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ENGAGEMENTSVERKLARING TUSSEN SCHOOL EN OUDERS 
(uittreksel uit het schoolreglement van het Leonardo College) 
 

We willen er graag aan herinneren dat magische woorden als “hallo, dankjewel, 
alsjeblieft en sorry” thuis aangeleerd worden. 
Kinderen leren ook thuis om eerlijk te zijn, op tijd te komen, ijverig te zijn, lief te 
zijn voor vrienden en vriendinnen, net als het tonen van respect tegenover 
leerkrachten en secretariaatsmensen. 
Thuis is de plek waar ze leren om op te ruimen, goed voor hun eigen materiaal te 
zorgen en leren dat ze respect moeten hebben voor anderen. Thuis leren ze dat 
agressie en pesterijen nooit kunnen.  
Hier op school is de plek waar ze leren lezen en creatief schrijven, wiskunde en 
godsdienst krijgen, geschiedenis leren, wetenschappen ontdekken en hun 
lichaam ontwikkelen. We versterken hier de dingen die de kinderen thuis leren. 
In deze engagementsverklaring staan een aantal belangrijke afspraken die gelden 
voor de hele periode dat uw kind bij ons is ingeschreven en kwamen tot stand na 
overleg binnen de school en samen met de schoolraad van onze school. 
Als katholieke school zullen wij alles in het werk stellen om iedereen zo goed 
mogelijk te begeleiden doorheen zijn school- en studieloopbaan. Het inschrijven 
in onze school is niet vrijblijvend. Wij willen werken in partnerschap en rekenen 
daarom ten volle op jouw medewerking. Met deze overeenkomst en dit 
schoolreglement willen we vertellen waar we ons als school dagelijks voor 
inzetten. Je leest ook wat we van jou als ouder verwachten en wat je kan doen om 
de schoolloopbaan van je kind zo goed mogelijk te ondersteunen, zodat de 
kansen op succes maximaal zijn. 
Soms heb je als ouder vragen over de opvoeding of de schoolloopbaan van je kind. 
Op die momenten wil de school er zijn voor jou. Aarzel dus niet om hulp te vragen. 
Samen zoeken we naar de beste oplossing voor jou en je kind, zodat je verder op 
weg kan. 
 

AFSPRAKEN M.B.T. HET OUDERCONTACT EN SMARTSCHOOL 
Het formele oudercontact heeft de bedoeling om jou als ouder zo goed mogelijk 
te informeren over de prestaties en evolutie van je kind. Zo kunnen wij samen, in 
de beste verstandhouding werken aan de ontwikkeling van je zoon/dochter. 
Als school streven wij naar een maximale aanwezigheid van de ouders op het 
oudercontact. Indien je expliciet wordt uitgenodigd, verwachten wij dat je op deze 
uitnodiging ingaat. Indien het niet mogelijk is aanwezig te zijn op de 
vooropgestelde data, verwachten wij dat je de school verwittigt. 
De individuele oudercontacten worden ruim op voorhand aangekondigd via de 
schoolkalender op smartschool.be. Elke leerling krijgt ook een individuele 



                 
 
 
 
uitnodiging mee voor de oudercontacten. Het gesprek met de leerkracht gaat 
door in het Nederlands. Als jouw Nederlands onvoldoende is, breng  een tolk mee. 
Het is beter dat je eigen kinderen niet tolken. Probeer te zoeken naar een 
volwassen persoon. Indien je hiervoor niemand kent, neem dan contact op met de 
directeur dhr. Nico Van den Borre of zijn adjuncten, dhr. Joost Delcourt of dhr. 
Bruno Bronselaer. 
Het Leonardo College probeert haar communicatie zoveel mogelijk te 
digitaliseren om zo sneller en correcter te kunnen communiceren met iedereen. 
Elke ouder krijgt een ouderaccount om in te loggen op onze digitale 
leeromgeving www.leonardocollege.smartschool.be. Op de onthaalavonden (voor 
het 1ste, 2de en 3de jaar) bij de start van elk schooljaar wordt hier meer uitleg over 
gegeven. Voor meer info kun je altijd terecht op onze secretariaten. Op 
smartschool ontvang je berichten van de school, kun je de kalender en de 
schoolagenda raadplegen en het rapport inkijken van jouw kind. Het rapport is 
permanent via smartschool te raadplegen. 
We verwachten dat je regelmatig inlogt op smartschool, de berichtgeving volgt en 
de studievorderingen in het rapport nakijkt. We zullen via de planningsagenda 
van de leerling regelmatig herinneren aan informatie die op smartschool 
verschijnt.  Als je je zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak, dan 
kun je de school tijdens het schooljaar dagelijks bereiken van 8u tot 15.30u (op 
woensdag tot 12.30u). 
 

AFSPRAKEN OVER REGELMATIGE AANWEZIGHEID EN SPIJBELBELEID 
Door de inschrijving op het Leonardo College verwachten we dat je kind vanaf de 
eerste schooldag tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van 
het leerjaar die hij/zij volgt. Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten enz. zijn 
normale schooldagen, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven 
jouw kind de kans om zich te verrijken en verder te ontwikkelen. We verwachten 
dat elke leerling elke schooldag tijdig aanwezig is. Als je als ouder aandacht hebt 
voor stiptheid, leert jouw kind hierin de juiste attitude. Te laat komen kunnen wij 
niet tolereren en kan gesanctioneerd worden met een orde- of tuchtmaatregel. 
De concrete afspraken over afwezigheden en te laat komen, zijn terug te vinden in 
ons schoolreglement onder punt 1.4.8. Spijbelen kan niet. 
Om het recht op een schooltoelage niet te verliezen, mag een leerling niet meer 
dan 29 halve schooldagen ongewettigd afwezig zijn geweest. Als de schooltoelage 
dan al was uitgereikt, moet ze worden terugbetaald. 
Wij verwachten dat je als ouder je engageert om er mee op toe te zien dat je kind 
dagelijks en tijdig op school is en deelneemt aan de georganiseerde activiteiten. 
Lesvervangende activiteiten op het einde van een trimester zijn waardevolle 
momenten voor de persoonsontwikkeling van elk kind. Op deze momenten kan je 
kind op een andere manier kennis maken met vrienden en leerkrachten. Wij zijn 

http://www.leonardocollege.smartschool.be/


                 
 
 
 
erg gekant tegen luxeverzuim en willen dat iedereen aanwezig op school is voor of 
na een vakantieperiode. 
Leren en schoollopen worden soms om diverse redenen als lastige, minder leuke 
opdrachten ervaren. Zomaar wegblijven uit de school kan echter niet. Bij 
moeilijkheden wil de school, samen met het CLB, helpen ze op te lossen. De school 
verwacht actieve medewerking van de ouders bij eventuele 
begeleidingsmaatregelen op dit vlak. 
Van zodra de school de spijbelproblematiek beschouwt als zorgwekkend, speelt ze 
het dossier door naar het ministerie van Onderwijs en Vorming.  
Indien er een gebrek aan medewerking met onze begeleidingsinspanningen 
wordt vastgesteld, kan de directeur beslissen om een tuchtprocedure tegen de 
leerling op te starten. Verder kan de school ook beslissen jouw kind uit te 
schrijven, bijvoorbeeld omdat het hardnekkig blijft spijbelen of omdat het voor de 
school al een hele tijd niet duidelijk is waar je kind verblijft. 
 

AFSPRAKEN OVER VORMEN VAN INDIVIDUELE LEERLINGBEGELEIDING 
Het Leonardo College schenkt aandacht aan individuele leerlingbegeleiding, 
zowel op studievlak als op socio-emotioneel vlak. Er is 1 leerlingbegeleider per 
leerjaar en ondersteuning van het secretariaat en de GOK-werking. De cel 
leerlingbegeleiding werkt nauw samen met het CLB Ninove om al onze leerlingen 
zo goed mogelijk te begeleiden. De begeleiding gebeurt op een ernstige manier 
(op basis van feiten en observaties) en bovendien gaan we discreet met deze 
informatie om. Voor leerlingen met een leerstoornis wordt bij de start van het 
schooljaar eventueel een handelingsplan opgemaakt door het CLB, in 
samenspraak met de leerlingbegeleider, de leerkrachten, de directie, de ouders en 
de leerling. Dit handelingsplan wordt enkel na een grondige evaluatie samen met 
het CLB aangepast en dit bij het begin van een nieuw schooljaar of in de maand 
januari. Aanpassingen net voor een proefperiode kunnen niet. De school zal steeds 
in overleg met de ouders(*) en de leerling zoeken naar de meest aangewezen 
vorm van begeleiding en daarbij rekenen we op de positieve medewerking van 
jou als ouder. Wanneer wij jou uitnodigen tot overleg hierover verwachten wij dat 
je daarop ingaat. 
Voor een verdere toelichting van onze leerlingbegeleiding verwijzen we naar ons 
schoolreglement (o.m. deel III, 1.11 en 1.14). 
 

ENGAGEMENT TEN AANZIEN VAN DE ONDERWIJSTAAL 
Wij engageren ons om de taalontwikkeling van al onze kinderen optimaal te 
begeleiden binnen onze Nederlandstalige school. Wij staan positief tegenover 
meertaligheid, maar de voertaal is Nederlands. 
Jullie keuze voor het Nederlandstalig onderwijs betekent ook dat jullie de 
kinderen aanmoedigen om Nederlands te leren, ook buiten de school. Wanneer 
jouw kind enkel Nederlands hoort, spreekt of leest tijdens de schooluren is het 



                 
 
 
 
haast onmogelijk om een behoorlijke kennis van het Nederlands te verwerven. Wij 
verwachten ook dat jullie instemmen met bijkomende taalondersteuning als de 
klassenraad daartoe beslist.  In de streek zijn er veel activiteiten voor kinderen en 
jongeren in de vrije tijd: sport, muziek, dans, jeugdbeweging, enz. Als je daarbij zelf 
inspanningen doet om Nederlands te leren en te gebruiken (bv. op school), heeft 
dit een positieve invloed op je kind. Je laat op die manier aan je kind zien dat het 
Nederlands voor jou een belangrijke taal is. Wat jij belangrijk vindt, vindt je kind 
ook belangrijk! 
 

MEDIAWIJSHEID 
We werken op het Leonardo College dagelijks aan de mediawijsheid van onze 
leerlingen. De belangrijkste regel hangt hier samen met ons gehele 
opvoedingsproject, nl. respect. Respect voor jezelf, anderen en materiaal. Die 
eenvoudige rode draad dekt heel veel. Ook situaties rond mediawijsheid. Het 
Leonardo College wil de school van de toekomst zijn. Wij willen leerlingen groot 
maken, niet klein. Daarom is investeren in mediawijsheid en technologie 
onontbeerlijk voor de toekomst van onze leerlingen. 
Sociale media, de smartphone, tablet of laptop omvat ook heel wat gevaren en 
daar leren we onze leerlingen mee omgaan. Dat vraagt soms een sanctionerende 
aanpak en daarvoor rekenen we op de volle medewerking van alle ouders. 
 
 

Door het bevestigen van de inschrijving van zoon/dochter 
verklaren de ouders: 
 

✓ de engagementsverklaring te aanvaarden en akkoord te gaan met de 
inhoud ervan 

✓ het schoolreglement en pedagogisch project van het Leonardo College te 
onderschrijven 


