonhoven.be

Ambulante leerkrachten
Greta Fraiponts
René Swennen
Lutgarde Wahlen

greta.fraiponts@dezonnewijzerzonhoven.be
rene.swennen@dezonnewijzerzonhoven.be
lutgarde.wahlen@dezonnewijzerzonhoven.be

I.C.T.
Kristof Philippens

kristof.philippens@dezonnewijzerzonhoven.be
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VZW Katholiek Schoolcomité Sint-Quintinus
Voorzitter:
Secretaris:
Leden:

Hugo De Munck
Christel Berghs
E.H. Pastoor Rik Renckens
Denis Metten
Caroline Lambrechts

011/81 30 82

SCHOLENGEMEENSCHAP ZONHOVEN

Vanaf 1 september 2005 zijn de scholengemeenschappen officieel van start gegaan. Samen
met de kleuterschool De Kleurdoos en de drie basisscholen: De Horizon, De Lettermolen en
De St@rtbaan vormen wij de Scholengemeenschap Zonhoven.
CASS(Comité van afgevaardigden van de Schoolbesturen van de scholengemeenschap)
Hugo De Munck (voorzitter)
Roger Vanbockrijck (schatbewaarder),
Eddy Coenen en Ivan Hendriks
Ondersteunend personeel
Kristof Philippens
Igne Hendrix
Ruben Maes

ICT-technicus
Stafmedewerker
Preventieadviseur

2. ORGANISATIE VAN DE SCHOOL
Hier vind je praktische informatie over onze school.

2.1 SCHOOLUREN EN MIDDAGPAUZE
Schooluren:
voormiddag: van 08.30 tot 12.05 uur
namiddag: van 13.15 tot 15.15 uur
’s Morgens is er toezicht vanaf 08.15 uur (een kwartier voor het begin van de lessen).
Leerlingen die voor 08.15 uur op school zijn, gaan naar de opvang in de Dorpsstraat.
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Te laat komen stoort het klasgebeuren. Ouders dienen er voor te zorgen dat hun kinderen
tijdig op school zijn. Leerlingen die te laat komen, krijgen van de leerkracht een brief mee
dat de ouder ondertekent en terugbezorgt. Ook houdt iedere leerkracht een lijst bij van de
laatkomers.

Middagpauze:
In onze school worden er tijdens de pauzes geen dranken verkocht. De leerlingen brengen
zelf in herbruikbare flesjes gezonde drankjes mee. Er zijn in school drankfonteintjes
aanwezig.
Indien je kind blijft eten dan wordt daarvoor een bijdrage van € 0,50/week gevraagd.

2.2 VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG
De opvang is voorzien in de Dorpsstraat 62, in samenwerking met ’t Alvermanneke. De
leerlingen van de Kleine Hemmenweg worden begeleid naar de Dorpsstraat.
Op schoolvrije dagen wordt de opvang verzorgd in ’t Alvermanneke, Dijkbeemdenweg 8 te
Zonhoven.
Voor meer info http://www.alvermanneke.be/
De opvang gaat door op onderstaande uren:
 ’s morgens van 06.45 – 8.15
 ’s avonds van 15.15 – 18.15
 op woensdag van 12.05 – 18.15
De kinderen zijn verzekerd bij het Alvermanneke tegen gebeurlijke
ongevallen.
Inlichtingen kan je bekomen in het opvanglokaal van de school of op het
secretariaat van ’t Alvermanneke. Tel. 011/81.69.87
Om de naschoolse opvangcapaciteit te vergroten richt de school naschoolse workshops in.
Meer info hierover vind je op de workshopsblog:
http://workshopsdezonnewijzer.weebly.com/
Voor deelname aan deze workshops ontvang je een fiscaal attest.

2.3 PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN, VRIJE DAGEN EN VAKANTIES
Voor de vrije dagen, de pedagogische studiedagen en de vakantiedagen : zie bijlage 1.
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3. SAMENWERKING
3.1 MET DE OUDERS
Jullie zijn onze partners in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal.
Je kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan een afspraak maken
met de directeur of met de klasleerkracht. We organiseren ook oudercontacten. (Zie ook
engagementverklaring.) Ook bij de leden van onze schoolraad kan je steeds terecht.

OUDERCOMITÉ

Voorzitter:
Onder-voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

oczonnewijzer@gmail.com
http://ocdezonnewijzer.blogspot.be/
https://www.facebook.com/oudercomite.dezonnewijzer

Maarten Achten
Dominique Robert
Evy D’Hulster
Christel Eerdekens

Vertegenwoordiging van de ouders
An Cardinaels
Koen Maris
Vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap
Christine Gevers
Nicole Vandeput
Vertegenwoordigers van het personeel
secretaris
Lutgarde Wahlen
voorzitter
Patrick Switten
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3.2 MET EXTERNEN
3.2.1 VCLB
Onze school werkt samen met:
Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Regio Hasselt
Jan Palfijnlaan 2
3500 Hasselt
Tel.: 011/37 94 90
Fax.: 011/37 94 99
hasselt@vclblimburg.be
Voor meer info: https://www.vclblimburg.be/
Voor je rechten en plichten bij het CLB bekijk je de infobrochure onderwijsregelgeving punt
2. Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische
afwezigheden van het kind (Zie ook engagementsverklaring). Je kan rechtstreeks beroep
doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet.
3.2.1.1 Werking van het CLB
CLB staat voor Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Er werken artsen, maatschappelijk
werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen.
Ze zijn er voor leerlingen, ouders en school. De CLB-begeleiding is gratis. Ze werken op
verschillende vlakken samen met de school, maar ze behoren er niet toe. Je kan dus gerust los
van de school bij hen terecht.
Je kan alleen terecht bij het CLB dat samenwerkt met de school waar je kind ingeschreven is.
Een CLB kiezen kan dus niet. Verandert je kind van school, dan kan je bij het CLB van de oude
school terecht tot je kind in de nieuwe school ingeschreven is.
Je kan bij het CLB terecht met heel wat vragen.
Bijvoorbeeld:
 als je kind ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt
 als je kind moeite heeft met leren
 als er vragen zijn over de gezondheid van je kind en over inentingen
 voor hulp bij studie- en beroepskeuze
 …
Leerlingen vanaf 12 jaar hebben het recht om CLB-begeleiding te vragen zonder toestemming
van de ouders.
Verplicht?
De volgende CLB-activiteiten zijn wettelijk verplicht :
 de medische onderzoeken
 de begeleiding bij onwettige afwezigheden op school (leerplicht)
 voor maatregelen betreffende besmettelijke ziekten
 als je een bepaald attest nodig hebt. Dat kan nodig zijn
o om vroeger of later dan gewoonlijk aan de lagere school te beginnen
o om naar het buitengewoon onderwijs te gaan
o bij een niet erg voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van
het secundair onderwijs.
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3.2.1.2 Openingsuren van het centrum
 Op maandag van 08.30 tot 12.00 uur
 Van dinsdag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur
 In de herfst- en de krokusvakantie
 In de zomervakantie tot en met 14 juli en vanaf 16 augustus
Het is raadzaam vooraf een afspraak te maken op het telefoonnummer
011/37 94 90.
Bij het medisch onderzoek is wel verzet mogelijk tegen een arts
of een centrum waarmee de school een overeenkomst heeft
afgesloten. Het onderzoek zelf moet echter wel uitgevoerd
worden. In geval van verzet tegen de CLB-arts of het CLB
waarmee de school samenwerkt, moeten ouders of leerlingen (op
eigen kosten) het onderzoek laten uitvoeren door een andere daartoe erkende arts of een
ander CLB naar keuze. Voor meer informatie over die procedure neemt men contact op met de
directeur van een CLB. Ook de school kan daarover informatie verstrekken.
De tussenkomsten van het CLB zijn gratis en gebeuren met de grootste discretie en met
respect voor het privéleven.
3.2.1.3 CLB-dossier
Als je kind bij het CLB voor begeleiding komt, maken ze een dossier. Daarin komt alles wat
met jouw kind en de begeleiding te maken heeft. Ze houden zich uiteraard aan enkele regels:
 in het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.
 ze behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid.
 ze houden zich aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarige’.
Het dossier inkijken?
Is je kind jonger dan 12 jaar, dan mag je als ouder of voogd het dossier inkijken.
Vanaf 12 jaar mag je kind dat zelf. Ouders of voogd kunnen het dossier inkijken met
toestemming van de leerling.
Dat geldt niet altijd voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens beslist de arts.
Je mag een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Inkijken gebeurt altijd samen
met een gesprek. De kopie is erg vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan
jeugdhulp.
Je kan vragen om sommige gegevens niet in het dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel
een ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht
moeten verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken en de
leerplichtbegeleiding.
Naar een andere school
Als je kind naar een andere school gaat, dan gaat het dossier naar het CLB waar die school
mee samenwerkt. Je kan je daartegen verzetten maar sommige gegevens geven we verplicht
door. De volgende gegevens kan je niet weigeren:
 identificatiegegevens
 inentingen
 gegevens over leerplicht
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medisch onderzoek en de opvolging hiervan
(indien van toepassing) een kopie van het gemotiveerd verslag
(indien van toepassing) een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs

Wil je niet dat het hele dossier naar het nieuwe CLB gaat, dan moet je dat binnen de 10 dagen
na je inschrijving in de andere school schriftelijk laten weten aan je (oude) CLB. Dat moet zo
snel omdat het dossier anders automatisch verhuist met je inschrijving.
En later?
We houden het dossier van je kind minstens 10 jaar bij, te tellen vanaf het laatste medisch
consult. Daarna vernietigen we het dossier.
Een klacht?
Heb je een klacht, dan luisteren we daar graag naar. Elk CLB heeft een vaste werkwijze om
klachten te behandelen. Dat garandeert dat elke klacht de nodige aandacht krijgt en met
zorg behandeld wordt. De procedure kan je vragen aan je CLB-medewerker of de directeur
van je CLB.

3.2.2 NUTTIGE ADRESSEN
Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Guimardstraat 1
1040 Brussel
e-mail: klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen

tel.: 02 507 06 01

Commissie inzake Leerlingenrechten
Commissie inzake Leerlingenrechten
t.a.v. Sara De Meerleer (Basisonderwijs)
H. Consciencegebouw
Koning Albert-II laan 15, lokaal 4M11
1210 Brussel
e-mail: commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be

tel.: 02 553 92 12

Commissie Zorgvuldig Bestuur
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
AGODI
t.a.v Marleen Broucke
Kamer 1C 24
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
e-mail: zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be

tel.: 02 553 65 56
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