
AKKOORDVERKLARING ouders

Heb je twijfels bij de correctheid van dit schoolreglement dan kun je dit controleren via het
document ‘infobrochure onderwijsregelgeving’ van de overheid. Dat document biedt een
overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die opgenomen zijn in
dit schoolreglement. Een actuele digitale versie van het document vind je op onze website.
De inhoud van deze infobundel van de overheid kan zonder je instemming gewijzigd worden.
Bij elke wijziging hiervan, word je door de school verwittigd. Op jouw verzoek ontvang je
een papieren versie van dit document.

Op datum van (datum ondertekening) ____ / ____ / ________ wordt de 

inschrijving van (naam leerling) _______________________________

bevestigd door de school en de ouders. De inschrijving is alleen geldig als 

je kind voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.

De school zal:

• je geregeld informeren over de ontwikkelingen van je kind via 

rapporten en oudercontacten;

• je informeren via infoavonden of op vraag;

• de privacywetgeving respecteren;

• steeds bereid zijn tot gesprek;

• bij problemen samen naar oplossingen zoeken.

Naam en handtekening directeur of zijn afgevaardigde

Ik, ouder van (naam van je kind) ____________________________ 

verklaar hierbij dat ik:

• de schoolbrochure met daarin de uitgangspunten van het 

opvoedingsproject, de visie van de school en het schoolreglement heb 

gelezen en ermee akkoord ga; 

• alle gegevens bij de inschrijving naar waarheid heb ingevuld.

Naam en handtekening van de ouder(s)*

*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.

https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/MLER_2016_002_B02_2016_03_15_Infobrochure onderwijsregelgeving


AKKOORDVERKLARING leerling

Datum ____ / ____ / ________

Mijn naam: _____________________________________

Ik beloof dat ik mijn best zal doen om:

• respectvol om te gaan met anderen en met materiaal;

• beleefd te zijn;

• leuk samen te spelen;

• vriendelijk goeiedag te zeggen;

• te luisteren naar de meesters en de juffen.

…en dit zowel op de speelplaats, in de klas, in de gangen, in de

turnzaal, op uitstappen, tijdens vieringen …

Ik ga er zeker voor zorgen dat ik:

• elke dag op tijd op school ben;

• me veilig in het verkeer gedraag;

• een brooddoos, drinkbus, fruitdoos en/of koekjesdoos meebreng;

• op school blijf behalve wanneer ik naar huis mag gaan van mijn

ouder(s) en hiervoor een geschreven toelating heb;

• de toiletten proper achterlaat en niet gebruik om te spelen;

• niet in de klassen en gangen speel tijdens de speeltijden.

Naam en handtekening


