
DEEL 10: Bijlagen 

10.1 SAMENSTELLING  SCHOOLBESTUUR 
 

Mevr. A. Moens, voorzitter 
 Dhr. E. Van der Mussele 
Dhr. L. De Geyter 
Professor J. Breda 
Dhr. H. Daems 
Mevr. M. Durnez 
Mevr. A. Lesandré 
Dhr. K. Ruts 
 
Adres schoolbestuur 
Schoolbestuur KOCA VZW 
Van Schoonbekestraat 131 
2018 Antwerpen 
Tel.: 03/ 238.16.00 
 

10.2 SAMENSTELLING SCHOOLRAAD  
 

10.2.1 Voor schoolnummer 25494 
Afgevaardigde Schoolbestuur: 

Mevr. Sara Muyllaert  

Mevr. Annemie Herbosch  

Mevr. Elke Verloo  

Afgevaardigden Lokale Gemeenschap: 

Mevr. Nicole Van Hoyweghen 

Mevr. Lut Bogaerts 

Afgevaardigden ouders: 

Mevr. Nicole Morreel (D&SH) 

Mevr. Katrien Hertoghs (STOS) 

Afgevaardigden personeel: 

Mevr. Patricia Pemen  

Mevr. Veerle Voskamp  

 



10.2.2 Voor schoolnummer 25461 
Afgevaardigde Schoolbestuur: 

Mevr. Sara Muyllaert  

Mevr. Annemie Herbosch  

Mevr. Elke Verloo  

Afgevaardigden Lokale Gemeenschap: 

Mevr. Geert Stuer  

Mevr. Isabel Van Gompel   

Afgevaardigden Ouders: 

Mevr. Elke Verlinden (BA) 

Afgevaardigden Personeel: 

Dhr. Hans Vinck  

Mevr. Griet Verrelst  

 

10.2.3 Voor schoolnummer 139154 
Afgevaardigde Schoolbestuur: 

Mevr. Sara Muyllaert  

Mevr. Annemie Herbosch  

Mevr. Elke Verloo  

Afgevaardigden Lokale Gemeenschap: 

Dhr. Peter Verstraelen 

Afgevaardigden Ouders: 

/ 

Afgevaardigden Personeel: 

Mevr. Annick Bleyenberg (voorzitter)  

  



 

10.3 SAMENSTELLING OUDERVERENIGING KOCA Basisonderwijs 
 

Vertegenwoordiging vanuit de ouders 
 
Mevr. Cindy De Schepper 
(voorzitter)  
Mevr. Nicole Morreel  
Mevr. Elke Verlinden 

Mevr. Elke Byl 
Dhr. Marco Trappmann 
Dhr. Henk Verfaille 

 

Vertegenwoordiging vanuit de school 
 
Mevr. Sara Muyllaert 
Mevr. Kathleen Lebbe  
 
Rudolfstraat 40 - 2018 Antwerpen basisonderwijs@koca.be  

 

  



10.4 Jaarkalender 
 

 Overzicht van de vakantie-, verlof- en studiedagen en belangrijke data 

schooljaar 2019 – 2020 : 

Informatie opvangweken MFC ontvangt u begin september. 

 Eerste trimester 

o Maandag 2 september: start schooljaar 

o Donderdag 12 september: ouderavond start schooljaar  

o Vrijdag 27 september: facultatieve verlofdag (kinderen vrij) 

o Woensdag 16 oktober: pedagogische studiedag (kinderen vrij) 

o Herfstvakantie: van 28 oktober tot en met 3 november (kinderen vrij) 

o Donderdag 7 november: oudercontact (zorgcontinuüm fase 0-1) 

o Maandag 11 november: Wapenstilstand (kinderen vrij) 

o Donderdag 19 december: rapport en oudercontact voor iedereen 

o Kerstvakantie: van 23 december tot en met 5 januari (kinderen vrij) 

 

 Tweede trimester 

o Vrijdag 31 januari: pedagogische studiedag (kinderen vrij) 

o Maandag 3 februari: facultatieve verlofdag (kinderen vrij) 

o Krokusvakantie: van 24 februari tot en met 1 maart (kinderen vrij) 

o Donderdag 5 maart: oudercontact (zorgcontinuüm fase 0-1) 

o Zaterdag 28 maart: KOCA feest 

o Paasvakantie: van 6 tot en met 19 april (kinderen vrij) 

 

 Derde trimester 

o Vrijdag 1 mei: Dag van de Arbeid (kinderen vrij) 

o Donderdag 21 en vrijdag 22 mei: Hemelvaart (kinderen vrij) 

o Maandag 1 juni: Pinkstermaandag (kinderen vrij) 

o Donderdag 25 juni: rapport en oudercontact voor iedereen 

o Maandag 29 juni: schoolverlatersviering 

o Zomervakantie: van 1 juli tot 31 augustus 

 

 
  



10.5 Je CLB helpt 
Jouw CLB: VCLB De Wissel-Antwerpen 

VCLB DE WISSEL ANTWERPEN – 
CAMPUS centrum 

Coeveltstraat 10 

2100 Deurne 

Tel          03 285 34 50 

Mail        
info@vclbdewisselantwerpen.be 

Website  
www.vclbdewisselantwerpen.be 

 

Toegankelijk voor publiek : 

. van maandag t/m vrijdag van 9u tot 12 en van 
13u tot 16u 

. maandagavond tot 18u 

Sluitingperiodes: 

 tijdens de wettelijke feestdagen 
 tijdens de kerstvakantie: twee dagen geopend 

(zie website)  
 tijdens de paasvakantie 
 Tijdens de zomervakantie: gesloten van 15 juli 

tot en met 15 augustus 

We zijn er voor leerlingen, ouders en school. Gratis. We werken op verschillende vlakken 
samen met de school, maar we behoren er niet toe. Je kind kan dus gerust los van de school 
bij ons terecht. Je kan terecht bij het CLB dat samenwerkt met de school waar je kind 
ingeschreven is. 

Waarvoor kan je bij ons terecht?  

 als je kind ergens mee zit of zich niet 
goed in zijn vel voelt; 

 als je kind moeite heeft met leren; 
 voor hulp bij studie- en beroepskeuze; 
 als er vragen zijn over de gezondheid 

van je kind, lichaam... ; 
 als je kind vragen heeft rond seks, 

vriendschap en verliefdheid; 
 met vragen over inentingen. 

Een deel van wat we doen is verplicht.  
Je kind moet naar het CLB... 

 op medisch onderzoek; 
 als het te vaak afwezig is op school 

(leerplicht); 
 voor een overstap naar het buitengewoon 

onderwijs; 
 om vroeger of net later aan de lagere 

school te beginnen; 
 bij een niet zo voor de hand liggende 

instap in het eerste leerjaar A of B van het 
secundair onderwijs. 

Op onderzoek: het medisch consult 

 1ste 
kleuterklas 

3 / 4 
jaar 

 2de 
kleuterklas  

4 / 5 
jaar 

 1ste lagere 
school 

6 / 7 
jaar 

 3de lagere 
school 

8 / 9 
jaar 



Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de 
CLB-arts en verpleegkundige. Deze onderzoeken zijn 
verplicht. In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren, 
in het buitengewoon onderwijs op leeftijden. Ook bij 
leerlingen die het eerste jaar beginnen in de centra voor 
leren en werken of een erkende vorming aanvatten, voert de 
CLB-arts een medisch onderzoek uit. 

Tijdens het onderzoek mag je kind aan de verpleegster en 
de dokter altijd vragen stellen. Je kan ook met de dokter een afspraak maken op een later 
tijdstip. Je kan de onderzoeken door een andere arts laten uitvoeren, maar daar zijn enkele 
voorwaarden aan verbonden. Die vraag je best aan je CLB.  

Inentingen Welke inentingen kan 
je krijgen?  

Het CLB biedt gratis 
inentingen aan. Daarbij 
volgen we het 
vaccinatieprogramma dat 
door de overheid is 
aanbevolen.  

Om ingeënt te worden 
moeten de ouders 
toestemming geven.  

 1ste lagere 
school 

6 / 7 jaar Polio (Kinderverlamming), Difterie 
(Kroep), Tetanus (Klem), 
Kinkhoest 

 5de lagere 
school 

10 / 11 
jaar 

Mazelen, Bof (Dikoor), Rubella 
(Rode hond) 

    1ste secundair 12 / 13 
jaar 

Hepatitis B (Geelzucht) 2x, 
Baarmoederhalskanker 3x 

 3de secundair 14 / 15 
jaar 

Difterie, Tetanus, Kinkhoest 

 

CLB-dossier 

Als je kind bij ons voor begeleiding komt, dan maken we een dossier. Daarin noteren we alles 
wat met jouw kind en de begeleiding te maken heeft. We houden ons uiteraard aan enkele 
regels: 

 In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.  
 We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid.  
 We houden ons aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’.  

De CLB schoolteamverantwoordelijke kan aanwezig zijn tijdens een multidisciplinair overleg, 
een klassenraad of een cel leerlingenbegeleiding.  Relevante informatie, die belangrijk is voor 
de leerlingbegeleiding door het CLB, kan opgenomen worden in het CLB-dossier. 

Het dossier inkijken?  

Vanaf 12 jaar mag je kind een gedeelte van dit dossier inkijken. Ouders of voogd mogen het 
dossier dan enkel inkijken met de  toestemming van de leerling. Is je kind jonger dan 12 jaar, 
dan mag je als ouder of voogd (een deel van ) het dossier inkijken. Inkijken gebeurt wel altijd 
samen met een gesprek om uitleg te geven.  Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist 
de arts. Je kan een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Die kopie is erg 
vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp. Je kan vragen om sommige 

 5de lagere 
school 

10 / 11 
jaar 

 1ste secundair 12 / 13 
jaar 

 3de secundair 14 / 15 
jaar 



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 verwerken, zoals de resultaten 
van de medische onderzoeken.  

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. Dat kan je niet weigeren: identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, 
medisch onderzoek en de opvolging hiervan. Als je niet wil 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 je dossier anders automatisch verhuist 
met je inschrijving.  

En later? 

We houden het dossier van je kind minstens 10 jaar bij , te tellen vanaf de laatste CLB-
tussenkomst.  Daarna wordt het vernietigd. 

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 en vind je terug op onze website. 

 

  



 

10.6 Busreglement 
 

Uw kind rijdt ’s morgens en ‘s avonds met onze bus mee. Wij willen dat vervoer vlot laten 
verlopen. We geven daarom enkele regels mee. 

 

1. De halte van de bus 

 U bent verantwoordelijk om uw kind op tijd naar de halte te brengen en op te halen. 
Wacht aan de kant van de weg waar de bus stopt.  

 Elke bus heeft een ander nummer. Onthoud het nummer van de bus van uw kind. 
Let op: de bus ‘s morgens heeft soms een ander nummer dan de bus ’s avonds. 

 Uitzonderlijk kan het uur van de bus ’s morgens en ’s avonds veranderen.  
 

2. Opstappen 

 Uw kind moet ’s morgens vijf minuten vroeger aan de halte staan. De bus kan 
uitzonderlijk 2 minuten wachten.  

 Onze bussen keren niet terug om uw kind op te halen. Bent u te laat? Dan brengt u uw 
kind zelf naar school. 

 

3. Afstappen  

 Mag uw kind alleen afstappen? Dan bezorgt u deze toestemming op papier aan de 
school. Dit kan vanaf 8 jaar. 

 Mag uw kind niet alleen afstappen van de bus? Sta dan 5 minuten op voorhand klaar aan 
de halte.  

 U bent verantwoordelijk zodra uw kind van de bus stapt. De begeleider blijft op de bus. 
 Bent u ’s avonds te laat aan de halte? Dan zet de bus uw kind af aan: 

Campus Jonghelinckshof, Jonghelinckstraat 17, 2018 Antwerpen 

U haalt daar uw kind op. Bel eerst naar de school op het nummer 03 238 14 01. 

 

4. Afwezig of ziek  

Is uw kind afwezig of ziek? Dan moet u dit aan de school laten weten. Zeg aan de school ook 
wanneer de bus uw kind opnieuw moet ophalen. 

 

5. Ander adres of telefoonnummer 

 Uw kind kan niet voor één keer een bus nemen op een ander uur of aan een andere 
halte.  



 Bent u verhuisd? Zal uw kind daardoor aan een andere halte opstappen en afstappen? 
Vraag dat dan twee weken op voorhand aan de school. Bel naar de coördinator 
leerlingenvervoer, Kathleen Lebbe, op het nummer 03 244 94 94. 

 Hebt u een ander telefoonnummer of gsm-nummer? Geef dit dan meteen door aan de 
school. 

 

6. Schade  

U bent verantwoordelijk als uw kind de bus beschadigt. Dat geldt ook voor het materiaal van 
de andere kinderen. 

 

7. Wat als een leerling de regels op de bus niet volgt? 

De school volgt deze procedure: 

1. De school praat met de leerling en maakt duidelijke afspraken. 
2. Volgt de leerling opnieuw de regels niet? Dan praat de school voor een tweede keer 

met de leerling. De school belt ook naar de ouders. 
3. Blijft de leerling de regels niet volgen? De school praat weer met de leerling. De 

ouders krijgen een brief die ze moeten ondertekenen.  
4. De leerling blijft de regels overtreden. De school praat met de ouders over een 

mogelijke tijdelijke schorsing. 
5. De leerling volgt nog altijd de regels niet. De school praat nu met de ouders over een 

mogelijke definitieve schorsing. 
 

Hebt u nog vragen over het vervoer van uw kind? Neem dan contact op met Kathleen Lebbe, 
coördinator leerlingenvervoer via het nummer 03 244 94 94. 

 

 

Ik, ……………………………………………………  (naam),  

ouder(s) van ………………………………………………  (naam kind),  

leerling van KOCA Basisonderwijs,  

verklaar dat ik het reglement gelezen en goedgekeurd heb. 

 

Gelezen en goedgekeurd      Datum: ……….  

Handtekening ouder(s) 



Zelfstandig afstappen  
 

Beste ouder, 

Mits uw toestemming kan uw kind zelfstandig naar huis gaan, nadat het door de 
busbegeleiding aan de bushalte is afgezet. 

We verwachten onderstaand strookje snel terug op school, ingevuld en ondertekend. Voor 
kinderen onder de 8 jaar is echter steeds bijkomend de goedkeuring van de 
schooldirectie vereist. 

Zonder de toestemming mag de leerling de bus niet verlaten wanneer er niemand is om hem 
of haar naar huis te begeleiden. Wij nemen uw kind dan  terug mee naar school waar u uw 
zoon of dochter kan ophalen. Van zodra uw kind is afgestapt van de bus, valt het onder uw 
verantwoordelijkheid. 

 

Vriendelijke groeten, 

 

Kathleen Lebbe  
coördinator leerlingenvervoer 

 

Ondergetekende(n) ………………………………………………………….….........(naam) 

Ouder(s) van …………………………………………………………………...(naam kind) 

Leerling van ……………………………………………………………….………..(klas) 

Verklaart hiermee dat de begeleiding van bus …………(nummer) 

o Wel  
o Geen     (schrap wat niet past) 

toelating heeft om hun zoon/dochter aan de halteplaats af te zetten zonder dat iemand 
aanwezig hoeft te zijn om het kind naar huis te begeleiden. 

 

Datum …………………                                        Handtekening(en) 

 

      ……………………………………  

 

 



10.7 Medicatie 
 

MEDISCHE VRAGENLIJST 

Naam en voornaam kind:  ………………………………………………………… 

Geboortedatum:   ………………………………………………………… 

Adres:    Straat:…………………………………………. Nr. …… 

    Gemeente: ………………………….  Postnummer: …… 

Telefoon/GSM:  ……………………………………… 

Behandelende arts:  Naam:  ………………………………………………… 

    Adres: ………………………………………………… 

    Telefoon: ……………………………………………… 

Ziekte(s) die uw kind doormaakte:  ………………………………………………… 

      ………………………………………………….. 

Allergie?:     …………………………………………………. 

Maakt uw kind gebruik van hulpmiddelen (bvb. bril, hoorapparaat, …)? 

Zo ja, welke?  ………………………………………………… 

 ………………………………………………… 

 ………………………………………………… 

 Volgt uw kind een dieet? Welk? Door wie voorgeschreven? …………………. 

Welke medicatie neemt uw kind nu?  …………………………………………………..                                          

                                                            ………………………………………………….. 

Ook vragen we u enkele persoonlijke kleefbriefjes van uw kind van het ziekenfonds mee 
te geven.  
 

Dank voor uw medewerking  

 

Datum       Handtekening van de ouder(s)/voogd 

_____________     ___________________________ 

 

Voor medewerkers: Denk eraan om deze informatie te delen met relevante betrokken collega’s van 
school en MFC. Bewaar het document in het digitale dossier van het kind/de jongere. 



Toestemmingsformulier 

Mijn kind heeft verzorging nodig in KOCA (school of MFC) 

Het kan voorkomen dat uw kind tijdens de schooluren ziek wordt, ergens pijn heeft, zich 
verwondt, door een insect wordt gestoken of iets dergelijks. In zo’n geval zal de school 
steeds een inschatting maken van de ernst van de situatie en zo efficiënt mogelijk handelen.  

In het geval er sprake is van een klein onschuldig ongemak (een insectenbeet, een blauwe 
plek, een schaafwonde, een kneuzing…) zal de school de afweging maken of uw kind 
gebaat is bij een verzorging met gangbare middelen, zoals Flamigel, reinigingsspray, 
elastische wondpleister, ...  

In elk ander geval zal de school altijd contact met u opnemen om te overleggen over de 
stappen die de school moet ondernemen. Wanneer de situatie zich echter voordoet dat u 
niet te bereiken bent, zal de school de huisarts van uw kind of zo nodig de CLB- arts 
contacteren om advies te verkrijgen over de verder te ondernemen stappen.  

Daarom vragen we uw akkoord met bovengenoemde handelwijze ten behoeve van:  

Naam en voornaam van de leerling   

Telefoon of gsm te contacteren in geval van 
ziekte  

 

Thuistaal  

Naam en telefoon van huisarts   

 

Volgende zaken dient de bekwame helper of eventueel de behandelende arts te weten over 
mijn kind (bijvoorbeeld inzake allergische reacties):  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Met aandrang vragen we om eventuele veranderingen zo spoedig mogelijk door te geven 
aan de school of het MFC. Het is zeer belangrijk dat deze gegevens actueel zijn. 

 

Datum       Handtekening van de ouder(s)/voogd 

_____________     ___________________________ 

 

Voor medewerkers: Denk eraan om deze informatie te delen met relevante betrokken collega’s van 
school en MFC. Bewaar het document in het digitale dossier van het kind/de jongere. 



Medicatie in KOCA (school of MFC) 

Beste ouder(s)/voogd 

 

Als een kind of jongere ziek is, wordt hij/zij uiteraard in de eerste plaats thuis opgevangen en 
verzorgd. Toch kan het gebeuren dat een kind op school of in het MFC medicijnen moet 
nemen.  

In KOCA dienen we enkel medicijnen toe met een behandelingsplan (zie hieronder). 

Hiermee geven u en/of de behandelende arts de toestemming dat een bekwame helper van 
KOCA de medicatie mag geven.  

Een bekwame helper is iemand die niet is opgeleid als verpleegkundige maar een korte 
opleiding gekregen heeft om medicatie op een correcte manier toe te dienen. 

Bij elke wijziging van medicatie moet een nieuw formulier ingevuld worden.  

We vragen u volgende richtlijnen te volgen: 

 Medicatie zonder voorschrift: 
o Ondertekend door de ouders indien de medicatie verkrijgbaar is zonder voorschrift  

! Enkel indien kind/jongere zelf in staat is om medicatie te nemen. Deze wordt niet 
toegediend door een medewerker. 

 Medicatie met voorschrift: 
o Ondertekend door de arts indien de medicatie enkel op voorschrift verkrijgbaar is. 

Wat geef je af? 

 medicijnen in de originele verpakking 

 een volledig ingevuld en ondertekend behandelingsplan in een gesloten omslag 

Zonder dit behandelingsplan mogen wij geen medicatie toedienen. 

U kan steeds een extra formulier ‘medicatie in KOCA’ bij ons aanvragen. 

 

Met dank en vriendelijke groeten 

de directie 

  



BEHANDELINGSPLAN 
 
Naam kind/jongere:   …………………………………………………………………. 
 
Kruis aan:  O KOCA Basisonderwijs – klas : … 
 
   O KOCA MFC  -12 jarigen  - ondersteuningsgroep: …  
 

(indien school én MFC: gelieve twee bolletjes aan te kruisen – 1 document 
volstaat) 

 
Naam van de ouders: ……………………………………………………………………….. 
 
Telefoon of gsm te contacteren in geval van nood:  

………………………….  Of ………………………………………. 

Startdatum medicatie: ……………………………….. 
 
Datum stopzetting medicatie: ……………………………….. 
 
Datum voorschrift: ………………… 
 
  
 
medicatie 

 
dosis 

uren inname wijze 
toedienin
g 

duur 
behandelin
g 

 
opmerking 8

u 
12
u 

16
u 

18
u 

20
u 

…
u 

           

           

           

           

 
Handtekening ouder(s)/voogd     Handtekening/stempel arts 
(indien vrij te verkrijgen medicatie)  (indien medicatie enkel op voorschrift 
verkrijgbaar) 
 
 
 
 
Voor medewerkers: Denk eraan om deze informatie te delen met relevante betrokken collega’s van 
school en MFC. Bewaar het document in het digitale dossier van het kind/de jongere. 

  



10.8 Ontvangstbevestiging schoolgids  
 
De heer en/of mevrouw ………………………………………………………,  

ouders(s) van .................................................. (naam leerling) 
 

 verkla(ren)art kennis te hebben genomen van de schoolgids KOCA Basisonderwijs 

 verkla(ren)art kennis te hebben genomen van het busreglement en het beleid inzake 
medicatie op school 

 stemmen in met de engagementsverklaring van de school 

 geven toestemming om foto’s en video’s, die genomen worden tijdens de 
schoolactiviteiten, te gebruiken voor 

o versiering binnen de school / klas     ja / nee 

o infomomenten op school     ja / nee 

o het schoolfeest      ja / nee 

o de website van de school (KOCA.be)   ja / nee 

o de facebookpagina van KOCA    ja / nee 

o presentaties om de school bekend te maken  ja / nee 

o interne nieuwsbrief voor medewerkers   ja / nee 

Algemene informatie 

• Wat je als ouder vandaag beslist staat niet noodzakelijk vast voor het 
ganse schooljaar. Je kan op elk moment je beslissing herzien.  

• Je hebt het recht beeldmateriaal van jouw kind te laten verwijderen van 
alle door de school beheerde media, zonder opgave van de reden. 

• Je hebt recht op informatie, toegang, verbetering en verzet  
 

 geven toestemming voor informatie uitwisseling tussen de school en de 
kindbetrokkenen (vorige school, CLB, MFC, externe hulpverleners, …) 

ja / nee 

 geven toestemming aan de CLB-arts om de nodige medische tussenkomsten te doen 
inzake het welzijn van de leerling  

ja / nee 

en teken(en)t hierbij voor kennisname en akkoord. 

Te Antwerpen, (datum) …….. 

de ouders (naam en handtekening),  

 

 Indien u geen toestemming wil geven m.b.t. een van bovenstaande items, gelieve dit 
duidelijk door te halen en directie hierover aan te spreken. 

  



 
Ondertekening pedagogisch project en schoolreglement voor de 
ouder(s): 
 
Bij ouders die gescheiden zijn waarvan één van de ouders komt inschrijven vragen 
we hier dat:  
 
De inschrijvende ouder verklaart t.o.v. de school, in toepassing van de artikels 373 en 
374 van het Burgerlijk Wetboek, te handelen met de instemming van de andere 
ouder. 
 
Naam leerling 
……………………………………………………………………………………………………
……………………… 
 
Handtekening………………………………………………………………… 
 
 
Naam van mama 
……………………………………………………………………………………………………
………………………  
 
Handtekening……………………………………………………….. 
 
 
Naam van papa 
……………………………………………………………………………………………………
……………………… 
 

 Handtekening……………………………………………………………   
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

Antwerpen, bij het begin van het schooljaar 

 

Beste ouders, 

 

Als oudervereniging willen we een brug zijn tussen school en ouders. In de bijlagen bij de 
schoolgids kan u onze gegevens terugvinden. 

We merken dat het voor de kinderen niet gemakkelijk is om buiten de school af te spreken, 
contact te leggen. Als oudercomité willen we graag werk maken van klaslijsten voor de 
ouders met naam, adres en telefoonnummer zodat je contact kan opnemen met 
klasgenootjes. Hiervoor vragen we uw toestemming via onderstaand strookje. 

Gelieve het ons zo spoedig mogelijk terug te bezorgen via de school. 

Dank je wel! 

 

Namens de oudervereniging, 

 

Cindy De Schepper 

voorzitter 

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

De heer en/of mevrouw ………………………………………………………,  

ouders(s) van ............................................. (naam leerling) van …………(klas) 

geven  

o WEL 
o GEEN 

toestemming aan het oudercomité om de gegevens (naam, adres, telefoonnummer) op te 
nemen in de klaslijst en te verdelen aan de klasgenootjes. 

te Antwerpen, … september …… 
de ouders,  


