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  ALGEMENE INFO 
 



Onze school 
 
 
 
 
 
Van harte welkom, beste ouders 
 
 
 
Wij zijn blij en dankbaar voor het vertrouwen dat jullie ons geven. 
Het schoolteam zal zich ten volle inzetten voor opvoeding en onderwijs zodat je 
kind zich hier goed voelt. 
Jullie mogen een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en degelijk 
onderwijs verwachten. 
We hopen goed met jullie te kunnen samenwerken. 
Bij vragen en problemen staan we klaar om samen naar een oplossing te zoeken. 
We hopen dat jullie je kind(eren) aanmoedigen om de doelstellingen van onze 
school na te streven en de afspraken na te leven. 
 
 
 
 
 
 
Van harte welkom, lieve kleuter 
 
 
 
Je komt hier in een boeiende wereld terecht. 
De aanpassing zal wel wat tijd vragen maar we helpen je wel. 
We wensen je een fijne kleutertijd toe. 
 

 
 
 
 



Structuur 
 
Onze school is een kleuterschool van het vrije net. Ze organiseert onderwijs 
voor kleuters van 2,5; 3; 4 en 5 jaar. 
Sedert 1 september 1995 heet onze school : Vrije Kleuterschool ‘Pagadder’. 
Het adres is: Sint-Maartenlaan 6 te 3550 Heusden-Zolder. 
Telefonisch is onze school bereikbaar op de nummers:  

011 57 26 30 of 0476 36 26 30 

 
Organisatie van de school 
 
1. Schoolbestuur 
Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in de school.  
Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de 
noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Om het 
schoolgebeuren uit te bouwen kan zij beroep doen op de neteigen 
begeleidingsdiensten. 
 
Samenstelling : 
 
Voorzitter en gevolmachtigde : TIELENS  LOUIS,  

         Singelstraat 72,   
          3550 Heusden-Zolder 

            ( 011 / 57 29 18 
 
Ondervoorzitter: EERDEKENS HUBERT 
 
Secretaris :         VANGRIEKEN ANN 
 
Penningmeester:   
 
Leden:         CLAES BRIGITTE 
          COELS LOUIS 
         IVEN BENNY 
        SIMONS MARIE-JEANNE 
   RZEZNICZAK SUZANNE 
 
    
 



Maatschappelijke zetel : VZW Parochiale Scholen Berkenbos (PSB) 
    Pastoor Paquaylaan 123  
    3550   Heusden-Zolder 
 
De Vrije Kleuterschool ‘Pagadder’ behoort tot de scholengemeenschap Heusden-
Zolder. (www.vsghz.be) 
 
De hierna vermelde scholen maken deel uit van de scholengemeenschap: 
 

•   Vrije Kleuterschool Pagadder, St.-Maartenlaan 6, 3550 H.-Z. 
•   Vrije Lagere school Berkenbos, Past.Paquaylaan 123, 3550 H.-Z. 
•   Vrije Basisschool Boekt, Reitveld 7, 3550 H.-Z. 
•   Vrije Basischool Bolderberg, Kluisstraat 15, 3550 H.-Z. 
•   Vrije Kleuterschool De Toverfluit, Brugstraat 16, 3550 H.-Z. 
•   Vrije Lagere School De Brug, Brugstraat 16, 3550 H.-Z. 
•   Vrije Basisschool De Springplank, Everselkiezel 55, 3550 H.-Z. 
•   Vrije Lagere School voor B.O. De Linde, Galgenbergstraat 45, H.-Z. 
•   Vrije Basisschool St.-Jan Berchmans, Poothof 4, 3550 H.-Z. 
•   Vrije Basischool ’t Molenholleke, Molenstraat 8, 3550 H.-Z. 

 
 
Coördinerend directeur: Johny Verduykt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Personeel 
 
 
Directie:     Gijbels Ann      
 
 
Personeel:     Carremans Anne-Mie 
      Coomans Hilde 
      Döngel Fatma 
      Elsen Leentje 
      Hoste Jolien 
      Leduc Lien 
      Vanoppen Katrijn 
      Mertens Bert 
      Ramakers Ria 
       
 
ICT-medewerker:    Vaes Ruben 
 
 
Kinderverzorgster:   Vanzeer Christine  
 
 
Administratieve medewerker:  De Wilde Annick     
 
 
Onderhoudspersoneel:         Willems Berthy     
      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Schoolraad 
 
In uitvoering van het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op 
school, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 06/08/2005, werd op  
27 oktober 2005 de nieuwe schoolraad van de school aangesteld. 
 
In de schoolraad zijn de volgende geledingen (in gelijk aantal) vertegenwoordigd: 
 - de ouders 
 - de leerkrachten 
 - de lokale gemeenschap 
Elk lid onderschrijft het opvoedingsproject, zoals omschreven in het 
schoolwerkplan van de school. 
Wat betreft het reglement van orde van de schoolraad, verwijzen we naar het 
dossier zoals dit werd goedgekeurd door de participanten. 
Dezelfde raad fungeert voor de lagere school en voor de kleuterschool. 
 
Leden schoolraad 2017-2018 
Volgende Leden zetelen in de schoolraad 
 
Voorzitter:   Coppiello Vannessa 
 
Leerkrachten : Vanderlinden Jolien 
   Burckel Sonja 
   Carremans Anne-Mie 
    
Ouders :  Akkayu Sahlia 
   Mettu Yilmar 
   Broux Tom 
   Coppiello Vannessa 

 
Lokale gemeenschap : Geybels Pitjoe 
    Steenbergs Gilbert 
    Versele Sam 
    Feyen Ria 
 
Directies:  Gijbels Ann (directeur kleuterschool) 
  Ramakers Rita (directeur lagere school) 
 
Facultatief: schoolbestuur :  Eerdekens Hubert 
         Palmers Jean 
         Tielens Louis 



 
 
4. LOC (Lokaal overlegcomité). 
Het LOC is een plaatselijk overlegcomité tussen het schoolbestuur en het 
personeel. De bevoegdheden van het LOC zijn onderverdeeld in vier categorieën: 
informatierecht, onderhandelingsbevoegdheid, toezichtsbevoegdheid en 
bemiddelingsbevoegdheid. De directeur van de school is de permanente adviseur 
van het LOC.  De vakorganisatie is van rechtswege vertegenwoordigd door de 
vakbondsafgevaardigde. De andere leden zijn aangeduid door verkiezin gen.  
De duur van een mandaat is vastgesteld op vier jaar en is hernieuwbaar. 
 
Samenstelling van het LOC: 
 
Schoolbestuur:    Tielens Louis ( voorzitter) 
 
Personeel:     Carremans Anne-Mie 
     Vandeberg Liesbeth 
     Vandeberg Annemie 
 
Permanent adviseur van ambtswege: Ramakers Rita ( directie lagere school) 
            Gijbels Ann ( directie kleuterschool) 
 
Zetel:     Pastoor Paquaylaan 123 
     3550 Heusden-Zolder 
 
     
5. Oudervereniging 
 
Teneinde een doeltreffende samenwerking gezin - school te verwezenlijken in 
het kader van de gemeenschappelijke opvoedingstaak die beide partijen hebben 
ten overstaan van de kinderen bestaat ook hier, zoals trouwens in de meeste 
scholen, een oudervereniging. 
De oudervereniging maakt deel uit van de Vlaamse Confederatie der 
Ouderverenigingen en is samengesteld uit ouders die rechtstreeks verkozen 
worden uit de ouders die kinderen hebben in de school. 
De oudervereniging geeft informatie door het organiseren van info - avonden. 
De oudervereniging biedt haar diensten aan bij alle activiteiten die de school 
moreel en materieel steunen. 
De oudervereniging ondersteunt de school bij het behandelen van alle problemen 
die zich stellen in verband met de verkeersveiligheid van de kinderen, sociale 
voordelen, morele bescherming, contacten met openbare instanties, met sociale 



en culturele verenigingen. 
 
Voorzitter :   Roosen Sophie   
    Braeken Heidi    
 
Leden :   Akherraz Habiba 

Altun Dilek 
Beliën Wendy       

    Brouns Nathalie 
    Cams Eva  

Claes Bernadette 
Dalbas Hulya 
Delibudak Serife  
Gandara Yixi  
Gybels Sabine 
Kenens Marlies 
Kislali Hanife 
Lemmens Hilde 
Maj Natasia 
Mourad Jamilla 
Requin Deborah 
Verbruggen Ilse 
Yilderim Gulcan 

 
Leerkrachten:   Ceunen Olga 
       Ramakers Ria 
    Vanderlinden Jolien 
 
Directies: Ramakers Rita en Gijbels Ann 
 
 
 
Samenwerking met het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding 
 
Onze school werkt samen met het 

 
Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Midden-Limburg  

Saviostraat 39 
3530 Houthalen 
tel. 011 52 52 05 
fax 011 60 27 90 



houthalen@vclblimburg.be 
  
De school stelt samen met het CLB een beleidscontract op. Daarin maken school 
en CLB afspraken over ieders rol in de begeleiding van de leerlingen. Dat 
contract wordt ook overlegd met de schoolraad. 
 
 
Alles draait rond de leerling 
 
De leerling kan rechtstreeks of via zijn ouders of leerkrachten bij het CLB 
terecht als: 
 

o   hij ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt, 
o   hij vragen heeft over zijn lichamelijke ontwikkeling en gezondheid; 
o   het leren en studeren niet vanzelf gaat; 
o   hij vragen heeft over zijn studiekeuze.  

 
Ook ouders en leerkrachten zijn welkom met hun vragen. Ze zijn immers als 
eerste verantwoordelijk voor de opvoeding en vorming van het kind.  
 
 
Vooral vraaggestuurde hulp 
 
Ouders, jongeren en leraars willen betrokken worden in de hulpverlening. Zij 
bepalen naar wie en met welke vraag ze gaan om uitleg, hulp of ondersteuning. Ze 
willen ernstig genomen worden. Ze willen dat de hulpverlener grondig naar hen 
luistert. Ze wensen een hulpverlener die met hen elke volgende stap overlegt. 
 
Het CLB houdt hier rekening mee. Men geeft geen ongevraagde adviezen. Samen 
met de cliënt gaan ze op zoek naar een haalbare oplossing voor de vraag. 
 
 
 
 
Maar ook preventie 
 
Het CLB pakt niet alleen problemen aan, het centrum probeert ze ook te 
voorkomen. Problemen als pesten op school, leerproblemen, druggebruik kan men 
verminderen of voorkomen met gerichte acties op school. Het CLB biedt 
ondersteuning aan de school.  

 



 
 
Begeleiding op vraag, maar ook verplichte begeleiding 
 
Voor een CLB-begeleiding is altijd een uitdrukkelijke toestemming nodig van de 
ouders indien de leerling jonger is dan 12 of van de leerling zelf indien hij 12 jaar 
of ouder is.  
 
De begeleiding door een CLB is verplicht: 

q   medische onderzoeken (1e en 2e kleuterklas, 1e, 3e en 5e leerjaar 
basisonderwijs, 1e en 3e jaar secundair onderwijs, in het buitengewoon 
onderwijs worden de leerlingen onderzocht in het kalenderjaar dat ze 4, 
5, 7, 9, 11, 13 en 15 jaar worden), 

q   maatregelen bij besmettelijke ziekten en  
q   tussenkomsten bij spijbelgedrag kunnen noch door de ouders, noch door 

de leerling geweigerd worden. 
 
Bij het medisch onderzoek is wel verzet mogelijk tegen een bepaalde arts of een 
centrum waarmee de school een overeenkomst heeft afgesloten. Het onderzoek 
zelf moet echter wel worden uitgevoerd. 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 door 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. 
 
 
Inentingen 
 
Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen zij het ‘vaccinatieprogramma’ 
dat door de overheid is aanbevolen. De ouders moeten toestemming geven. In 
het 1ste leerjaar vaccineert het CLB tegen kroep, klem, kinderverlamming en 
kinkhoest en in het vijfde leerjaar tegen mazelen, bof en rode hond. 
 
 
 
 
Een serieuze wetenschappelijke basis  
 
Op het CLB komt een onvoorstelbare waaier aan problemen toe: een diagnose 
voor dyslexie, een vraag om opvoedingsondersteuning, mijn kind heeft... ADHD, 



lees- en rekenproblemen, slaapproblemen, angst om naar school te gaan, 
zelfmoordgedachten, wordt gepest, spijbelt, krast zich, heeft geen motivatie... 
Allemaal vragen die een grote deskundigheid van de hulpverlener eisen. Een 
leerprobleem wordt dikwijls een opvoedingsprobleem, dyslexie heeft 
onderwijskundige, medische en opvoedkundige aspecten enz. 
 
Op dergelijke vragen moet een doordacht en wetenschappelijk verantwoord 
antwoord volgen. Een sterke troef in het CLB is het teamoverleg op 
maandagnamiddag, waar arts, verpleegkundige, psycholoog, pedagoog en 
maatschappelijk werker ideeën uitwisselen.  
 
Op sommige vragen krijgt men meteen een antwoord. Vaak is een verhelderend 
gesprek voldoende. Soms is extra hulp en ondersteuning nodig. Samen met de 
CLB-medewerker werkt men dan aan een oplossing. Indien nodig vindt er een 
medisch, psychologisch en/of sociaal onderzoek plaats. In een aantal gevallen 
verwijst het CLB voor verdere behandeling of begeleiding door naar een meer 
gespecialiseerde gezondheids- of welzijnsdienst.  
 
 
Hulp voor wie die hulp het meest nodig heeft 
 
In de huidige maatschappij heeft men in de hulpverlening vooral aandacht voor 
mensen die beperkt zijn in hun kansen. Dat geldt ook voor de CLB’s; de wetgever 
wil dat de CLB’s prioritair aandacht hebben voor groepen die in hun kansen 
mogelijk bedreigd zijn: leerlingen uit het buitengewoon onderwijs, deeltijds 
onderwijs, beroepssecundair onderwijs, laaggeschoolde milieus, allochtonen … 
 
 
Het dossier 
 
Het CLB maakt per leerling een dossier. Daarin komt alles wat met de leerling, 
het medisch onderzoek en de begeleiding te maken heeft. Men houdt zich 
uiteraard aan enkele regels: 
-   In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.  
-   De gegevens worden met de nodige discretie en zorgvuldigheid behandeld.  
-   Het CLB houdt zich aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie 

minderjarigen’. 
-   Het CLB mag in geen enkel geval - tenzij er schriftelijke toelating is van 

ouders of de leerling ouder dan 12 jaar - gegevens uit het dossier 
overdragen aan andere instanties, hulpverleners, derden, enz.  



-   Aan de betrokken schooldirectie en het personeel worden alleen gegevens 
doorgegeven die nodig zijn opdat zij hun taak naar behoren kunnen 
vervullen.  

 
Het dossier inkijken?  
Vanaf 12 jaar mag de leerling zelf zijn dossier inkijken. Ouders of voogd mogen 
het dossier dan enkel inkijken met de toestemming van de leerling. Is de leerling 
jonger dan 12 jaar, dan mag je als ouder of voogd het dossier inkijken. Dat geldt 
wel niet altijd en ook niet voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens 
bijvoorbeeld beslist de arts.  
Men kan een kopie vragen van de gegevens die men mag inkijken. Inkijken 
gebeurt wel altijd samen met een gesprek om uitleg te geven. Die kopie is erg 
vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp.  
De leerling en de ouder kan vragen om sommige gegevens niet in het dossier op 
te nemen. Daarvoor moet er wel een ernstige reden zijn. Het mag bovendien niet 
gaan om gegevens die het CLB verplicht verwerkt, zoals de resultaten van de 
medische onderzoeken.  
 
Naar een andere school 
Als de leerling naar een andere school gaat, dan gaat het dossier naar het CLB 
waar die school mee samenwerkt. Verzet daartegen is mogelijk maar sommige 
gegevens moet het CLB verplicht doorgeven. Wat kan niet geweigerd worden? 
Identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medisch onderzoek 
en de opvolging hiervan. 
Als men niet wil dat het hele dossier naar het nieuwe CLB gaat dan moet men dat 
binnen de 10 dagen na de mededeling waarin de ouders en/of de leerling op de 
hoogte gebracht worden van de overdracht, schriftelijk melden. Dat is dus vanaf 
het moment dat de leerling in de nieuwe school wordt ingeschreven en men dus 
via het schoolreglement kennis neemt van deze regeling. (M.a.w. op het ogenblik 
waarop u dit leest.)   
 
En later? 
Het CLB houdt het dossier van de leerling minstens 10 jaar bij, te tellen vanaf 
het laatste medisch consult. 
 
Een klacht? 
Heeft men een klacht, dan luistert het CLB 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 men 
vragen aan de CLB-medewerker of de directeur van het CLB. 
 
 
 



De tussenkomsten van het CLB zijn gratis en gebeuren met de 
grootste discretie en met respect voor het privé-leven.  
 
 
Het CLB-team  dat de school begeleidt: 
 
 Monique Frederix, arts 
 Saar Vanhoef, verpleegkundige  
 Elisha Swinnen, psychopedagogisch consulent  

Seyda Öztürk, maatschappelijk werker  
 
Mevrouw Seyda Öztürk is de contactpersoon voor onze school en coördineert de 
CLB-teamwerkzaamheden.  
 
Zij is iedere eerste en derde vrijdag van de maand aanwezig op school van 8u45 
uur tot 10u30uur.   
Telefoonnummer van het centrum: 011/52 52 05  
Haar mail-adres: seyda.ozturk@vclblimburg.be 
 
 
Openingsuren van het centrum 
 
We zijn er voor u:  
 

q   op maandag van 8.30 uur tot 12 uur  
q   op de andere werkdagen van 8.30 uur tot 12 uur en van 13 tot 17 uur  
q   in de herfst- en de krokusvakantie 
q   twee dagen tijdens de kerstvakantie (worden in de pers aangekondigd) 
q   in de zomervakantie tot en met 14 juli en vanaf 16 augustus 

 
U kunt gewoon binnenlopen op het centrum, maar het is toch veiliger vooraf een 
afspraak te maken op het telefoonnummer 011 52 52 05.   
  
 
 

                            



 
	  


