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talenten, vaardigheden en attitudes kan ontdekken en ontwikkelen, klaar om de snel veranderlijke 

wereld in te springen. 
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Hoofdstuk 1  Situering van onze school 

1.1.Schoolgegevens  

1.1.1 Naam en adres, telefoon 

GBS De Hazensprong 

Armand Verheydenstraat 19 

3053 Haasrode 

016/ 39 41 70 (Algemeen) 

016/ 39 41 71 (Directie) 

016 39 41 72 (Secretariaat) 

016 39 41 77 (opvang lagere school) 

016 39 41 78 (opvang kleuterschool) 

1.1.2 Schoolbestuur  
- net: 

 
Wij zijn een gemengde basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd 
onderwijs. 

 
- Aanbod : 

 
 kleuter- en lager onderwijs 

 
- schoolbestuur: 

 
Gemeentebestuur Oud-Heverlee 

Gemeentestraat 2 

3054 Oud-Heverlee 

 
 

- juridische aard: 
 

Publieke rechtspersoon. Als stad/gemeente zijn wij een openbaar bestuur en 
als dusdanig in onze dagelijkse werking onderworpen aan de beginselen van de 
openbare dienst, waaronder neutraliteit (geconcretiseerd in de vorm van actief 
pluralisme), open karakter, behoorlijk bestuur, keuze 
godsdienstonderricht/zedenleer… 

 

- Samenstelling: 
 

Burgemeester:  Bart Clerckx 

Schepenen :   Hanna Van Steenkiste 

 Kris De Bruyne 

Katrien Timmermans (schepen van onderwijs) 
 

Jos Rutten 



Mattias Bouckaert 

- contactgegevens: 

 
Voor vragen in verband met onderwijs in de gemeente kun je steeds terecht bij: 

Mevr. Katrien Timmermans, Schepen van onderwijs 

Tel:0478 98 25 76; katrien.timmermans@oud-heverlee.be 

Onderwijsdienst van de gemeente: 

Algemene diensten: 016/388800 
onderwijs@oud-heverlee.be  

1.1.3 Scholengemeenschap. 

De school behoort tot de scholengemeenschap HATWEEJO 

schoolbesturen: 

Huldenberg, Overijse en Oud-Heverlee 

Scholen:  

• GBS Den Elzas, Huldenberg  

• GBS De Letterboom, Ottenburg  

• GBS Spring in ’t Veldeke, Sint-Agatha-Rode  

• GBS Heuvelstraat, Overijse  

• Gem. Kleuterschool ‘Lotharingenkruis”, Overijse 

• GBS De Letterberg, Oud-Heverlee 

• GBS De Hazensprong, Haasrode  

• GBS De Lijsterboom, Blanden  

 

1.1.4 Personeel  

De wet op de privacy bepaalt dat het schoolbestuur het privéadres en het telefoonnummer van 
de personeelsleden niet mag verspreiden noch via het schoolreglement noch via een ander 
kanaal, tenzij de personeelsleden uitdrukkelijk de (schriftelijke) toestemming geven om hun 
persoonlijk adres en telefoonnummer bekend te maken. 

 
- Directeur:  Cindy Borgers  
- Kleuteronderwijs 

 
1ste kleuterklas A (2,5 – 3 jarigen)  juf Illke Van Hellemont  
1Ste kleuterklas B (2,5 – 3 jarigen) juf Fleur Verreydt  
2de kleuterklas A   juf Hilde Juchtmans  
2de kleuterklas B    juf Carine Vanbever – Juf Sandy Vranckx  
3de kleuterklas A   juf Ann Vanderlinden  
3de kleuterklas B    juf Annemie Maas  
Zorg KS    juf Innes Huybrechts  
Kleuterturnen    juf Griet Van Laer  
     meester Ewout Vandenhende  
     juf Goedele Peeters 

- Lagere school: 
 
1ste leerjaar A   juf Tanja Peytier  
1ste leerjaar B    juf Ariane Lurquin  
2de leerjaar A    meester Kristof Vogelaers  
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2de leerjaar B    juf Loes Hombrouck  
3de leerjaar A   juf Karin De Block – juf Lotte Desteghe 
3de leerjaar B    juf Eve Corbeels  
4de leerjaar     juf Kaat Massaer  
5de leerjaar A    juf Nikki Gaublomme 
5de leerjaar B    juf Aurélie Baillieu – juf Mariane Debecker  
6de leerjaar A    meester Gunter Boghe  
6de leerjaar B    juf Karlien Willio  
Zorgcoördinator    juf Arianne Pieters 
Zorg    juf Greet Goedseels  
     juf Leen Malliet  
     juf Catherine Van Laer  
     juf Kathy Schoeters  
 
 
 
Lichamelijke opvoeding   juf Goedele Peeters  
 
Bijzondere leermeesters   
 
N.C Zedenleer    juf Sofie Van Acker 
Kath. Godsdienst    meester Gregory Bergans  
Islam. Godsdienst   juf Oona Verpoorten 
 

- Administratieve medewerkers  
 
Nys Stany 
Debecker Kayla  
Dupont Ingrid  
 

- Voor- en naschoolse opvang  
 

Van Overstyns Rudy 
Vanderstraeten Kristin 
Philips Betty 
Debecker Kayla  
Dupont Ingrid  
Dubois Bart  
Goemans Annemie  
Haegemans Lore  

 
- Onderhoudspersoneel  

 
Jonckers Lina  
Vermaelen Ria  
Willems Isabelle  
Vandezande Ann  
Leona Maes  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2. Raden 
 
          1.2.1 De schoolraad: overkoepelende schoolraad gemeentescholen Oud-Heverlee 

 
Door het Participatiedecreet moet elke school gefinancierd of gesubsidieerd door de 
Vlaamse Gemeenschap, een schoolraad oprichten. De Schoolraad is een verkozen 
overlegorgaan dat bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders, de leerkrachten en 
de plaatselijke sociaal-culturele gemeenschap. 
De schoolraad heeft advies – en overlegbevoegdheid over een groot aantal 
onderwijsaangelegenheden. 
De schoolraad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert minimaal driemaal per 
jaar (een keer per trimester) 
 

De huidige schoolraad bestaat uit: 

 
 

De voorzitter: Annemie Clerckx (Blanden) 

 
(annemie.clerckx@ocmw-leuven.be) 

 
De secretaris: Sofie Reniers 

 
De vertegenwoordigers van het personeel: 

 
Gunter Boghe, Carine Vanbever 

 
De vertegenwoordigers van de ouders: 

 

Jasmine Peeters, Joris Binnard 

 
De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap 

 

nihil 

 
De directeur zetelt ambtshalve met raadgevende stem in de schoolraad. 

 

• De voorzitter bepaalt de agendapunten. De leden kunnen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de 

vergadering een schriftelijke vraag stellen om een onderwerp aan de agenda toe te voegen) 
 



 
            1.2.2 De ouderwerking  
 
              Samenstelling 
 

Jaarlijks worden de leden van het dagelijks bestuur in hun functie her- of verkozen. 

De directie en een afvaardiging van het personeel nemen deel aan de vergadering maar 
hebben geen stemrecht. 

 

Bevoegdheden 
 

De basisdoelstelling van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders 
of daarmee gelijkgestelde voogden (hierna ouders genoemd) en de school. Het meewerken 
aan het verwezenlijken van een opvoedingsgemeenschap, het onderwijs- en 
opvoedingswelzijn van alle leerlingen wordt steeds voor ogen gehouden. 

 
Daarom hecht de ouderraad een groot belang aan een goede relatie met het schoolbestuur, 
de directie en de leerkrachten van de school. De ouderraad ondersteunt het pedagogisch 
project van het schoolbestuur volledig. 

 
De ouderraad wil de betrokkenheid van ouders bij de school verhogen met het oog op een 
betere participatie van ouders en het optimaliseren van het onderwijs- en opvoedingswelzijn 
van de kinderen. 

 
De ouderraad heeft als doel het participatief klimaat op school te stimuleren. 

 
ouderkoepel van het officieel gesubsidieerd onderwijs : KOOGO 

Bischoffsheimlaan 1-8 
1000 Brussel 

Algemeen telefoonnummer : 02 506 50 31 
  
 
 
           1.2.3 De pedagogische raad (indien van toepassing en zoals bepaald in het SWP) 
 

- samenstelling 
- bevoegdheden 
- contactgegevens 
- … 

 
           1.2.4 De leerlingenraad  
 

Samenstelling 
 

Jaarlijks worden er in 4e tot en met 6e leerjaar 2 vertegenwoordigers per klas gekozen. 
De leerlingenraad wordt jaarlijks ontbonden. Zij zijn mee verantwoordelijk voor de 
klassen van 1e leerjaar tot en met 3e leerjaar. 
De voorstellen die mee naar de leerlingenraad worden gebracht zijn toepasbaar voor 

de hele school. Maandelijks zal er 1x vergaderd worden tijdens de middagspeeltijd. 

Na 1 schooljaar wordt de leerlingenraad ontbonden en worden er nieuwe leden 

verkozen het volgende schooljaar. 

 

Activiteiten 

Met de leerlingenraad willen we de leerlingenparticipatie verhogen op school. 

Leerlingen opvoeden tot zelfbewuste jongeren, die durven opkomen voor hun mening 

en geloven in democratische waarden. 

 

Respect hebben voor ieders mening. 



Naar elkaar kunnen luisteren 

Op een gepaste manier het woord vragen 

Informatie kunnen overbrengen aan leeftijdsgenoten 

 
 
           1.2.5 De klassenraad  
 

Team van personeelsleden dat onder leiding van de directeur samen de verantwoordelijkheid 
draagt of zal dragen voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde 
leerlingengroep of individuele leerling. 

 

1.2.6 Kriebelteam 
 
Een kriebelteam bestaat uit enkele ouders en vrijwillige helpers en eventueel een medisch 
geschoolde die regelmatig alle kinderen van de kleuter- en lagere school controleren op 
luizen. Na deze controle worden alle ouders verwittigd met goed of slecht nieuws, waarbij uw 
privacy zeker gerespecteerd wordt. 

Als de luizen nadien hardnekkig pingpong blijven spelen tussen dezelfde kinderen wordt het 
CLB aangesproken om voor hen een persoonlijke oplossing te zoeken. 

Zodra er zich in de klas van uw kind(eren) een besmetting voordoet, zal u verwittigd worden 
per brief. Dit betekent dan dat er minimum één kind in de klas geplaagd wordt door deze 
vervelende beestjes en dat u uw kind best meerdere keren per week grondig controleert om te 
vermijden dat ze op zijn/haar hoofdje ook eitjes gaan leggen. Als je zelf vaststelt dat je kind 
luizen heeft, vragen we om dit steeds te melden aan de juf, meester of de directeur en het 
kind onmiddellijk te behandelen. 

Ouders die twijfelen of hun kind luizen heeft, kunnen ook steeds na afspraak terecht bij de 
schoolarts, dokter Mieke Vanoppen van VCLB. 

1.3  Partner  : OVSG 
Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door de Onderwijsvereniging van Steden en 
Gemeenten . OVSG promoot en ondersteunt het onderwijsproject van steden en gemeenten 
 
OVSG maakt de volgende kernopdrachten waar voor de leden:  
 
Pedagogische begeleiding 
De pedagogische begeleidingsdienst helpt scholen en teams om hun pedagogisch project te realiseren 
en kwaliteitsvol onderwijs uit te bouwen. De school kan bij de pedagogische begeleiding terecht voor alle 
pedagogisch-didactische vragen of innovaties. Na een doorlichting geeft de begeleiding ondersteuning. 
 
De pedagogische begeleiding wordt verzorgd door Walter Jong 
 
Naast pedagogische begeleiding kan een schoolbestuur beroep doen op de diensten van OVSG voor: 

• Nascholing en service 

• Jurering en evaluatie 

• Consulting-juridische ondersteuning 

• Protocollen Algemene Verordening Gegevensbescherming 

• Begeleiding van een dossier scholenbouw 

• Publicaties en administratieve software 

• Sport- en openluchtklassen 

• Belangenbehartiging 
 
Gemeentelijk onderwijs = 

• Onderwijs dicht bij de burger 

• Openbaar onderwijs, open voor iedereen 

• Aanspreekbaar en democratisch verkozen bestuur 

• De gemeente voert een integraal beleid waar onderwijs deel van uitmaakt en speelt in op lokale 
noden. 

• Gemeentelijke diensten versterken elkaar. De school is ingebed in een geheel van diensten 

https://www.ovsg.be/pedagogische-begeleiding
https://www.ovsg.be/gemeentelijk-onderwijs/identiteit-gemeentelijk-onderwijs


waar ze op kan rekenen en mee samenwerken. 

• Kwaliteitsvol onderwijs dankzij sterk uitgebouwde pedagogische begeleiding, nascholing, 
leerplannen … 

• Voortrekkers van vernieuwing (bv. methode-onderwijs of gelijke kansen via onderwijs) 

• School in de buurt, van de buurt en voor de buurt 
 

1.4. Onderwijsaanbod (leergebieden) -  Leerplannen 
 
De doelen uit het pedagogisch project worden geconcretiseerd via het gebruik van de OVSG-leerplan-
nen. 
 
Het onderwijsaanbod in het gewoon kleuteronderwijs omvat ten minste de volgende leergebieden:  

- lichamelijke opvoeding; 
- muzische vorming; 
- Nederlands; 
- wereldoriëntatie; 
- wiskundige initiatie. 

 
Het onderwijsaanbod in het gewoon lager onderwijs omvat ten minste, en waar mogelijk in samenhang 
de volgende leergebieden:  

- lichamelijke opvoeding; 
- muzische vorming; 
- Nederlands; 
- wiskunde; 
- wereldoriëntatie; 
- Frans; 
- leren leren; 
- sociale vaardigheden; 
- informatie- en communicatietechnologie; 
- ten minste 2 lestijden onderwijs in de erkende godsdiensten of niet-confessionele zedenleer. 

 
1.5. Screening niveau onderwijstaal- taalintegratietraject - taalbad 

 
1.5.1. Screening niveau onderwijstaal 

 
De school voert voor elke leerling in het gewoon onderwijs bij het begin van de leerplicht (5 jaar 
) een verplichte screening uit, die nagaat wat het niveau van de leerling inzake de onderwijstaal 
is. Deze screening kan nooit voor de inschrijving van de leerling uitgevoerd worden. 
 
Op basis van de resultaten van de taalscreening, moeten leerlingen die het Nederlands 
onvoldoende beheersen een actief taalintegratietraject Nederlands volgen  
 
De screening is niet verplicht voor anderstalige nieuwkomers . 
 

 

          1.5.2. Taalintegratietraject 
 
Op basis van de resultaten van de taalscreening voorziet de school een taaltraject voor de 
leerlingen die het nodig hebben en voor anderstalige nieuwkomers. Dit taaltraject sluit aan bij 
de noden van de leerling wat het Nederlands betreft. 
Op basis van de resultaten van de taalscreening, moet de leerling die het Nederlands 
onvoldoende beheerst een actief taalintegratietraject Nederlands volgen met in beginsel een 
taalbad of een volwaardig alternatief dat dezelfde resultaten bereikt. 

 
        1.5.3. Taalbad 
 

Als de leerling het Nederlands onvoldoende kent om de lessen te kunnen volgen, kan de 
school een taalbad organiseren. Het doel van het volgen van een taalbad is dat de leerling 
voltijds en intensief de Nederlandse taal leert om zo snel mogelijk te kunnen deelnemen aan de 
reguliere onderwijsactiviteiten. 
Een taalbad omvat intensieve onderwijsactiviteiten die tot doel hebben de leerling door 
onderdompeling in de onderwijstaal deze onderwijstaal te laten verwerven in functie van een 
snelle integratie in de reguliere onderwijsactiviteiten. Dit kan een voltijds traject zijn. Een 



leerling kan gedurende het basisonderwijs maximaal één schooljaar een voltijds taalbad of 
voltijds gelijkwaardig alternatief volgen. 

 

Advies OVSG: 

Een taalbad volledig buiten het klasgebeuren organiseren vinden we vanuit pedagogisch 
perspectief niet verantwoord.   
Dit betekent dat je leerlingen gaat isoleren en dat je alleen op taal gaat inzetten. Zo wordt taal uit 
de context van het leren gehaald.  
Bovendien veroorzaakt dit systematisch schoolse vertraging. Door in de klas aanwezig te zijn 
vindt erg veel informeel leren plaats en verhoogt het socio-emotioneel welbevinden en integratie. 
Het spreekt voor zich dat taalverwerving waaraan in de klaspraktijk wordt vormgegeven en 
waarbij extra ondersteuning wordt ingezet, wel zinvol is.  
We opteren voor een semi-geïntegreerde werking, waarbij de leerling voornamelijk deelneemt 
aan het reguliere klasgebeuren en gedurende enkele uren per week in een aparte groep 
intensief ondergedompeld wordt in de Nederlandse taal. 
 

 

Hoofdstuk 2  Organisatorische afspraken 

2.1  Afhalen en brengen van de kinderen 
  
2.1.1. Ouders 

 
Ouders die hun kinderen zelf naar school brengen, begeleiden de kinderen tot aan de 

schoolpoort of tot op de speelplaats. 

Ouders die hun kinderen komen afhalen tijdens het toezicht melden hun kind af via de 

streepjescode bij het toezichthoudend personeel. 

De kinderen die worden afgehaald, kunnen nooit zonder begeleiding van de ouders de 

speelplaats verlaten (en bv. alleen naar de parkeerplaats gaan). 

Ouders die hun kinderen door andere personen aan school laten afhalen, delen op voorhand 

schriftelijk aan de directeur/ administratief medewerker mee wie het kind mag afhalen, indien 

het afhalen gebeurt tijdens de naschoolse opvang, dient de afhaler doorgegeven te worden 

aan de mensen van de buitenschoolse kinderopvang. 

De schoolingang moet steeds worden vrijgehouden. 

 
Indien ouders hun kind(eren) voor de aanvang van het toezicht naar school brengen of na 

het beëindigen van de het toezicht op school laten, valt dit volledig onder hun eigen 

verantwoordelijkheid. 

 
2.1.2. Begeleiding voor het verlaten van de school 
 

Kinderen van de lagere school die te voet of met de fiets naar school komen worden 's 

avonds begeleid in rijen: 

Voetgangers/ fietsers 

 

- rij 1: leerlingen worden overgezet aan de Armand Verheydenstraat 

 

- rij 2: leerlingen worden overgezet aan de Verbindingsstraat 
 

 

2.2  Lesurenregeling 
 



Maandag – dinsdag – woensdag – donderdag en vrijdag: van 07u00 tot 18u00 

De dagindeling ziet er als volgt uit: 

Voormiddag : 8u45 – 10u25 
10u25 – 10u45 
10u45 – 12u00 

activiteiten 
speeltijd 
activiteiten 

 
12u00-13u00 middagpauze 

Namiddag : 13u00 – 14u20 
14u20 – 14u40 
14u40 – 15u30 

activiteiten 
speeltijd 
activiteiten 

2.3. Toezicht en kinderopvang 

 Betalend:  

Kleuters: 

 

7 tot 8.30 uur in de lagere school, vanaf 8.15u naar de  kleuterschool 

16 uur tot 18 uur in de kleuterschool (woensdag vanaf 12.20 uur) 

Lagere school:  

7uur tot 8.30 uur in de lagere school 

16 uur tot 17.30 uur in de lagere school (woensdag vanaf 12.20) 

Niet betalend:  

Ochtend: van 8.30 uur tot 8.45 uur 

Kleuterschool: kinderen worden op de speelplaats opgevangen lagere school: kinderen gaan 

dadelijk naar de klas als ze toekomen 

Lagere school: kinderen gaan dadelijk naar de klas als ze toekomen. 

middag: van 12 uur tot 13 uur (behalve op woensdagmiddag) avondtoezicht: 

van 15.30 uur tot 16.00 uur 

Het voor- en naschools toezicht gebeurt op school. 

Als uw kind in de opvang blijft, wordt het via een streepjescode uitgelogd. Dit systeem bevordert 
de veiligheid van de kinderen en vereenvoudigt de facturatie en de juiste registratie. 

 

 
De opvang “kleuterschool” is bereikbaar op het nummer 

016/394178 

 
De opvang “lagere school” is bereikbaar op het nummer 

016/394177 

2.5. Schoolverzekering 
 
Naam van de verzekeringsinstelling :  ETHIAS 

Zetel voor Vlaanderen 



Prins Bisschopssingel 73 3500 Hasselt 
Wat wordt er verzekerd?  
 
De lichamelijke schade en verzorgingskosten van de leerling bij een ongeval: 

- Op de weg van en naar school (het normale traject af te leggen tussen verblijfplaats en 
school) 

- Tijdens de schooluren  

- Op de buitenschoolse activiteiten in schoolverband (schoolreizen, sportdagen, 
leeruitstappen) 
 

Hoe en wie verwittigen bij schade en ongeval?  
 
U neemt best contact op met de school, waar u een verzekeringsformulier kan krijgen. 
 
Aangezien de aangifte zeer snel dient te gebeuren, bezorgt u dit ingevuld aangifteformulier zo spoedig 
mogelijk terug aan de school. 
 

De betalingsbewijzen van al de onderzoeken (dokter, ziekenhuis,…) worden door u verzameld. 
U biedt deze aan bij de mutualiteit en vermeldt dat het om een schoolongeval gaat. Deze instantie 
stelt dan een formulier met het niet terug te vorderen deel op. 
Dit overzichtsformulier bezorgt u op het secretariaat. 

 

De school stuurt deze documenten naar de verzekeringsmaatschappij. De verzekeringsmaatschappij 
handelt het dossier af en betaalt u, na goedkeuring, terug. 

 
We wensen uitdrukkelijk te stellen dat ouders zelf hun verantwoordelijkheid dienen te dragen voor 
ongevallen die gebeuren op plaatsen die niet rechtstreeks liggen op de weg van school naar huis en 
omgekeerd. 
 
Wat is niet verzekerd? 

 
De verzekering dekt ook geen materiële schade, uitgezonderd brillen. 
De kinderen zijn dus niet verzekerd voor schade aan kleding, boekentassen of andere eigendommen! 
De ouders van de kinderen die opzettelijk andermans eigendommen beschadigen of vernielen zullen 
verzocht worden de benadeelde ouders te vergoeden, of hun persoonlijke verzekering aan te spreken 
om de schade te regelen. 
 

2.6.   Schooltoeslag 

 
Kinderen vanaf 3 jaar die Nederlandstalig kleuter-, lager of secundair onderwijs volgen in Vlaanderen of 
Brussel kunnen als extra rekenen op een jaarlijkse schooltoeslag als het inkomen van de ouders (of de 
ouder en eventuele partner waar het kind is gedomicilieerd na een echtscheiding) voldoet aan de 
inkomensvoorwaarde. 
De schooltoeslag wordt ontvangen van uw uitbetaler van het Groeipakket. 
 
 
Schrappen wat niet van toepassing is voor uw school : 
Ouders die met hun kinderen in Vlaanderen wonen, zullen vanaf september 2019 (schooljaar 2019-
2020) hun schooltoeslag niet meer moeten aanvragen. Voor een kind dat al gekend is binnen het 
Groeipakket wordt het recht op een schooltoeslag automatisch onderzocht en toegekend. 
 
Ouders die met hun kinderen in Brussel, Wallonië, de Duitstalige Gemeenschap of een land van de EU 
wonen, en waarvan de kinderen naar het Nederlandstalig onderwijs in Vlaanderen of Brussel gaan, 
zullen gecontacteerd worden door Fons, de uitbetaler van de Vlaamse overheid, om hun gegevens op te 
vragen. Zo'n onderzoek gaat trager dan een aanvraag. U kunt dus ook zelf een aanvraag indienen 
vanaf 1 augustus voor het betrokken schooljaar bij een uitbetaler naar keuze. 
  
De schooltoeslag wordt één maal per jaar toegekend, aan het begin van het schooljaar (september of 
oktober). 
  
Meer informatie :  
     https://www.groeipakket.be/ 
 

https://www.vlaanderen.be/uw-overheid/verdeling-van-de-bevoegdheden/de-landen-van-de-europese-unie-eu-en-de-europese-economische-ruimte-eer
https://www.vlaanderen.be/het-groeipakket-nieuwe-kinderbijslag/contactgegevens-uitbetalers-groeipakket-kinderbijslagfondsen
https://www.groeipakket.be/


2.7.     Uiterlijk voorkomen 
 

Kledij, schoeisel en haartooi van de leerlingen zijn verzorgd, eenvoudig en hygiënisch. 
Er wordt afstand genomen van mode-onderhevige bewegingen die zich ook uitwendig 
manifesteren en daardoor een middel zijn om zich te distantiëren van de medeleerlingen. Het 
allerbelangrijkste is de positieve houding van de leerlingen. 

 
De Kledij eigen aan een bepaalde cultuur en/of levensbeschouwing of modetrends zijn 
toegestaan. Als deze kledij oorzaak is van conflicten kan men overwegen om deze te 
verbieden. 

2.8.     Afspraken zwemmen  

Al de leerlingen van de lagere school gaan om de 14 dagen zwemmen in ”SPORTOASE” 

Leuven. De kosten voor bus en inkom worden deels betaald door de gemeente Oud-

Heverlee, deels door subsidies (6e leerjaar) en deels door de ouders (maximumfactuur – zie 

schoolreglement) . 

Voor de zwemlessen heeft uw kind het volgende nodig : 

- een badpak voor de meisjes en een zwembroek voor de jongens, 

- 2 handdoeken, een kam of een borstel, een muts of een kap om de natte haren te 

bedekken. 

Het kind laat die dag waardevolle spulletjes thuis. 

Gemakkelijke kledij maakt dat het aan- en uitkleden vlotter verloopt. 

De turnkledij bestaat uit : gymschoenen, een sportshort en een T-shirt (met het logo van de 

school (facultatief)). Bij het begin van het schooljaar wordt dit T-shirt te koop aangeboden; 

2.9.    Verloren voorwerpen 
 
De school is niet aansprakelijk voor diefstal of het verlies van persoonlijk materiaal van de kinderen 
(kledij, fiets, juwelen, gsm, …).  
Zorg dat zoveel mogelijk alle persoonlijk materiaal van de kinderen hun naam draagt. 
Indien een kind iets mist, kan er steeds gekeken worden in de inkomhall van de kleuter- en of lagere 
school, waar alle verloren voorwerpen tentoon hangen aan de kapstokken of aan de klaskapstokken in 
de gangen. 
Verloren voorwerpen die niet werden opgehaald voor het einde van het schooljaar, worden in de grote 
vakantie aan het goede doel gegeven. 
 

2.10.    Verkeer en veiligheid 

Als Octopusschool werken we mee aan het ontwikkelen van een schoolomgeving met aandacht voor 

veiligheid en duurzame verplaatsingen maar ook vergroening, beweging, ontmoetingskansen en 

participatie. 

- De ouders bespreken met hun kinderen de veiligste schoolroute van thuis naar school en van 
school naar thuis. Van deze route mag niet worden afgeweken. 
De ouders zorgen ervoor dat kinderen, die met de fiets naar school komen over een fiets 

beschikken die in orde is en verkeersveilig is uitgerust. 

- De school stimuleert het dragen van fluohesjes en fietshelmen. Een werkgroep 
verkeersveiligheid is actief op school. 

- De leerlingen van het 6e leerjaar leggen jaarlijks een praktisch fietsexamen op de openbare 
weg af tot het behalen van een fietsbrevet. 
De leerlingen van de eerste graad leggen het voetgangersexamen af op de openbare weg. 

- Na schooltijd worden kinderen die met de rij naar huis gaan door één van de ouders aan de 

deur opgewacht (hetzij anders schriftelijk meegedeeld). Anders kunnen zij hun kind op 

school in het toezicht vinden. 



- Kinderen die in het naschools toezicht blijven, worden door de ouders in de school 

opgehaald. 

- Kleuters die met de rij meegaan, laten hun fiets in de lagere school. Daar worden ze door de 

ouders gebracht en gehaald. 

 

Het is niet toegelaten dat kinderen die na schooltijd de school hebben verlaten, alleen terugkeren 

naar de school. De schoolverzekering laat dit niet toe. 

2.11. Verjaardagen 
 
Verjaardagen worden gevierd in de klassen. 
Kinderen mogen trakteren voor hun verjaardag in de klas, liefst in samenspraak met de klastitularis. Liefst 
een gezonde traktatie, geen snoep! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.12.   Leefregels voor leerlingen 
 

Mijn houding : 
 

Ik heb respect voor anderen. 
Ik vecht niet en maak geen ruzie. 
Ik scheld niemand uit en gebruik geen bijnamen. 
Ik heb eerbied voor het bezit van anderen. 
Ik pest niemand en zet ook anderen niet aan tot pesten. 
Ik schrijf netjes en verzorg mijn schriften. 
Ik geef thuis onmiddellijk alle brieven en nota's van de school af. 
In de eetzaal ben ik rustig en heb ik goede tafelmanieren. 
Ik luister steeds naar de aanwijzingen van de leraar of de toezichter. 

 

Gezondheid en hygiëne: 
Mijn kledij, schoeisel en haartooi zijn verzorgd en hygiënisch. 
Na bezoek aan het toilet spoel ik door en was ik mijn handen. 
Ik hou de toiletten netjes. 
In de turnles draag ik de voorgeschreven turnkledij. 
Ik neem mijn turnkledij regelmatig mee naar huis om te wassen. 
Ik breng alleen gezonde versnaperingen mee (bv. een appel): woensdag = fruitdag 
Als ik dorst heb, vraag ik water aan de leerkracht. 

 

Zorg voor het milieu: 
Ik zorg mee voor een nette school. 
Ik sorteer het afval en gooi het in de juiste container. 
Ik draag zorg voor het groen op de speelplaats. 
Mijn klas is af en toe aan de beurt om afval dat toch op de grond was achtergebleven op te ruimen. 
Daar doe ik flink aan mee. 

 
Mijn taalgebruik: 
Op school spreek ik Algemeen Nederlands. 
Volwassenen spreek ik aan met meneer of mevrouw. 
De leraren noem ik "meester" of "juf". 
De directeur spreek ik aan met “juf”. 

 
Schooltaken: 
Ik maak mijn huiswerk en leer mijn lessen. 
Wanneer ik dat niet heb kunnen doen, verwittigen mijn ouders de leerkracht via mijn agenda. 
Ik vul elke dag mijn agenda in en laat hem wekelijks (dagelijks) tekenen door één van mijn ouders. 
Wanneer ik niet mag zwemmen of turnen breng ik een attest mee naar school.  

 

Mijn materiaal: 
Ik draag zorg voor mijn kledij en mijn schoolgerei. 
In mijn boekentas zit alles netjes bij elkaar en steekt enkel het nodige. 
Ik zorg ervoor dat ik altijd het nodige schoolgerei mee heb, ook voor het zwemmen en de turnles. Mijn 
boekentas staat op de aangeduide plaats. 
Mijn fiets staat netjes in de fietsenstalling. 
Ik bezorg verloren voorwerpen aan de juf of meester en vindt ze terug in de inkomhall of op de houten 
planken. 
 
Spel: 

Ik speel sportief en sluit niemand uit. Ik maak gebruik van het spelaanbod op school. Springtouwen en 
ballen, …mogen dus thuisblijven. 
Ik breng geen materialen mee naar school, die tot ruilen kunnen aanzetten. 
In de klassen, gangen en toiletruimtes speel ik niet. 
Bij mijn aankomst op school ga ik onmiddellijk naar mijn klas.



  Speeltijd: 
Bij het belsignaal stop ik het spelen ga rustig naar de klas. 
Ik verlaat de eetzaal, de klas of de speelplaats niet zonder de toestemming van de toezichter. 
's Middags of 's avonds ga ik in de passende rij staan of wacht ik op de speelplaats/ parking tot mijn 
ouders me komen afhalen. Met schriftelijke toestemming van mijn ouders mag ik alleen naar huis. 
Ben ik 15 min na de laatste lestijd nog op de speelplaats , dan ga ik naar de naschoolse opvang. 

 

Het verkeer: 
Ik neem steeds de veiligste schoolroute. 
Ik respecteer de verkeersreglementen. 
Ik ben uiterst voorzichtig op de openbare weg. 
Ik zorg ervoor dat mijn fiets technisch in orde is. 

 

Veiligheid: 
Ik plaats niets voor nooduitgangen en versper geen gangen, trappen en in- of uitgangen. 
Ik ga rustig en ordelijk van en naar de klassen en op de trappen. 
Ik ga niet naar plaatsen (bv. kelder, keuken,...) waarvan aangeduid is dat ik er niet mag zijn. Als ik 
geneesmiddelen moet innemen, geef ik die 's morgens aan de leraar met een doktersattest erbij. 

 

Brand: 
Bij brand zorg ik onmiddellijk voor een melding. 
Bij brandalarm volg ik de instructies van de leraren en verlaat ik onmiddellijk het lokaal via de 
uitgangen die we bij de oefening gebruikten, zonder lopen. 
Ik laat al mijn materiaal achter. 
Ik verzamel op de aangeduide en ingeoefende plaatsen. 

 
 

Als ik de afspraken niet naleef: 
Ik krijg een mondelinge opmerking. 
Bij herhaling krijg ik een schriftelijke opmerking en mijn ouders worden op de hoogte gebracht. We 
bespreken samen de situatie. 
In extreme gevallen, als afspraken onmogelijk blijken voor mij, kan de directeur een tuchtprocedure 
starten. 

 
Wat als de leraar zich vergist? 
Ik vraag beleefd aan de leraar of het mogelijk is dat hij zich vergist heeft. 
Ik bespreek het voorval met de leraar, liefst onmiddellijk of tijdens de daaropvolgende speeltijd. 
 
 

• Uitstappen en maximumfactuur 
 

Tijdens het schooljaar worden er extra-muros activiteiten georganiseerd. 
Dit zijn activiteiten georganiseerd voor een groep leerlingen die plaatsvinden buiten de schoolmuren, 
waarbij de leerlingen deze lessen of activiteiten dienen te volgen. 

 

Zowel culturele uitstappen, natuuruitstappen, projecten, sportactiviteiten en schoolreizen worden 
hiermee bedoeld. 
De extra-muros activiteiten vormen een deel van het schoolgebeuren van de kinderen. Deze 
activiteiten worden ingepast in het leerprogramma van de school. 

 

Opdat elk kind kan deelnemen aan deze activiteiten voorzien we voor kinderen die, omwille van 
religieuze, culturele of andere overtuiging andere voedingsgewoonten hebben, aangepaste voeding. 

 
We rekenen er dan ook op dat alle ouders hun schriftelijke toestemming geven om hun kind deel te 
laten nemen aan deze activiteiten. 

 
Bij het begin van het schooljaar bieden we de ouders een algemeen toestemmingsformulier aan voor 

de jaaractiviteiten. (niet geldig voor de naschoolse activiteiten) 

 
Van elke activiteit worden de ouders tijdig op de hoogte gesteld. 

 

Wanneer een ouder bezwaar heeft tegen één van deze activiteiten dan kan dit schriftelijk gemeld 



worden aan de directie. 
 

Financiële redenen worden niet aanvaard, zolang het binnen de bijdrage regeling blijft; 
. 
Maximumbedrag per schooljaar voor de ouders: 
Kleuter: €45 
Leerling lager onderwijs: €90 

 
Voor meerdaagse extra-muros activiteiten kan enkel in de lagere school een bijdrage gevraagd 
worden. Deze bijdrage zal maximum €450 bedragen voor de volledige schoolloopbaan lager 
onderwijs. 

 

Kinderen die niet deelnemen, dienen wel op school aanwezig te zijn en worden dan op een didactisch 
verantwoorde manier opgevangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Hoofdstuk 3         Schoolverandering 
 

3.1. De verantwoordelijkheid voor het veranderen van school in de loop van een schooljaar ligt bij de 
ouders. 

 
3.2 De nieuwe inschrijving geldt vanaf de dag waarop de directie van de nieuwe school de 

schoolverandering schriftelijk heeft meegedeeld aan de directie van de oorspronkelijke 
school. 

 
3.3. Bij verandering van school door een leerling worden tussen de betrokken scholen 
leerlingengegevens overgedragen onder de volgende gezamenlijke voorwaarden: 
 

1° de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan : 
2° de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan 
betrekking heeft; 
3° tenzij de regelgeving de overdracht verplicht stelt, gebeurt de overdracht niet indien de 
ouders er zich expliciet tegen verzetten, na, op hun verzoek, de gegevens te hebben 
ingezien. 
 

3.4. Een kopie van een verslag of een gemotiveerd verslag van een CLB moet verplicht overgedragen 
worden van de oude school naar de nieuwe school. Ouders kunnen zich tegen deze overdrachten niet 
verzetten. 
 
3.5. Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door de leerling mogen nooit aan de 
nieuwe school doorgegeven worden. 
 

3.6. Bij schoolverandering deelt de school het aantal halve dagen ongewettigde afwezigheid van het 
lopende schooljaar mee aan de nieuwe school. 

 

3.7. Schoolverandering van het gewoon naar het buitengewoon basisonderwijs kan onmiddellijk zodra 
de ouders over een verslag beschikken. 

 

Hoofdstuk 4  Ouderlijk gezag in 
onderwijsaangelegenheden 

4.1    
 
In principe zijn de beide ouders van een minderjarige gezamenlijk verantwoordelijk voor de opvoeding 
van hun kind (co-ouders). Zij hoeven daarvoor niet gehuwd te zijn of samen te wonen. Zij nemen 
eensgezind de beslissingen over het onderwijs van hun kind. 
 

 
4.2   Concrete afspraken 

 
De school respecteert de rechten van beide ouders bij alle beslissingen in verband met de opvoeding 
van de leerlingen zoals: 

- bij de inschrijving van de leerlingen; 
- bij de keuze van een levensbeschouwelijk vak of de vrijstelling daarvan; 
- bij orde- en tuchtmaatregelen; 
- bij keuzes i.v.m. de schoolloopbaan van het kind (bv. zittenblijven of niet); 
- bij de schoolverrichtingen in het algemeen (bv. bij informatie via nieuwsbrief, bij 

uitnodiging oudercontacten, bij bezorgen van rapporten, …). 
 

De school gaat ervan uit dat zij door de ouders geïnformeerd wordt indien er rekening moet gehouden 
worden met een specifieke regeling.  
 
 



Hoofdstuk 5  Keuze van de levensbeschouwelijke 
vakken 

 
 
 Ouders kiezen bij de inschrijving van hun kind in de lagere school : 

1. dat hun kind een cursus in één der erkende godsdiensten volgt; 
2. dat hun kind een cursus niet-confessionele zedenleer volgt. 

 

Als ouders op basis van hun religieuze of morele overtuiging bezwaren hebben tegen het volgen 
van één van de aangeboden cursussen godsdienst of niet-confessionele zedenleer, dan kunnen 
ze vragen om een vrijstelling te krijgen. De ouders zorgen zelf voor opdrachten. Een vrijstelling 
betekent nooit dat een leerling minder tijd op school doorbrengt dan de normale aanwezigheid 
van alle leerlingen. 

De klassenraad zal nagaan of de vrijgekomen lestijden zinvol aan de eigen 
levensbeschouwing zijn besteed. Als dit niet zo is, dan kan de klassenraad de leerling en 
de betrokken personen hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen zodat een bijsturing 
mogelijk is. 

 

De ouders zijn verplicht deze keuze te maken bij de eerste inschrijving in de school. Deze 
verklaring wordt binnen de 8 kalenderdagen bezorgd aan de school, te rekenen vanaf de dag 
van inschrijving of vanaf de eerste schooldag van september. 
De ouders kunnen hun keuze wijzigen. Wie van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken 
vraagt in de school een nieuw keuzeformulier aan en bezorgt het voor 30 juni van het lopende 
schooljaar aan de directeur. De nieuwe keuze geldt vanaf de eerste schooldag van het 
schooljaar. 

Voor leerplichtige kleuters is er geen verplichting  ,maar wel een recht op levensbeschouwelijk 
onderricht. Het officieel kleuteronderwijs zelf biedt geen levensbeschouwelijk onderricht aan. 

Ouders die dit voor hun leerplichtige kleuter wensen, kiezen zelf een officiële school voor lager 

onderwijs waar de levensbeschouwing van keuze aangeboden wordt. Uiterlijk op 8 september 

moeten de ouders de lagere school naar keuze te contacteren. Als het gaat om een andere 

school dan de school waar het kind kleuteronderwijs volgt, informeren de ouders de eigen 

kleuterschool eveneens tegen 8 september. De kleuter zal dan voor het levensbeschouwelijk 

onderricht de eigen kleuterklas verlaten en aansluiten bij kinderen van de lagere school die 

dezelfde levensbeschouwing volgen. 

 

 

Hoofdstuk 6         ONDERSTEUNINGSNETWERK 
 

De school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk Centrum 

Contactgegevens : http://www.vgc.be/onw-centrum 

Voor algemene vragen over ondersteuning of voor specifieke vragen over de 

 
ondersteuning van uw kind binnen de school kan u terecht bij Cindy Borgers (directeur) en Arianne 

Pieters (zorgcoördinator) 

 

 

http://www.vgc.be/onw-centrum


Hoofdstuk 7  Toedienen van medicijnen   
9.1. De school dient uit eigen beweging geen medicatie toe. Bij ziekte zal ze in de eerste plaats een 

ouder of een door u opgegeven contactpersoon trachten te bereiken. Indien dit niet lukt en 
afhankelijk van de hoogdringendheid, zal de school de eigen huisarts, een andere arts of 
eventueel zelfs de hulpdiensten contacteren. 

  
9.2. De ouders kunnen de school vragen om medicatie toe te dienen. 

De school kan weigeren om medicatie toe te dienen, tenzij:  

 8.2.1. die is voorgeschreven door een arts én: 
8.2.2. die omwille van medische redenen tijdens de schooluren dient te worden toegediend.  

                Bv.: 
   De ouders bezorgen de school: 

- de naam van het kind; 
- de datum; 
- de naam van het medicament; 
- de dosering; 
- de wijze van bewaren; 
- de wijze van toediening; 
- de frequentie; 
- de duur van de behandeling. 

 
9.2.3. In overleg met de CLB-arts kan het personeelslid van de school alsnog weigeren 
medicatie toe te dienen. In onderling overleg tussen de school, het CLB en de ouders wordt naar 
een passende oplossing gezocht. 
 
 

Hoofdstuk 8  Grensoverschrijdend gedrag 
/integriteit van de leerling 

 
Leerlingen onthouden zich van iedere daad van geweld, pesten en grensoverschrijdend seksueel 

gedrag. Bij vermoeden van inbreuk neemt de school gepaste 
maatregelen om de fysieke integriteit van de leerlingen te beschermen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



         Hoofdstuk 9  Jaarkalender  
Activiteiten en vrije dagen schooljaar 2022-2023  

  

Start schooljaar:   donderdag 1 september 2022  
 

M.J.C.-appeltjescross:   zaterdag 24 september 2022  
 

Lokale verlofdag:   Maandag 3 oktober 2022  
 

Pedagogische studiedag *:  dinsdag 4 oktober 2022   
 

Kaas & Wijnavond:   zaterdag 22 oktober 2022  
 

Herfstvakantie:   maandag 31 oktober 2022- vrijdag 4 november 2022  
 

Wapenstilstand:   vrijdag 11 november 2022  
 

Kerstvakantie:   maandag 26 december 2022– vrijdag 6 januari 2023  
 

Pedagogische studiedag*:  woensdag 25 januari 2023  
 

Krokusvakantie:   maandag 20 februari 2023 – vrijdag 24 februari 2023  
 

Sneeuwklassen:   nog geen datum gekend   
 

Lokale verlofdag:   vrijdag 17 maart 2023  
 

Sportklassen:    maandag 17 april – vrijdag 21 april 2023 
  
Paasvakantie:    maandag 3 april – vrijdag 14 april 2023  
 

Pedagogische studiedag*:   woensdag 17 mei 2023  
 

O.H.Hemelvaart:            donderdag 18 mei 2023  
 

Brugdag:    vrijdag 19 mei 2023  
 

Pinkstermaandag:   maandag 29 mei 2023  
 

Schoolfeest:    zondag 25 juni 2023  
 

Laatste schooldag:   vrijdag 30 juni 2023  
*Opvang wordt voorzien   

 

 

 

 

 

 



Hoofdstuk 10      pesten op school  

Preventief 

 
We werken aan een positieve schoolklimaat, waarbij empathie en sociale 

vaardigheden ontwikkeld worden. Vanuit het zorgbeleid van de school worden 

activiteiten voorgesteld en opgevolgd. 

- De schoolrapporten geven niet alleen een beeld van de verworven vaardigheden 
op cognitief vlak. Er is ook aandacht voor muzische vorming, lichamelijke opvoeding 
en sociale vaardigheden. Dat brengt met zich mee dat kinderen zich op 
verschillende vlakken gewaardeerd kunnen voelen. Bij elk rapport hoort ook een 
kindrapport. Hierin is naast de aandachtspunten die betrekking hebben op de 
gemaakte afspraken ook plaats voor het kind om over het eigen welbevinden te 
reflecteren. De kinderen vullen het individueel aan. Het moment waarop de 
rapporten aan de kinderen worden bezorgd, voorziet de klasleerkracht tijd voor een 
individueel gesprek met elk kind. 

- Bij aanvang van elk schooljaar wordt in elke klas het schoolreglement overlopen 
en worden er vanuit de kinderen regels opgesteld die aansluiten bij een positief 
klasklimaat. Deze worden visueel vastgelegd zodat er altijd naar verwezen kan 
worden. Voorkomen van pestgedrag is hierin opgenomen. 

- Eersteklassers, tweedeklassers krijgen in het begin van het schooljaar een peter of 
meter uit de zesde klas toegewezen. Samen worden een aantal klas overschrijdende 
activiteiten uitgevoerd. Het peter- en meterschap wordt in de zesde klas voorbereid. 
Zesdeklassers krijgen een gezonde haalbare verantwoordelijkheid de eersteklasser 
die hen wordt toevertrouwd wegwijs te maken in de lagere school. 

- Kindcontacten vinden twee keer per schooljaar plaats, dit omvat individuele 
gesprekken, waarbij steeds aandacht is voor het welbevinden van de leerlingen. 

 

Bij pestgedrag volgen we als school een stappenplan, waarbij de zorgcoördinator 

een centrle rol speelt, maar steeds in communicatie blijft met de klasleerkracht. 

De zorgcoördinator heeft een gesprek met het slachtoffer. Nadien zullen er 
individuele gesprekken volgen met andere leerlingen uit de klas om de pestsituatie 
met zoveel mogelijk factoren in kaart te brengen. Als laatste spreekt de 
zorgcoördinator met de pester. 

 
Ze organiseert een eerste bijeenkomst met enkele kinderen, waaronder de pester(s) 
en eventueel andere “neutrale” of indirect betrokken kinderen uit de klas. 
Het probleem wordt kort opnieuw op tafel gelegd. Er worden geen straffen 
gegeven. De leerkracht doet beroep op hun verantwoordelijkheidsgevoel. Samen 
wordt er naar concrete oplossingen van het probleem gezocht. 
Iedere leerling van de groep spreekt individueel zijn persoonlijke, concrete 
engagement uit in de ik-vorm. 

De groep krijgt één of twee weken de tijd om het engagement uit te voeren 

De zorgcoördinator heeft dan weer een gesprek met het slachtoffer en de hele 
groep. Dit wordt herhaald indien nodig, zolang als nodig is. 
 

 



 
De klasleerkracht volgt deze leerlingen intensief op en meldt dadelijk aan de 

zorgcoördinator als er zich opnieuw problemen voordoen. 

Zowel de ouders van de gepeste als ouders van de pestkop worden betrokken bij dit 

verhaal. Zij kunnen bijdragen bij het zoeken naar oplossingen. 

Indien het pestgedrag zich hardnekkig blijft voordoen, komen we in verhoogde zorg 

terecht. Het CLB wordt op de hoogte gebracht en verdere stappen zullen in 

samenspraak met alle betrokken partijen gezet worden. 

 
Voor pestgedrag op school vragen we ouders om contact op te nemen met de school 

(directie of zorgcoördinator of klasleerkracht) alvorens in contact te treden met de ouders 

van de andere partij. 
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