
Vanaf 1 september 2016 wordt het schoolreglement aangepast aan enkele wettelijke veranderin-

gen. Er werden ook enkele schoolafspraken aangepast. Deze wijzigingen werden besproken en 

goedgekeurd door de schoolraad. De nieuwe schoolbrochure kunt u online raadplegen via de  

website van de school www.gravenbos.be. 

ENKELE BELANGRIJKE WIJZIGINGEN: 

p. 18: Aanvulling bij individuele leerlingenbegeleiding 

p. 19: Aanvulling bij 2.1 Toelatingsvoorwaarden 

p. 20: Een kleuter kan de overstap maken naar de lagere school als hij/zij het voorgaande 

schooljaar (derde kleuter) ten minste 250 halve dagen aanwezig was op school. 

p. 22: Aanvulling onder punt 1 

p. 24: Als een kind iets overkomt op school, verwittigt de school de ouder waar het kind op dat 

moment bij verblijft. Als school verwachten we dat de ouders elkaar inlichten. 

p. 30: Aanvulling bij punt 9 Een- of meerdaagse uitstappen 

p. 31: Aanvulling bij het uitreiken van het getuigschrift 

p. 36: Schrapping beroepsprocedure na een tijdelijke uitsluiting 

p. 38: De maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen werd opgetrokken naar 420 euro (lager) 

p. 49: Aanvullen bij punt 17.8 Verjaardagen: Omwille van praktische redenen vragen wij om geen 

verjaardagstaarten mee te geven naar de klas. 

p. 52 en 53: Evalueren en rapporteren - oudercontacten 

Aangezien wij volgend schooljaar starten met een andere manier van evalueren werden deze 

punten allemaal aangepast. Gelieve dit eens na te lezen. Over het nieuwe rapport voor de lagere 

school zal op de ouderavond begin september meer uitleg gegeven worden. 

p. 56: Aanvullend punt 21 omtrent klachtenregeling Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

 

Wij vragen u alles na te lezen en het bijgevoegd document te tekenen voor akkoord. Pas daar-

na is uw inschrijving helemaal in orde. U kunt het briefje afgeven aan de klasleerkracht op de 

openklasdag van zaterdag 27 augustus 2016. 

 

Wie de brochure op papier wenst, kan nu al terecht bij de klasleerkracht of op het secretariaat 

van de school. Het secretariaat is tijdens de vakantie open op vrijdag 1 en maandag 4 juli van 9 

tot 12 uur en vanaf maandag 22 augustus elke werkdag van 9 tot 12 uur. Neem gerust contact op 

met de directeur of het secretariaat mocht het voor u onmogelijk zijn om langs te komen. Wij 

doen het nodige om u zo snel mogelijk te helpen. 

 

Wij wensen u alvast een prettige vakantie toe! 

De directeur en het team van Gravenbos 
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Goedkeuring schoolbrochure met schoolreglement 

De ouder(s) van _________________________________________ verklaren hierbij dat ze ken-
nis hebben genomen van het opvoedingsproject en het schoolreglement en dat zij instemmen 
met het opvoedingsproject, de engagementsverklaring en het schoolreglement van  
VZW Katholiek Onderwijs Hinterland, afdeling Gravenbos. 
De ouders bevestigen op eer dat alle gegevens op de administratieve schoolfiche naar waarheid 
zijn ingevuld. 

De brochure werd   online    geraadpleegd. 

    op papier 

 

Datum ____/____/_______ 
  
Handtekening van de ouder(s) 
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