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| Gemeenteraadsleden gemeente Arendonk |
Burgemeester – Kristof Hendrickx
Meulegoor 41 - tel. 0486/64.09.11 – kristof.hendrickx@arendonk.be
1ste Schepen – Luc Bouwen.
Wampenberg 71 - tel. 014/67.25.72 – luc@advbouwen.be
2de Schepen – An Hermans.
De Plaetse 322 - tel. 0494/486641 – an.hermans@arendonk.be
3de Schepen – Kenny Viskens.
Wolvenstraat 33 – 0473 99 51 72 - kenny.viskens@arendonk.be
4de Schepen – Rob Blockx.
Wampenberg 15 - tel. 0474 29 13 87 – rob.blockx@arendonk.be
5de Schepen – Marina Gys.
Aartrijtstraat 6a – tel. 0497/766045 – marina.gys@arendonk.be
Naast de burgemeester en schepenen, maken deel uit van de gemeenteraad :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alek Dom - voorzitter gemeenteraad
Gunter Spapen
Jef Van Steenbergen
Boudewijn Westhof
Leny Noboa
Rudy Panis
Mariska Vogels
Joke Segers
Rik Nys
Michiel Wils
Gunther Hendrickx
Tom Claessen
Karolien Verbeek
Benny Maes
Davy Cools
Joannes Wijnen
Bianca Verachtert
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| leden van het ABOC |
vanwege de overheid
burgemeester – voorzitter
schepen
secretaris

Kristof Hendrickx
Rob Blockx
Kris Wouters

schoolhoofd-technieker
schoolhoofd-technieker

Erik De Vocht (GBS Voorheide)
Jan Van Gorp (GBS Sint-Jan)

vanwege de vakorganisaties
COV
Joris Vervecken (GBS Sint-Jan)
Ivo Broeckx (GBS Sint-Jan)
Marie-Josee Heymans (GBS Voorheide)
COV – technieker
Katleen Bouwen
ACOD – technieker
Walter Hens
François Dierckx
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| Financiële bijdrage voor de ouders |
FACULTATIEF
dranken

0.60 euro

voor- en naschoolse opvang / beurt
1ste aanwezig kind van het gezin

0.90 euro

2de aanwezig kind van het gezin

0.60 euro

3de aanwezig kind van het gezin

0.30 euro

nieuwjaarsbrieven

0.70 euro

klasfoto

2.20 euro

VERPLICHT
zwemmen / beurt / lagere school

0.45 euro / 25 min zwemmen

(1ste leerjaar gratis)
turnkledij (voor lagere school) : T-shirt

8.00 euro

verjaardagen kleuters & lagere school / jaar

5.00 euro of 0.50 euro / maand

EXTRA-MUROS ACTIVITEITEN
Bosklas Durbuy – 6e leerjaar
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| Visietekst “huiswerk & lessen” |
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| Visietekst “toelichting bij het rapport”|
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| bijlage 6 |
| Gemeentelijke klachtenbehandeling|
Artikel 1. Het gemeentebestuur van Arendonk organiseert een procedure voor
klachtenbehandeling op ambtelijk niveau. Een goed klachtenmanagement behoort immers tot de
essentiële taken van het gemeentelijk bestuur in zijn relatie tot de burger. Bovendien kan een goed
klachtenmanagement aanleiding geven tot verbeteringen in de werking of organisatie.
Artikel 2. Iedereen die met de gemeentelijke diensten in aanmerking komt, heeft het recht om een
klacht in te dienen bij de gemeente over de handelingen en de werking van de gemeente.
Artikel 3
§1. Een klacht is een manifeste uiting waarbij een ontevreden burger bij de gemeente klaagt over
een door de gemeente al dan niet verrichte handeling of prestatie.
§2. Het moet duidelijk zijn dat de burger ontevreden is en hij/zij moet dit mondeling, schriftelijk of
elektronisch uiten aan de gemeente. De klacht moet een concrete omschrijving bevatten van de
feiten waartegen ze gericht is.
§3. Het gaat om al dan niet verrichte handelingen of prestaties van personen werkzaam onder de
verantwoordelijkheid van de gemeente.
§4. Een klacht kan slaan op o een foutief verrichten van een handeling of prestatie o het afwijken
van de vastgelegde of gebruikelijke werkwijze o het niet uitvoeren van een handeling of prestatie
§5. Een klacht kan betrekking hebben op o een behandelingswijze o een termijn o een beslissing
Artikel 4
§1. Deze procedure voor klachtenbehandeling is niet van toepassing op vragen om informatie,
meldingen, suggesties, beroepen, bezwaren of petities. Deze worden rechtstreeks door de
betrokken dienst behandeld.
§2. Deze procedure voor klachtenbehandeling is niet van toepassing op algemene klachten over
de regelgeving, algemene klachten over het (al dan niet) gevoerde beleid of klachten over
beleidsvoornemens of verklaringen. Dergelijke beleidsklachten worden op politiek niveau
behandeld. Voor klachten over de werking of de beslissingen van het college van burgemeester
en schepenen of de gemeenteraad, bestaat de mogelijkheid van administratief beroep.
Artikel 5
§1. Een klacht is niet ontvankelijk en moet door de gemeente niet behandeld worden:
1° indien de identiteit en het adres van de klager niet bekend zijn. Anonieme klachten worden enkel
behandeld indien de klacht ernstige feiten betreft en de indiener van de klacht gegronde redenen
heeft om anoniem te blijven;
2° indien de klacht geen concrete omschrijving bevat van de feiten waartegen ze gericht is;
3° indien de klacht betrekking heeft op feiten die langer dan 6 maanden vóór de indiening van de
klacht hebben plaatsgevonden;
4° indien de klacht betrekking heeft op feiten die niet onder de bevoegdheid van de gemeente
vallen;
5° indien de klacht betrekking heeft op feiten waarvoor een georganiseerd administratief beroep is
voorzien of waarover een gerechtelijke procedure aanhangig is.

§2. Als de klacht niet in behandeling wordt genomen, stelt de klachtencoördinator de klager
daarvan schriftelijk in kennis. De weigering om een klacht te behandelen wordt gemotiveerd.
Artikel 6.
De stafmedewerker (of bij diens afwezigheid de gemeentesecretaris) treedt op als
klachtencoördinator. De klachtencoördinator dispatcht de klachten, doet het
ontvankelijkheidsonderzoek, ziet er op toe dat de behandeling van een klacht conform de
klachtenprocedure verloopt en zorgt voor de registratie en rapportering.
Artikel 7
§1. Een ambtenaar die inhoudelijk goed op de hoogte is over de materie waarover de klacht
gaat, treedt op als klachtenbehandelaar. Dit is eerstelijnsklachtenbehandeling.
§2. De gemeentesecretaris (of bij diens afwezigheid de stafmedewerker) behandelt klachten die
betrekking hebben op feiten waarvoor reeds eerder een klacht werd ingediend en waaraan
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volgens de klager niet of onvoldoende tegemoet is gekomen op de eerste lijn. Dit is
tweedelijnsklachtenbehandeling.
§3. De persoon die de klacht behandelt is verplicht het beroepsgeheim te respecteren en een
strikte neutraliteit in acht te nemen.
Artikel 8.
De indiener van de klacht wordt zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst
van de klacht, behoudens bij overmacht) op de hoogte gebracht dat de klacht ontvangen is en
door de juiste dienst behandeld zal worden. Indien het e-mailadres van de indiener gekend is,
gebeurt deze ontvangstbevestiging via e-mail. Zoniet gebeurt deze ontvangstbevestiging per brief.
Indien een mondelinge klacht meteen beantwoord werd, gebeurt nadien geen
ontvangstbevestiging meer.
Artikel 9
§1. Uiterlijk binnen 20 werkdagen na ontvangst van de klacht, ontvangt de indiener van de klacht
een antwoord per brief. Indien een mondelinge klacht meteen beantwoord werd, wordt nadien
geen schriftelijk antwoord meer verstuurd.
§2. Indien het niet mogelijk is om binnen de termijn van 20 werkdagen na ontvangst van de klacht
het onderzoek af te ronden, wordt de indiener van de klacht hiervan op de hoogte gebracht, met
opgave van de redenen.
Artikel 10.
Alle klachten, evenals het gevolg dat er wordt aan gegeven, worden door de klachtencoördinator
geregistreerd in een centraal databestand.
Artikel 11
§1. Wanneer een onderzoek over een eerstelijnsklacht volledig is afgerond, brengt de
klachtencoördinator verslag uit aan het managementteam. Wanneer een onderzoek over een
tweedelijnsklacht volledig is afgerond, brengt de gemeentesecretaris verslag uit aan het
managementteam.
§2. Driemaandelijks wordt van de behandelde klachten een verslag gemaakt en gerapporteerd
aan het managementteam en aan het college van burgemeester en schepenen.
§3. Jaarlijks wordt een verslag gemaakt en gerapporteerd aan de gemeenteraad.
§4. Bij rapporteringen worden alle privacygegevens over de indiener van de klacht weggelaten.
Artikel 12.
Deze regeling treedt in werking vanaf 1 januari 2011 en zal na een jaar geëvalueerd worden.
Deze info en het digitale klachtenformulier in het E-loket kan je ook terugvinden via
http://www.arendonk.be/bestuur/klachtenbehandeling/
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| Missie visie waarden|
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| Engagementsverklaring|
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| Info CLB|
Openingsuren
Het centrum is elke werkdag open van 9.00 tot
12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. Je kunt met
de onthaalmedewerker van jouw school ook
telefonisch of via mail een afspraak maken voor
andere gespreksuren. Je vindt hun naam terug via
de website: www.vrijclb.be/zoek-jouw-clb.
Vrij CLB Kempen begeleidt in het
Het CLB sluit van 15 juli tot en met 15 augustus
arrondissement Turnhout vrije,
en tijdens de kerst- en paasvakantie (met
gemeentelijke en stedelijke scholen
uitzondering van twee dagen in de kerst- en
in het basisonderwijs en het secundair
paasvakantie).
onderwijs,
Tot 15 juli en vanaf 16 augustus is er permanentie
gewoon en buitengewoon onderwijs.
We begeleiden ook centra voor deeltijds voorzien. Je belt best voor een afspraak, zodat de
medewerkers je vlot kunnen verder helpen.
leren.
Je kan bij het CLB ook terecht voor een anoniem
chatgesprek (clbchat.be) op maandag, dinsdag,
donderdag (17u-21u) en woensdag (14u-21u).
We zijn er voor leerlingen, ouders en school. We werken samen met de school, maar we behoren
er niet toe. Je kind kan dus gerust los van de school bij ons aankloppen. Je kunt alleen naar het CLB
stappen dat samenwerkt met de school waar je kind ingeschreven is.

Waarvoor kan je bij ons terecht?
Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) bieden gratis informatie, hulp en begeleiding voor
leerlingen, ouders en scholen.
Je kunt bij je CLB terecht met heel wat vragen.
Je kunt naar het CLB...
• als je kind ergens mee zit of zich niet goed
in zijn vel voelt;
• als je kind moeite heeft met leren;
• voor studie- en beroepskeuzehulp;
• als er vragen zijn over je kind zijn/haar
gezondheid, lichaam... ;
• als je kind vragen heeft rond seks,
vriendschap en verliefdheid;
• met vragen rond inentingen.

Je kind moet naar het CLB...
• op medisch onderzoek;
• als het te vaak afwezig is op school
(leerplicht);
• voor een overstap naar het buitengewoon
onderwijs;
• om vroeger of net later aan de lagere
school te beginnen;
• voor advies bij overzitten in het SO na een
A-attest in geval van studieverandering
(behalve bij overzitten in 1A na A-attest in
1B);
• voor advies bij overzitten in het SO na een
B-attest.
De maatregelen die het CLB instelt ter
preventie van besmettelijke ziekten zijn ook
verplicht.
De school vraagt het CLB erbij van zodra ze vaststelt dat een leerling uitbreiding van zorg nodig
heeft. De school en het CLB zullen dan ook altijd de ouders en de leerling zelf erbij betrekken.
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Voor een CLB-tussenkomst is er een uitdrukkelijke toestemming nodig van de ouders als je kind jonger is dan 12 jaar.
De leerlingen ouder dan 12 jaar kunnen dit zelf beslissen.

Op onderzoek: het medisch consult
• 1ste
kleuterklas
• 1ste lagere
school
• 4de lagere
school
• 6de lagere
school

3-4
jaar
6-7
jaar
9-10
jaar
11-12
jaar

Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-arts
en verpleegkundige. Die onderzoeken zijn verplicht. In het gewoon
onderwijs is dat in vaste leerjaren, in het buitengewoon onderwijs op
dezelfde leeftijden.

Tijdens het onderzoek mag je kind aan de verpleegkundige en de
dokter altijd vragen stellen. Je kunt ook met de dokter een afspraak
maken op een later tijdstip. De onderzoeken kunnen ook door een
andere arts uitgevoerd worden maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Die vraag je
best aan je CLB.
Inentingen

Het CLB biedt gratis
inentingen aan. Daarbij volgen
we het ‘vaccinatieprogramma’
dat door de overheid is
aanbevolen.
Om ze te krijgen kunnen de
ouders toestemming geven.
Als de arts inschat dat de
leerling bekwaam is kan die
ook zelf toestemming geven.

Welke inentingen kan je krijgen?

1ste lagere
school

6-7 jaar

Polio (Kinderverlamming), Difterie
(Kroep),
Tetanus (Klem), Kinkhoest

5de lagere
school

10-11
jaar

Mazelen, Bof (Dikoor), Rubella (Rode
hond)

1ste secundair

12-13
jaar

HPV (preventie
baarmoederhalskanker): 2 inentingen

3de secundair

14-15
jaar

Difterie, Tetanus, Kinkhoest

CLB-dossier
Als je kind bij ons voor begeleiding komt, dan maken we een dossier. Daarin komt alles wat met
jouw kind en de begeleiding te maken heeft. We houden ons uiteraard aan enkele regels:
• Wij wisselen op contactmomenten enkel die gegevens uit die nodig zijn voor de
begeleiding op school.
• In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.
• We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid.
• We houden ons aan het beroepsgeheim, de privacywetgeving en het ‘decreet rechtspositie
minderjarigen’.
Het dossier inkijken?

Vanaf 12 jaar mag je kind dat meestal, maar hierop bestaan enkele uitzonderingen. Ouders of
voogd mogen het dossier dan enkel inkijken met de toestemming van de leerling. Als jouw kind
jonger dan 12 jaar is, dan mag je als ouders of voogd het dossier inkijken. Dat geldt niet altijd en
ook niet voor het volledige dossier, voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts.
Je kunt een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Inkijken gebeurt altijd samen met
een gesprek om uitleg te geven. Die kopie is vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan
jeugdhulp.
Gegevens over jezelf mag je laten verbeteren en aanvullen. Je kunt ook vragen om sommige
gegevens niet in het dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige reden hebben. Het
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mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de resultaten van de
medische onderzoeken.

Naar een andere school
Als je kind naar een andere school gaat, dan gaat het dossier naar het CLB waar die school mee
samenwerkt. Je kunt je daartegen verzetten, maar sommige gegevens geven we verplicht door. Dit
kan je niet weigeren: identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medisch
onderzoek en de opvolging hiervan. Een gemotiveerd verslag of een verslag dat toegang geeft tot
het buitengewoon onderwijs, moet ook worden overgedragen – als er zo’n verslag bestaat.
Als je niet wil dat het hele dossier naar het nieuwe CLB gaat dan moet je dat binnen de 10 dagen
na je inschrijving in de andere school schriftelijk laten weten aan je (oude) CLB. Dat moet zo snel
omdat je dossier anders automatisch verhuist met je inschrijving.

En later?
We houden het dossier van je kind minstens 10 jaar bij op het CLB, te tellen vanaf het laatste
medisch consult. Daarna wordt het vernietigd.

Een klacht?
Heb je een klacht, dan luisteren we daar graag naar. Elk CLB heeft een vaste werkwijze om
klachten te behandelen. Dat garandeert dat elke klacht de nodige aandacht krijgt en met zorg
behandeld wordt. De procedure kan je vragen aan je CLB-medewerker of de directeur van je CLB.
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