
 

pagina 1 van 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Bijlagen 

  SBC/EW/erk&sub AV erk&sub 

vragen naar/e-mail  telefoonnummer datum 

Eric Wouters 02/553 93 26 14-03-2018 

eric.wouters@ond.vlaanderen.be   

Betreft:  vrije basisschool de Libellenschool, Sooi Willemsplein 3, 3910 Neerpelt – aanvraag erkenning     

 
De vzw de Libel heeft een aanvraag tot erkenning en subsidiëring voor de bovenvermelde school ingediend.  
 
Het betreft hier een totaal nieuwe vrije niet-confessionele (methode)school vanaf 1 september 2018.  
 
Gelieve de bevoegde inspectieleden de opdracht te geven om na te gaan of de nieuwe school voldoet aan 
alle voorwaarden vermeld in artikel 62 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997. 
 
Graag ontving ik een inspectieverslag samen met uw advies. 
 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
 
 
 
 
 

 
Johan Heymans 
Adjunct van de directeur 

AGENTSCHAP VOOR 

ONDERWIJSDIENSTEN 

 

 

Vlaamse overheid 

Afdeling Basisonderwijs, DKO en CLB – Scholen en leerlingen 

Koning Albert II-laan 15 

1210 BRUSSEL 

T 02 553 93 86 

scholen.basisonderwijs.agodi@vlaanderen.be 

clb.agodi@vlaanderen.be 

www.onderwijs.vlaanderen.be 

www.agodi.be 

 

 

Nota voor de inspecteur-coördinator 

 

Basisonderwijs 

 

 

 

 



 

 Aanvraag tot erkenning als vrije school 
1F3C8E-169-160331 

AV035 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 Agentschap voor Onderwijsdiensten 
Afdeling Basisonderwijs, Deeltijds Kunstonderwijs en CLB – Scholen en Leerlingen 
Hendrik Consciencegebouw (4de verdieping)  
Koning Albert II-laan 15, 1210 BRUSSEL 
T 02 553 93 86 
scholen.basisonderwijs.agodi@vlaanderen.be 

 Wie vult dit formulier in? 
De vertegenwoordiger van het schoolbestuur vult dit formulier in. 

 

 Gegevens van het schoolbestuur 
 1 Vul de naam van het schoolbestuur in. 

 vzw de Libel 

 2 Vul de gegevens van de maatschappelijke zetel van het schoolbestuur in. 

 straat en nummer Soezenstraat 3              vanaf 01/09/2018 Sooi Willemsplein 3 

 postnummer en gemeente 3960 Bree                                                        3910 Neerpelt  

 telefoonnummer +32 499 39 13 59 

 e-mailadres info@delibellenschool.be 

 

 Gegevens van de school 
 3 Vul de gegevens van de school in. 

 naam de Libellenschool  

 straat en nummer Sooi Willemsplein 3 

 postnummer en gemeente 3910 Neerpelt  
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 Ondertekening door de vertegenwoordiger van het schoolbestuur 
 4 Vul de onderstaande verklaring in. 

 Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld. 

Ik verklaar op erewoord dat de school: 
- georganiseerd is onder de verantwoordelijkheid van een schoolbestuur 
- gevestigd is in gebouwen en lokalen die voldoen aan de voorwaarden van hygiëne, veiligheid en bewoonbaarheid 
- een structuur heeft als vermeld in het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 
- een pedagogisch geheel vormt dat gevestigd is in eenzelfde complex van gebouwen, of in elk geval in dezelfde 

gemeente of in een aangrenzende gemeente, of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, behalve bij een door 
de Vlaamse Regering verleende afwijking 

- beschikt over voldoende didactisch materiaal en over een aangepaste schooluitrusting 
- de bepalingen naleeft over de taalregeling in het onderwijs en de taalkennis van het personeel 
- de controle door de onderwijsinspectie mogelijk maakt 
- de reglementering met betrekking tot de vakantieperiodes en de aanwending van de onderwijstijd in acht neemt 
- in het gewoon basisonderwijs een leerplan toepast dat de Vlaamse Regering heeft goedgekeurd, en in het 

buitengewoon basisonderwijs de bepalingen naleeft inzake de handelingsplannen 
- een beleidscontract heeft gesloten met een centrum voor leerlingenbegeleiding of een beleidsplan heeft 

opgesteld in samenwerking met een centrum voor leerlingenbegeleiding 
- in het geheel van haar werking de internationaalrechtelijke en grondwettelijke beginselen over de rechten van de 

mens, en van het kind in het bijzonder, eerbiedigt 
- een doeltreffend beleid voert om het rookverbod bekend te maken en te handhaven, controle uitoefent op de 

naleving van het rookverbod en overtreders bestraft op basis van het eigen sanctiebeleid, vermeld in het school- 
of arbeidsreglement. 

 datum 
dag 

28 
maand 

02 
jaar 

2018  

 handtekening  

 voor- en achternaam Nathalie Jannis,  in naam en voor rekening van vzw de Libel 

 

 Aan wie bezorgt u dit formulier? 
 5 Bezorg dit formulier uiterlijk op 1 mei met de post of via e-mail aan het bevoegde schoolbeheerteam van de afdeling 

Basisonderwijs, Deeltijds Kunstonderwijs en CLB van het Agentschap voor Onderwijsdiensten. U vindt de 
contactgegevens bovenaan op dit formulier. 

 



 

 Aanvraag tot subsidiëring van een vrije school 
1F3C8E-167-160331 

AV033 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 Agentschap voor Onderwijsdiensten 
Afdeling Basisonderwijs, Deeltijds Kunstonderwijs en CLB – Scholen en Leerlingen 
Hendrik Consciencegebouw (4de verdieping)  
Koning Albert II-laan 15, 1210 BRUSSEL 
T 02 553 93 86 
scholen.basisonderwijs.agodi@vlaanderen.be 

 Wie vult dit formulier in? 
De vertegenwoordiger van het schoolbestuur vult dit formulier in. 

 

 Gegevens van het schoolbestuur 
 1 Vul de naam van het schoolbestuur in. 

 vzw de Libel 

 2 Vul de gegevens van de maatschappelijke zetel van het schoolbestuur in. 

 straat en nummer Soezenstraat 3                      vanaf 01/09/2018 Sooi Willemsplein 3 

 postnummer en gemeente 3960 Bree                                                               3910 Neerpelt  

 telefoonnummer +32 499 39 13 59 

 e-mailadres info@delibellenschool.be  

 

 Gegevens van de school 
 3 Vul de gegevens van de school in. 

 naam de Libellenschool 

 straat en nummer Sooi Willemsplein 3 

 postnummer en gemeente 3910 Neerpelt 
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 Ondertekening door de vertegenwoordiger van het schoolbestuur 
 4 Vul de onderstaande verklaring in. 

 Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld. 

Ik verklaar op erewoord dat de school: 
- georganiseerd is onder de verantwoordelijkheid van een schoolbestuur 
- gevestigd is in gebouwen en lokalen die voldoen aan de voorwaarden van hygiëne, veiligheid en bewoonbaarheid 
- een structuur heeft als vermeld in het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 
- een pedagogisch geheel vormt dat gevestigd is in eenzelfde complex van gebouwen, of in elk geval in dezelfde 

gemeente of in een aangrenzende gemeente, of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, behalve bij een door 
de Vlaamse Regering verleende afwijking 

- beschikt over voldoende didactisch materiaal en over een aangepaste schooluitrusting 
- de bepalingen naleeft over de taalregeling in het onderwijs en de taalkennis van het personeel 
- de controle door de onderwijsinspectie mogelijk maakt 
- de reglementering met betrekking tot de vakantieperiodes en de aanwending van de onderwijstijd in acht neemt 
- in het gewoon basisonderwijs een leerplan toepast dat de Vlaamse Regering heeft goedgekeurd, en in het 

buitengewoon basisonderwijs de bepalingen naleeft inzake de handelingsplannen 
- een beleidscontract heeft gesloten met een centrum voor leerlingenbegeleiding of een beleidsplan heeft 

opgesteld in samenwerking met een centrum voor leerlingenbegeleiding 
- in het geheel van haar werking de internationaalrechtelijke en grondwettelijke beginselen over de rechten van de 

mens, en van het kind in het bijzonder, eerbiedigt 
- een doeltreffend beleid voert om het rookverbod bekend te maken en te handhaven, controle uitoefent op de 

naleving van het rookverbod en overtreders bestraft op basis van het eigen sanctiebeleid, vermeld in het school- 
of arbeidsreglement 

- voldoet aan de vereiste programmatie- of rationalisatienormen 
- op voldoende afstand ligt van elke andere kleuterschool en lagere of basisschool, of van een vestigingsplaats van 

dezelfde groep als het om gewoon basisonderwijs gaat. 

 datum 
dag 

20 
maand 

02 
jaar 

2018  

 handtekening  

 voor- en achternaam Nathalie Jannis,  in naam en voor rekening van vzw de Libel 

 

 Aan wie bezorgt u dit formulier? 
 5 Bezorg dit formulier uiterlijk op 1 mei met de post of via e-mail aan het bevoegde schoolbeheerteam van de afdeling 

Basisonderwijs, Deeltijds Kunstonderwijs en CLB van het Agentschap voor Onderwijsdiensten. U vindt de 
contactgegevens bovenaan op dit formulier. 
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SCHOOL 

Nummer ------------------------------ Voorlopig nummer 132911 

Naam ---------------------------------- de Libellenschool 

Straat --------------------------------- Sooi Willemsplein 3 

Postnummer en gemeente ------ 3910 Neerpelt 

E-mailadres -------------------------- info@delibellenschool.be 

 Directeur ---------------------------- Heidi Put, coördinator 

SCHOOLBESTUUR  

Naam ---------------------------------- vzw de Libel 

Straat --------------------------------- Sooi Willemsplein 3 

Postnummer en gemeente ------ 3910 Neerpelt 

Voorzitter/Directeur -------------- Nathalie Jannis 

ONDERWIJSINSPECTIE  

Inspecteur-verslaggever --------- Paul Lemmens 

Inspecteur-teamlid ---------------- Niet van toepassing 

Controledatum --------------------- 27/08/18 

ADVIESRAPPORT VOOR  

ERKENNING VAN  

 

SCHOOL 

GEWOON BASISONDERWIJS  

 

VLAAMSE ONDERWIJSINSPECTIE 

Hendrik Consciencegebouw 

Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel 

02 553 88 50 

www.onderwijsinspectie.be  

De onderwijsinspectie gebruikt dit document om de Vlaamse Regering te adviseren over de erkenning van een school of een 

structuuronderdeel ervan. Bij dit onderzoek gaat de onderwijsinspectie na of de betrokken school of het structuuronderdeel 

ervan aan de erkenningsvoorwaarden voldoet. 
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1 Erkenningsvoorwaarden 

Op basis van art. 4 van het BVR van 08/07/97 heeft de onderwijsinspectie de opdracht de erken-

ningsvoorwaarden na te gaan aan de hand van een onderzoek ter plaatse en hierover met een rap-

port advies uit te brengen aan de minister.  

 
Vink de voorwaarde aan als de school hieraan voldoet. Vervang, indien nodig en relevant, bij opmerkingen het woord Nihil 
door opmerkingen of extra toelichting ter verduidelijking. 

Context 

 Nihil. 

☒ De te erkennen school is georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van een schoolbe-

stuur. 

Opmerkingen 

 Deze volledig nieuwe school is gehuisvest in voormalige CLB-gebouwen, die eigendom zijn van 

de gemeente Neerpelt. Het schoolbestuur bestaat uit 3 ouders, 3 externen, de drie oprichtets 

van de school en de coördinator. 

☒ De te erkennen school neemt een structuur aan zoals vastgesteld in het decreet basisonder-

wijs. 
Vanaf 1 september 2003 kunnen er in het gewoon basisonderwijs enkel nog basisscholen opgericht worden die de 
structuren kleuteronderwijs en lager onderwijs moeten aannemen. Een nieuwe school moet dus starten met een 
kleuter- én een lagere afdeling. De lagere afdeling moet zo uitgebouwd worden dat in het zesde bestaansjaar de 
structuur volledig is en alle kinderen met een lagereschoolleeftijd er terecht kunnen. In aanvang kan een school dus 
starten met enkel een leergroep voor zesjarigen (cf. eerste leerjaar). Jaar na jaar moet de school haar leergroepen 
echter uitbreiden, zodat de kinderen in de school heel hun lager onderwijs kunnen afmaken. De school is evenwel 
niet verplicht om met traditionele leerjaren te werken, maar mag zelf een andere indeling van leergroepen kiezen 
(bijv. gemengde leefgroepen …). 

Opmerkingen 

 Momenteel start de school met een kleuterafdeling en eerste graad lager onderwijs. De school 

hanteeert de term ‘groeiklassen’ voor haar onderwijskundige organisatie. 

☐ De te erkennen school vormt een pedagogisch geheel dat gevestigd is in een zelfde complex 

van gebouwen of in elk geval in eenzelfde of aangrenzende gemeente of in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, behoudens door de regering verleende afwijking. 

Opmerkingen 

 nvt 

 ☒ De te erkennen school beschikt over voldoende didactisch materiaal en over een aangepaste 

schooluitrusting. 

Opmerkingen 

 Er is behoorlijk didactisch materiaal aanwezig. De groepslokalen zijn voorzien van het nodige 

meubilair. 
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 ☒ De te erkennen school leeft de bepalingen na met betrekking tot de onderwijstaal en de taal-

kennis van het personeel zoals bepaald in de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in 

het onderwijs en zoals bepaald in de wet van 2 augustus 1963 op het gebruik van de talen in 

bestuurszaken. 

Opmerkingen 

 Nihil. 

 ☒ De te erkennen school maakt de controle van de onderwijsinspectie mogelijk. 

Opmerkingen 

 Nihil. 

 — De te erkennen school neemt de reglementering inzake de vakantieperioden en de aanwen-

ding van de onderwijstijd, zoals bedoeld in artikel 50 van het decreet basisonderwijs, in acht. 
Decreet basisonderwijs, artikel 50: De regering bepaalt de vakantieperioden, regelt de organisatie van de schooltijd 
en bepaalt in welke gevallen de lessen kunnen geschorst worden. 

Voor de organisatie van het schooljaar houdt de school rekening met: 

☒ de door de regering vastgestelde vakantieperioden; 

☒ de keuze van facultatieve verlofdagen; 

☒ de organisatie van pedagogische studiedagen voor de leraars; 

de lessenrooster: 

☒ de leerlingen krijgen 28 lestijden; 

☒ de lessen worden in aantal gelijkmatig gespreid over vijf dagen; 

☒ de lessen beginnen ten vroegste om 8 uur; 

☒ de lessen eindigen ten vroegste om 15 uur en ten laatste om 17 uur; 

☒ de woensdagnamiddag is vrij; 

☒ er is een middagpauze van ten minste één uur. 

 

De te erkennen school heeft een gemotiveerde aanvraag tot afwijking van de vastgestelde regel-

geving gericht aan de administratie basisonderwijs (AGODi). 

☐ ja 

☒ nee 

☐ niet van toepassing 

Opmerkingen 

 Nihil. 

 — De te erkennen school: 

☒ past als school voor gewoon basisonderwijs een leerplan toe dat door de Vlaamse Regering 

werd goedgekeurd, namelijk het leerplan van het OVSG. 

of 

☐ leeft als school voor buitengewoon basisonderwijs de bepalingen inzake handelingsplan-

ning na. 
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Opmerkingen 

 nvt 

 ☒ De te erkennen school heeft een beleidscontract of beleidsplan met een centrum voor leerlin-

genbegeleiding. 

Opmerkingen 

 Samenwerking afgesloten met VCLB te Neerpelt. 

 ☒ De te erkennen school eerbiedigt in het geheel van haar werking de internationaalrechtelijke 

en grondwettelijke beginselen inzake de rechten van de mens en van het kind in het bijzonder. 

Opmerkingen 

 Nihil. 

 ☒ De te erkennen school voert een doeltreffend beleid om het rookverbod kenbaar te maken en 

te handhaven, controle uit te oefenen over de naleving van het rookverbod en overtreders 

sancties opleggen conform het eigen sanctiebeleid zoals vermeld in het school- of arbeidsre-

glement. 

Opmerkingen 

 Nihil. 

 — De te erkennen school is gevestigd in gebouwen en lokalen die voldoen aan de voorwaarden 

inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne. 

De organisatie van het beleid met betrekking tot de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne  
Selecteer achter elke voorwaarde wat van toepassing is. Vervang, indien nodig en relevant, bij opmerkingen het 
woord Nihil door opmerkingen of extra toelichting ter verduidelijking. 

1. De instelling beschikt over een globaal preventieplan en een jaaractieplan om de 

bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne school binnen een aanvaardbare termijn te 

optimaliseren.----------------------------------------------------------------------------------------- Ja 

2. De instelling voorziet in voldoende financiële middelen voor de realisatie van het 

globaal preventieplan en het jaaractieplan. --------------------------------------------------- Ja 

3. De instelling verzamelt op basis van de vordering van de werken gegevens om de 

kwaliteit van de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne te evalueren en bij te stu-

ren. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ja 

4. Een systematische risicobeheersing blijkt uit het gebruik en de inhoud van hoger 

vermelde en andere voorgelegde documenten. --------------------------------------------- Ja 
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Opmerkingen in verband met de organisatie van het beleid met betrekking tot de bewoonbaar-

heid, veiligheid en hygiëne 

 1+2: Er is zeer hard gewerk gemaakt op korte termijn door een verantwoordelijke oprichter, 

mevr. Nathalie Jannis van het GPP en het JAP. De school, die op 3 september in opstart gaat, 

maakte bovendien werk om heel wat tekorten wat betreft BVH reeds weg te werken.  

 

Bewoonbaarheid en veiligheid 
Selecteer achter elke voorwaarde wat van toepassing is. Vervang, indien nodig en relevant, bij opmerkingen het 
woord Nihil door opmerkingen of extra toelichting ter verduidelijking. 

1. In de leslokalen en de lokalen voor het ondersteunend personeel is er voldoende 

daglicht en voldoet de kunstverlichting. ------------------------------------------------------- Ja 

2. De leslokalen en de lokalen voor het ondersteunend personeel kunnen verlucht 

worden (natuurlijk of geconditioneerd).  ------------------------------------------------------ Ja 

3. De plafondhoogte van een leslokaal in de kelder ligt minimaal 1 meter boven het 

straat- of speelplaatsniveau.  ----------------------------------------------------------------- N.v.t. 

4. De leslokalen zijn voldoende groot op basis van de inschatting van het aantal leer-

lingen waarmee de school per groep zal starten.  ------------------------------------------- Ja 

5. De overdekte speelplaats is voldoende groot op basis van de inschatting van het an-

tal leerlingen waarmee de school zal starten..  ----------------------------------------------- Ja 

6. De buitenspeelplaats is voldoende groot op basis van de inschatting van het aantal 

leerlingen waarmee de school zal starten. .  -------------------------------------------------- Ja 

7. De plafondhoogte van de leslokalen bedraagt minimum 2,5 m.  ------------------------ Ja 

8. De gebouwen en lokalen voldoen aan de bewoonbaarheids- en veiligheidseisen. - Ja 

9. De lokalen voldoen aan de minimale comfortvoorwaarden.  ----------------------------- Ja 

10. Het domein en de gebouwen zijn toegankelijk voor personen met beperkte mobili-

teit.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ja 

11. Het onderhoud van het domein, de gebouwen en de lokalen voldoet.  --------------- Ja 

12. Gevaarlijke zones, hellingen, trappen en hoger gelegen vlakken zijn voldoende be-

veiligd.  -------------------------------------------------------------------------------------------------- Ja 

13. Op het domein en in de gebouwen / lokalen zijn geen grote risico’s op valgevaar.  Ja 

14. Er is een brandpreventieverslag over de gebruikte gebouwen en het domein.  ----- Ja 

15. De instelling geeft gevolg aan de opmerkingen uit het brandpreventieverslag.  ---- Ja 

16. Er is een geldig keuringsverslag van de elektrische laag- en hoogspanningsinstallatie 

door een erkend organisme.  --------------------------------------------------------------------- Ja 

17. De instelling geeft gevolg aan de opmerkingen uit het keuringsverslag van de elek-

trische installatie(s). ----------------------------------------------------------------------------- N.v.t. 

18. Er is geen acuut elektrocutiegevaar.  ----------------------------------------------------------- Ja 

19. Er zijn gecontroleerde brandblustoestellen. -------------------------------------------------- Ja 

20. Verwarmingsinstallaties op gas zijn gecontroleerd. ------------------------------------- N.v.t. 
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21. Verwarmingsinstallaties op stookolie zijn gecontroleerd.  -------------------------------- Ja 

22. De instelling beschikt voor alle stookoliereservoirs over een conformiteitsattest.  - Ja 

23. De instelling beschikt over een geactualiseerde asbestinventaris en een schriftelijk 

advies van de interne preventieadviseur en de preventieadviseur-arbeidsgenees-

heer over de inventaris. ---------------------------------------------------------------------------- Ja 

24. De instelling beschikt over een geactualiseerde inventaris van de producten met 

gevaarlijke eigenschappen.  ----------------------------------------------------------------------- Ja 

25. De instelling slaat de producten met gevaarlijke eigenschappen of gevaarlijke stof-

fen veilig op. ------------------------------------------------------------------------------------------- Ja 

26. De producten met gevaarlijke eigenschappen zijn voorzien van een voorgeschreven 

etikettering.  ------------------------------------------------------------------------------------------- Ja 

27. De instelling heeft een toelating of erkenning door het FAVV aangevraagd. --------- Ja 

28.  De instelling past minimum de principes van de GHP (Goede Hygiëne Praktijken) 

toe.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ja 

29. De bewaring en de opslag van aanwezige levensmiddelen verlopen conform de re-

gelgeving.  ------------------------------------------------------------------------------------------ N.v.t. 

30. Nooduitgangen, evacuatiewegen en uitgangen zijn vrij en onmiddellijk bruikbaar.  Ja 

31. De instelling heeft de noodzakelijke instructies, pictogrammen en veiligheidsverlich-

ting betreffende evacuatie aangebracht.  ----------------------------------------------------- Ja 

Opmerkingen in verband met bewoonbaarheid en veiligheid 

 4: De school bepaalde haar groepsgrootte op 15 leerlingen. Elke groep beschikt over meerdere 

lokalen om de eigen visie op onderwijs te realiseren. 

 5: Momenteel zijn er 48 inschrijvingen (27/08). Zowel de overdekte speelplaats als het speel-

terrein voldoen ruimschoots wat betreft grootte. 

 8+9: De voorgevel van het gebouw zijn eerder reeds grondig aangepakt. De achtergevel ver-

toont op diverse plaatsen tekenen van betonrot. Deze vraagt op korte en middellange termijn 

de nodige aandacht. De binnenzijde van het gebouw is volledig herschilderd en oogt net en 

fris. 

 14+15: Er is een brandprventieverslag van 8 augustus 2018, met een gunstig besluit met op-

merkingen. Van de 11 opmerkingen werkte de instelling er reeds tien weg of nam ze op in het 

GPP, op advies van de brandweer. De keuring van de brandblustoestellen gebeurde tijdens 

deze controle. Vier brandblussers werden afgekeurd. De verantwoordelijke maakte hard dat 

deze de volgende week nog vervangen zullen worden. 

 16: Alleen laagspanning: verslag van 22 augustus 2018. Voldoet, geen opmerkingen. 

 21: De verwarmingsinstallatie is gecontroleerd op 16 juli 2018, eindbeoordeling was ok. 

 22: Conformiteitsattest voor een stookoliereservoir in de kelder voor 5000 liter: attest van 22 

augustus 2018. 

 23: Er is een recent nieuwe asbestinventaris, opgesteld door IDEWE op 23 augustus 2018 door 

Joris van Gompel. Het schriftelijk advies van de preventieadviseur-arbeidsgenessheer moet 

nog volgen. 

 27: Toelating aangevraagd in augustus 2018: mail-aanvraag 
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 Gezondheid en hygiëne 
Selecteer achter elke voorwaarde wat van toepassing is. Vervang, indien nodig en relevant, bij opmerkingen het 
woord Nihil door opmerkingen of extra toelichting ter verduidelijking. 

1. De toiletten voor personeel (bezoekers) en leerlingen zijn gescheiden.  -------------- Ja 

2. De toiletten voor mannen en vrouwen (personeel  /  bezoekers) zijn gescheiden.  Ja 

3. De toiletten voor jongens en meisjes (leerlingen) zijn gescheiden.  -------------------- Ja 

4. Op basis van het ingeschatte aantal leerlingen is er per 15 meisjes een toilet aanwe-

zig.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ja 

5. Op basis van het ingeschatte aantal leerlingen is er per 15 jongens een urinoir aan-

wezig.  ----------------------------------------------------------------------------------------------- N.v.t. 

6. Op basis van het ingeschatte aantal leerlingen is er per 25 jongens een toilet aan-

wezig.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ja 

7. De sanitaire installaties zijn ingericht conform de regelgeving.  ------------------------- Ja 

8. De sanitaire installaties zijn aangepast aan de leeftijd van de gebruikers.  ----------- Ja 

9. Er is minstens één aangepast toegankelijk toilet voor mannen/jongens en vrou-

wen/meisjes, of één unisekstoilet.  ------------------------------------------------------------ Nee 

10. Het onderhoud van de sanitaire installaties voldoet.  -------------------------------------- Ja 

11. De instelling beschikt over een beheersplan betreffende de preventie van legio-

nella.  ------------------------------------------------------------------------------------------------ N.v.t. 

12. Er zal een gebrevetteerde hulpverlener (minimum 15 uur basisopleiding) aanwezig 

zijn per vestigingsplaats. --------------------------------------------------------------------------- Ja 

13. Er is een verzorgingslokaal/ verzorgingsruimte die zal voorzien zijn van een mini-

mum aan noodzakelijke uitrusting. -------------------------------------------------------------- Ja 

14. De instelling zal het register met de interventies in het kader van de eerste hulp bij-

houden. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Ja 

Opmerkingen in verband met gezondheid en hygiëne 

 5: De school heeft enkel ‘vaste toiletten’. Op basis van de huidige inschrijvingen voldoen deze 

in aantal. 

 12: Momenteel is er één gebrevetteerde hulpverlener met 16 uren opleiding. Een tweede 

teamlid gaat in september in opleiding. 

2  Erkenning officiële school 

Een school die als officiële school wil erkend worden, moet aan een aantal bijkomende erkennings-

voorwaarden voldoen. 

— De te erkennen school wil als officiële school erkend worden. 

☐ JA.  

Onderstaande bijkomende erkenningsvoorwaarden zijn dan van toepassing. De school zal:  

☐ een open karakter hebben en open staan voor alle leerlingen, ongeacht de ideolo-

gische, filosofische of godsdienstige opvattingen van de ouders en de leerling; 
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☐ het leerplan volgen van het Gemeenschapsonderwijs, OVSG of POV, of een eigen leer-

plan ermee verenigbaar; 

☐ een schoolwerkplan, schoolreglement en schoolboeken gebruiken in overeenstem-

ming met het open karakter zoals hoger bedoeld; 

☐ begeleid worden door de begeleidingsdienst van het Gemeenschapsonderwijs, OVSG 

of POV; 

☐ godsdienstonderwijs of onderwijs in de niet-confessionele zedenleer aanbieden dat 

wordt gegeven door een leermeester. 

 

☒ NEE.  

Bovenstaande bijkomende erkenningsvoorwaarden zijn niet van toepassing. 

— Besluit 

De te erkennen school voldoet als officiële school aan de bijkomende erkenningsvoorwaarden. 

☐ ja 

☐ nee 

☒ niet van toepassing 

Opmerkingen 

 De school is een zuiver ‘vrije school’, niet afhankelijk van welke koepel of net dan ook. Ze is 

ook niet gebonden aan een of andere samenwerking met methodescholen. 

3  Ter informatie: financierings- of subsidiëringsvoorwaarden 

Het onderzoek naar de financierings- of subsidiëringsvoorwaarden is geen opdracht voor de onder-

wijsinspectie. Het is, op basis van art. 8 § 2 van het BVR van 08/07/97, de administratie die aan de 

minister adviseert of de school gefinancierd of gesubsidieerd kan worden. Een school kan gefinan-

cierd of gesubsidieerd worden als ze aan onderstaande voorwaarden voldoet. 

 De te financieren of te subsidiëren school voldoet aan de erkenningsvoorwaarden. 
Zie deel 1: Erkenningsvoorwaarden. 

 De te financieren of te subsidiëren school voldoet aan de programmatie- en rationalisatienormen. 
Zie programmatie- en rationalisatie in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs. 

 De te financieren of te subsidiëren school voldoet aan de specifieke voorwaarden met betrekking 

tot de afstanden voor het gewoon basisonderwijs  
Op voldoende afstand gelegen van elke andere kleuter-, lagere of basisschool of vestigingsplaats van dezelfde groep. 

 De te financieren of te subsidiëren school neemt deel aan en werkt samen binnen een lokaal over-

legplatform (LOP). 
LOP opgericht in overeenstemming met artikel IV.2, §2, eerste lid, van het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke 
onderwijskansen. Onder ‘samenwerken’ wordt verstaan: de in artikel IV 4, eerste lid, van hetzelfde decreet bedoelde 
gegevens leveren, en de in het kader van artikel IV 4, eerste lid, van hetzelfde decreet gemaakte afspraken naleven. 

 Participatie en besluitvorming 
Gesubsidieerd onderwijs: geen afbreuk doen aan de besluitvormingsprocedures bedoeld in artikelen 19 tot en met 22 
van het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad. Deze voorwaarde 
sluit tevens in dat de directeur met betrekking tot de hem door de inrichtende macht gedelegeerde bevoegdheden die 
voorwerp uitmaken van advies of overleg, voldoende gemandateerd wordt om in de verhouding tot de schoolraad au-
tonoom te kunnen optreden. 
Gemeenschapsonderwijs: de bevoegdheden van de schoolraad respecteren. 

http://www.ond.vlaanderen.be/wetwijs/thema.aspx?id=105&fid=1
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=9284
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4 Advies 

4.1 Conclusie 

De te erkennen school VOLDOET aan de voorwaarden inzake erkenning.  

4.2 Advies 

In uitvoering van: 

 de artikels 62 en 63 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997; 

 het artikel 35 van het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009; 

 het besluit betreffende de erkenning, de financiering en subsidiëring van scholen in het gewoon en 

buitengewoon basisonderwijs van 8 juli 1997; 

 artikel 2 van het besluit tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van 

onderwijs met betrekking tot de wijze waarop sommige bevoegdheden van de inspectie worden 

uitgevoerd van 1 oktober 2010 

 

is het advies voor erkenning  

GUNSTIG 

4.3 Motivering 

 Nihil 

Voor de onderwijsinspectie, de coördinerend inspecteur 

De directeur van de school ontvangt een exemplaar van dit verslag en bezorgt de voorzitter van het schoolbestuur hiervan 
een kopie. De directeur kan eventuele opmerkingen bij dit verslag als bijlage laten toevoegen.  
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