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Onze visie 
Wie zijn we? 
De VZW KOHH is een overkoepelende VZW van 8 basisscholen, waaronder één school van het buitengewoon 
basisonderwijs, en van een secundaire school. 
 

Waar staan we voor? 
De VZW KOHH wil een katholieke dialoogschool zijn. Een katholieke dialoogschool wil een zeer goede school 
zijn, een oefenplaats van een wereld gekenmerkt door vele identiteiten en verschillen. Een school die droomt van 
een wereld van verbondenheid, van eenheid en diversiteit. 
De katholieke dialoogschool is een school waar dialoog en levensbeschouwelijke reflectie op de eerste plaats 
komen, waar mensen leren aan elkaar en van elkaar. 
Ze biedt aan iedereen, zonder uitzondering, een gastvrij onderwijsproject aan dat inzet op kwaliteitsvolle vorming. 
In dialoog gaat ze op zoek naar het volle mens en medemens zijn en brengt ze de christelijke stem binnen op een 
eigentijds – tegendraadse wijze. 
De scholen van onze VZW staan stil bij hun identiteit, want dat wat ze geven aan hun leerlingen is in de eerste 
plaats dat wat ze zelf zijn. 

 
 
 

 
Afstudeerhoed 
De VZW KOHH is een overkoepelende VZW van 8 basisscholen, waaronder één school van het buitengewoon 
basisonderwijs, en 
van een secundaire school. 
Binnen de scholen van onze VZW kunnen kinderen en jongeren terecht van 2,5 jaar tot het einde 
van hun secundaire studies. Zij kunnen bij ons groeien van de kleuterschool, via de lagere school 
naar het secundair onderwijs. 
 
 
 
 

 
Klein en groot kind 
Tijdens de loopbaan binnen onze scholen willen wij kinderen, van klein tot groot en van jong tot 
oud, laten groeien in wederzijds respect met elkaar en hun omgeving en dit geïnspireerd vanuit 
onze katholieke identiteit. Wij willen een brugfunctie vormen tussen basisonderwijs en secundair 
onderwijs. 
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KOHH-huis 
Onze scholen willen een thuis zijn voor elke leerling. Een thuis waar aandacht is voor het welbevinden 
van iedere leerling. Samen met het ganse team willen wij bouwen aan een mooie toekomst 
voor iedereen. 
 
 
 

 

 

Individu 
In onze scholen is er aandacht voor elk individu. Elke leerling is voor ons uniek en krijgt bij ons kansen 
om zijn of haar kwaliteiten verder te ontwikkelen en uit te groeien tot iemand die zijn of haar 
weg kan vinden in onze maatschappij. 
 
 
 
 
 

 

K & H 
Onze VZW KOHH wil elk van onze leerlingen, elk van onze scholen omarmen in hun eigenheid. Zij 
wil de kwaliteiten van elke individuele leerling, elke individuele school ondersteunen. 
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Contactgegevens vzw KOHH 

 
Onze scholen behoren tot het vrij onderwijs : VZW Katholiek Onderwijs Halen Herk-de-Stad 
Tot deze VZW behoren: 
 

8 scholen van het basisonderwijs  

Coördinerend directeur voor het BaO 
Viviane Cornelissen 
Ursulinenstraat 2 
3540 Herk-de-Stad 
0494/664467 
viviane.cornelissen@kohh.be 
www.sghh.be 

 

De directeur heeft de dagelijkse leiding van de school.  
De directeur functioneert binnen het directieteam van vzw KOHH en werkt in goed overleg samen met 
de coördinerende directeur en de andere collega’s directeurs. 

 

Buitengewoon Lager Onderwijs  De Olm Herk-de-Stad. 
Veerle Claes, directeur  
 

Vrije Basisschool St-Jan Berbroek. 
Sonja Wissels, directeur   
 

Vrije Basisschool De Zeppelin Donk. 
Katrien Robijns, directeur  
 

Vrije Basisschool Wegwijs Halen. 
Leen Roden, directeur  
 

Vrije Basisschool St-Martinus Herk-de-Stad. 
Rohnny Michiels, directeur  
 

Vrije Basisschool ’t Oogappeltje Loksbergen. 
Diane Vranken, directeur  
 

Vrije Basisschool ’t Leer-rijk Schakkebroek. 
Kim Santermans, directeur  
 

Vrije Basisschool De Schuit Schulen. 
Jan Franssen, directeur  
 

1 school van het secundair onderwijs. 

St-Martinusscholen Herk-de-Stad 

 

Coordinerend directeur voor het SO 
Marc Diriks 
Veearts Strauvenlaan 5 
3540 Herk-de-Stad 
Marc.diriks@kohh.be  

 

 

 

mailto:vbshalen@skynet.be
http://www.sghh.be/
mailto:Marc.diriks@kohh.be
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Het schoolbestuur. 

VZW Katholiek Onderwijs Halen Herk-de-Stad 
Veearts Strauvenlaan 5 
3540 Herk-de-Stad 
 
De school maakt deel uit van het Katholiek Onderwijs. 
Om het schoolgebeuren te ondersteunen en uit te bouwen doet het schoolbestuur beroep op de 
diensten van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen Limburg. 
Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk 
voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop 
van het onderwijs.  

De samenstelling van het schoolbestuur: 

 
Voorzitter: Ivan Vandewijngaert 
Veearts Strauvenlaan 5 
3540 Herk-de-Stad 
 
Ondervoorzitter: Lode Robben 
 
Secretaris: Roger Dooms 
 
 
Andere leden :  

Alex Nijs 
E.H. August Coppejans 
Diane Tits 
Franci Hermans 
Gilberte Langendries 
Gunter Vanreppelen 
Hein De Bruyn 
E.Z. Henriëtte Vanderfeesten 
Hilde Schmitz 
Johan Willems 
Jos Baldewijns  
Kamiel Bessemans 
Kristof Claes 
Lieve Coenen 
Louis Coemans 
Marc Grauwels 
Marcel Vanhamel 
Michel Gooris  
Modest Janssens 
Nathalie Creten 
Paula Bamps 
Peter Ons 
Pierre Colla 
Roger Dooms 
Ronnie Buckinx 
Rudi Pluymers 
Rudi Vanormelingen  
Valère Vandenborne 
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Engagementsverklaring tussen school en ouders. 

 
Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. 
Onze scholen zetten zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we 
wel de volle steun van jullie. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse 
afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Deze afspraken gelden voor 
de hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven. 
Op afgesproken momenten evalueren we samen de engagementen en het effect ervan. 

 
(Ondertekenen van bijlage blz 9 ) 
Met deze engagementsverklaring ga je akkoord bij het ondertekenen van de goedkeuring van 
het schoolreglement / schoolbrochure / opvoedingsproject. 

 
1 Verlaging aanvang van de leerplicht  
De federale overheid besliste in het voorjaar 2019 tot een verlaging van de aanvang van de leerplicht. 
Door deze federale wet verlaagt vanaf 1 september 2020 de aanvang van de leerplicht van 6 naar 5 
jaar en wordt het aantal jaren leerplicht opgetrokken van 12 naar 13 jaar.  
 
1.1 Aanwezigheden voor voldoen aan de leerplicht  
Op dit ogenblik is de leerplicht voor alle leerplichtigen in het basisonderwijs (dat wil zeggen voor alle 
leerlingen in het lager onderwijs en voor de 6- en 7-jarigen in het kleuteronderwijs) voltijds. Dit blijft 
behouden.  
Voor de nieuwe cohorte leerplichtigen (de 5-jarigen in het kleuteronderwijs) wordt er een leerplicht 
ingevoerd van 290 halve dagen. Afwezigheden die door de directeur als aanvaardbaar geacht worden, 
mogen daarbij meegerekend worden.  
Het schoolreglement wordt op relevante punten die betrekking hebben op afwezigheden aangepast 
conform deze nieuwe regelgeving.  
 
1.2 Richtlijnen over aanwezigheden   
We vinden de aanwezigheid van je kind op school belangrijk. We verwachten dat je kind regelmatig en 
op tijd naar school komt. De voldoende aanwezigheid van je kind op school draagt bij tot een 
succesvolle schoolloopbaan van je kind.  
We verwittigen jou als de afwezigheid van je kind niet gewettigd is. Indien nodig nemen we 
begeleidende maatregelen. De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen 
en behouden van de kleuter- en/of schooltoeslag en voor de toelating tot het lager onderwijs en voor 
het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs.  Meer hierover kan je lezen in 2.3.2. 
Daartoe moeten wij de afwezigheden van je kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het 
CLB. 
We vragen dat je er als ouder voor zorgt dat je kind op tijd op school is. Dit geldt zowel voor de 
kleuterschool als de lagere school. 
Wij verwachten dat je de school verwittigt bij afwezigheid van uw kind. 
Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. 
Die begeleiding is verplicht. Als je niet ingaat op die begeleiding, melden we dit aan de overheid. 
Je kan steeds bij ons terecht in geval van problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak 
zoeken. 
 
1.3 Toepassingsgebied in het kader van tucht  
Ondanks de verlaging van de leerplicht, blijven tuchtmaatregelen beperkt tot leerlingen in het lager 
onderwijs. Het woord ‘leerplichtig’ wordt geschrapt, omdat alle leerlingen in het lager onderwijs 
leerplichtig zijn. Deze regelgeving blijft dus ongewijzigd.  
 
2 Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs  
De toelatingsvoorwaarden tot het lager onderwijs veranderen voor het schooljaar 2020-2021 niet. De 
oude toelatingsvoorwaarden blijven volgend schooljaar nog gelden. Vanaf het schooljaar 2021-2022 
zullen deze wel wijzigen, maar dat heeft nog geen gevolgen voor het schoolreglement van volgend 
schooljaar.  
 
Om het schooljaar 2020-2021 toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling 6 
jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Als hij nog niet de leeftijd van 7 jaar heeft bereikt of 
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zal bereiken voor 1 januari van het lopende schooljaar, moet hij bovendien aan één van de volgende 
voorwaarden voldoen:  
 
• het voorgaande schooljaar 2019-2020 ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse 
Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode 
gedurende ten minste 250 halve dagen aanwezig zijn geweest.  
• toegelaten zijn door de klassenraad. De beslissing omtrent de toelating wordt aan de ouders 
meegedeeld uiterlijk de tiende schooldag van september bij inschrijving vóór 1 september van het 
lopende schooljaar, of, bij inschrijving vanaf 1 september, uiterlijk tien schooldagen na deze inschrijving. 
In afwachting van deze mededeling is de leerling ingeschreven onder opschortende voorwaarde. Bij 
overschrijding van de genoemde termijn is de leerling ingeschreven. De schriftelijke mededeling aan de 
ouders van een negatieve beslissing bevat tevens de motivatie.  
 
 
3 Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering. 
Als je kind van school verandert, worden een aantal gegevens overgedragen aan de nieuwe school 
onder de volgende voorwaarden: 

 de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan. Het gaat 

om de essentiële gegevens die de studieresultaten en studievoortgang van je kind 

bevorderen, monitoren, evalueren en attesteren; 

 de overdracht gebeurt enkel in het belang van je kind 

 
4 Verduidelijkingen  
4.1 Groeipakket  
We verduidelijken dat aanwezigheid gedurende het volledige kleuteronderwijs belangrijk is. Kleuters 
moeten namelijk voldoende dagen aanwezig zijn in de eerste en tweede kleuterklas om recht te hebben 
op de kleutertoeslag. Op https://www.groeipakket.be/nl/participatietoeslagen vind je meer informatie 
terug.  
 
4.2 Plicht tot redelijke aanpassingen  
Onze scholen voeren een beleid op leerlingenbegeleiding. Dit houdt onder meer in dat we gericht de 
evolutie van je kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem (LVS). Sommige 
kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen 
hebben constant nood aan individuele zorg.  
Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kan je dit melden aan de directie. We gaan dan samen 
met jou na welke aanpassingen nodig zijn. De school kan ook zelf aanpassingen voorstellen op basis 
van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Ook dan gaan we steeds in overleg met jou. Welke 
maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je kind nodig heeft en wat wij als school kunnen 
organiseren. Als school zijn we verplicht om redelijke aanpassingen te voorzien als jouw kind daar nood 
aan heeft. Het is niet mogelijk om hier als ouder verzet tegen te tekenen. 
We zullen in overleg met jou als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van je kind 
georganiseerd zal worden. Daarbij zullen we aangeven wat je van de school kan verwachten en wat wij 
van je als ouder verwachten. 
Wij verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt 
en naleeft. 
 
4.3 Organisatie van de leerlingengroepen binnen hetzelfde onderwijsniveau  
De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB, of je kind kan overgaan naar een 
volgende leerlingengroep. Vindt de school het nodig dat je kind een jaar overdoet, dan is dit omdat ze 
ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De genomen beslissing wordt ten aanzien 
van jou als ouder schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke 
bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn. De school neemt 
deze beslissing dus in het belang van je kind. 
 
Het is de school die beslist in welke leerlingengroep je kind, die in de loop van zijn schoolloopbaan van 
school verandert, terechtkomt. 
 
Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom (bv. in de 
kleuterschool na een instapdatum). 
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4.4 Bijdrageregeling   

 Activiteiten of verplichte materialen die niet noodzakelijk zijn voor de eindtermen en 
ontwikkelingsdoelen en waarvan de ouders het te besteden bedrag niet zelf kunnen bepalen. Voor 
deze categorie dient de school een scherpe maximumfactuur te respecteren.  
- voor kleuters € 45,00 
 - voor lagere schoolkinderen € 90,00  
 

 Meerdaagse uitstappen. Voor deze categorie dient de school een maximumfactuur van € 445,00 
per kind voor de volledige loopbaan lager onderwijs te respecteren.  
Voor het kleuteronderwijs mag geen bijdrage gevraagd worden. 
 

 Diensten die de school aanbiedt en die buiten de kosteloosheid en de maximumfacturen vallen. 
Voor deze categorie worden de kosten opgenomen in een bijdrageregeling. Deze bijdrageregeling 
wordt besproken in de schoolraad en wordt bij het begin van het schooljaar meegedeeld aan de 
ouders. De kosten die aan de ouders worden doorgerekend moeten in verhouding zijn tot de 
geleverde prestatie. 
(Zie voor verdere concretiseringen de bijdragelijst in de informatie van het schooljaar) 

 
  
4.5 Medische handelingen  

- Je kind wordt ziek op school  
Als je kind ziek wordt of zich onwel voelt op school, zullen we jou of een andere opgegeven 
contactpersoon verwittigen en zullen we, indien nodig, vragen om je kind op te halen.  
Als school stellen we geen medische handelingen en stellen wij in geen geval medicatie ter 
beschikking, ook geen pijnstillers. 
- Je kind moet medicatie nemen tijdens de schooluren  
Het kan gebeuren dat je kind tijdens de schooluren medicatie moet nemen. Je kan ons dan 
vragen om er op toe te zien dat dit stipt gebeurt. Dat gebeurt via een formulier dat jij en de 
behandelende arts van je kind vooraf invullen en ondertekenen. Wij zullen instaan voor de 
bewaring van de voorgeschreven medicatie en erop toezien dat je kind de medicatie stipt neemt. 
Dat noteren we telkens in een register. Het aanvraagformulier kan je verkrijgen bij de directeur. .  
- Andere medische handelingen 

Wij stellen geen medische handelingen. We kunnen dan ook niet ingaan op vragen naar medische 

bijstand voor andere gevallen dan medicatiegebruik. Samen met jou zoeken we naar een 

samenwerking met verpleegkundigen, zoals de diensten van het Wit-Gele Kruis.  

 
4.6 Revalidatie/logopedie tijdens de lestijden 
Om recht te hebben op revalidatie tijdens de lestijden wordt er niet langer verwezen naar het hebben 
van een diagnose of een stoornis. Het gaat nu over kinderen met een specifieke onderwijsgerelateerde 
behoefte waarvoor een handelingsgericht advies is gegeven. Dit passen we aan in het schoolreglement.  
 
4.7 Informatie inzake leerlingenbegeleiding  
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. De 
gegevens die nodig zijn voor de begeleiding van je kind verzamelen we in het kader van ons beleid op 
leerlingenbegeleiding.  
 
De gegevens van je kind verwerken we hierbij met een softwareprogramma waarmee de school werkt. 
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 en de ondersteuner.  
 
Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over de 
gezondheidstoestand van je kind verwerken, maar dat gebeurt enkel met je schriftelijke toestemming. 
Je kan je toestemming altijd intrekken. 
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‘Voor kennisname schoolreglement met 
engagementsverklaring ’ 2020-2021 
 
‘Voor kennisname schoolbrochure met eigen 
opvoedingsproject ’ 2020-2021 

 
 
 

De ouders van …………………………………………………………………………………….. verklaren 

hierbij dat ze het schoolreglement met engagementsverklaring  en de schoolbrochure met het eigen 

opvoedingsproject hebben ontvangen en hiermee instemmen.  

 

 
Naam en handtekening van de ouder(s)1 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
Deze strook terug aan de school bezorgen. 

 

                                                 
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. 


