
  
  

  

WIE IS WIE  
  

  

  
   



1. LOCATIES  

De basisschool AFRIT ZUID bestaat uit 3 locaties  

  

Locatie 1 – administratieve vestiging  

Kronenburgstraat 30  

2000 Antwerpen  

Tel. 03-238 49 72    

  

Op deze locatie vindt u   

▪ het secretariaat van de school  

▪ alle leerlingen van de lagere school  

  

  

Locatie 2   

Graaf Van Egmontstraat 18  

2000 Antwerpen  

Tel. 03-248 20 24  

  

  

 Directie van de 3 locaties: Anne Boeken  

  

e-mail adres    afritzuid@cksa.be  

  

website      www.afritzuid.be  

  

  

2. NOODNUMMER  

Onze school beschikt over een noodnummer:  

  

03-229 09 57  

  

Dit telefoonnummer kan gebruikt worden als het schoolsecretariaat 

niet bereikbaar is. Als u dit nummer belt, komt u bij een 

telesecretariaat dat u verder helpt.  

In noodsituaties zullen steeds de juiste instanties/personen 

verwittigd worden. Het telesecretariaat zal bij onjuist gebruik 

steeds adviseren om  terug te bellen tijdens de schooluren.  

  

 

http://www.afritzuid.be/
http://www.afritzuid.be/


Enkele voorbeelden van JUIST 

gebruik ▪ Ik merk brand in de 

school.  

▪ Ik merk dat er buiten de schooluren een deur openstaat.  

▪ Mijn kind komt na schooltijd niet naar huis.  

▪ Mijn kind was in het weekend betrokken bij een ernstig 

verkeersongeluk.  

  

Enkele voorbeelden van FOUTIEF gebruik  

▪ Mijn zoon heeft in de klas een werkboek vergeten die hij 

nodig heeft voor zijn huiswerk. Ik bel het noodnummer en 

hoop dat iemand de schoolpoort komt opendoen.  

▪ Ik sta in de file en wil de school verwittigen dat mijn dochter 

niet op tijd zal zijn.  

  

  

  

3. SCHOOLBESTUUR  

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in 

onze school. Het bestuur is eindverantwoordelijke voor het beleid 

en schept de nodige voorwaarden voor een goed verloop van het 

onderwijs, zowel op materieel als op pedagogisch gebied.  

  

  

Centraal Katholiek Schoolcomité – Antwerpen, vzw  

Otto Veniusstraat 22 2000 
Antwerpen  
tel. 03-233 36 87  

  

Afgevaardigd beheerder    Geert Van Kerckhoven  

  

  

  

4. SCHOLENGEMEENSCHAP  

  

Onze school behoort tot de scholengemeenschap CKSA . Deze 

structuur draagt bij tot een efficiënt beheer en gebruik van de 

beschikbare middelen. Als school krijgen we op die manier extra 

ondersteuning op het gebied van ICT, zorgcoördinatie en 

administratie.  



  

  

Groepering CKSA  

Lange Nieuwstraat 74 
2000 Antwerpen tel. 
03-233 36 87  
  

Coördinerend directeur  

    Luc Bettens  

  

5. SCHOOLRAAD  

  

In de schoolraad zijn ouders, leerkrachten en leden van de lokale 

gemeenschap vertegenwoordigd. Zij worden verkozen; de 

verkiezingen vinden om de 4 jaar plaats. Schoolbestuur en directie 

nemen deel met een raadgevende stem. De schoolraad komt een 

4-tal keer per schooljaar samen.  

  

De schoolraad krijgt informatie over het schoolbeleid en kan advies 

uitbrengen, bv. over verbouwingen en herstellingen, de organisatie 

van voor- en nabewaking, aanpassingen aan het schoolreglement 

enz. De eindbeslissing ligt bij het schoolbestuur.   

  

De schoolraad moet zelf ook communiceren over haar werking, 

zodat personeelsleden, ouders en leerlingen op de hoogte zijn van 

haar standpunten.  

  

6. OUDERCOMITE  

  

Een enthousiaste groep ouders komt ongeveer 1 keer per trimester 

samen om de school te ondersteunen bij extra activiteiten, zoals 

het lichtfeest, poetsacties, het schoolfeest, een wafelverkoop, enz. 

. De bijeenkomsten van het oudercomité worden aangekondigd in 

de nieuwsbrief en via brieven en affiches.  Alle ouders zijn welkom 

om deel te nemen.  

  

7. CENTRUM VOOR LEERLINGBEGELEIDING  

  

Het centrum voor leerlingbegeleiding (CLB) werkt schoolnabij, 

maar toch onafhankelijk. Het is een veilige plek waar je in 

vertrouwen terecht kan met je vragen en problemen.   



Artsen, maatschappelijk werkers, opvoedkundigen, psychologen 

en verpleegkundigen werken er samen. Het welzijn van leerlingen 

staat steeds centraal. Leerlingen, ouders, leerkrachten en 

schooldirecties kunnen op het CLB beroep doen. Alle 

tussenkomsten van het CLB zijn gratis.  

  

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract 

opgesteld, dat de aandachtspunten voor leerlingbegeleiding 

vastlegt. Op vraag van leerlingen, ouders en leerkrachten werkt het 

CLB samen met de school op 4 domeinen:  

▪ leren en studeren  

▪ onderwijsloopbaan  

▪ preventieve gezondheidszorg  

▪ sociaal-emotionele ontwikkeling  

  

Het CLB biedt hulp door persoonlijk onthaal, informatie en advies. 

Soms wordt een aanvullend onderzoek uitgevoerd. Waar nodig 

kan een doorverwijzing naar een andere vorm van onderwijs 

begeleid worden.  

  

Wanneer op vraag van de school intensieve begeleiding of 

onderzoek wordt opgestart, gebeurt dit steeds mits toestemming 

van de ouders (of mits toestemming van de leerling boven de 12 

jaar).  

  

Ouders zijn vrij om van CLB-begeleiding gebruik te maken. 

Sommige opdrachten van het CLB zijn wel verplicht:  

▪ de begeleiding van leerlingen die spijbelen  

▪ medische onderzoeken en opvolging van vaccinaties  

▪ maatregelen bij besmettelijke ziekten  

  

Het CLB heeft een dossier van leerlingen die begeleid worden. De 

inhoud van het dossier behoort tot het beroepsgeheim van de 

CLBmedewerker. Ouders of leerlingen vanaf 12 jaar hebben 

inzagerecht in het dossier door middel van een gesprek. Alleen 

met hun toestemming kunnen relevante gegevens uit het dossier 

doorgegeven worden aan derden.  

  

Wanneer een leerling de school verlaat, volgt het dossier de 

leerling naar het begeleidend CLB van de nieuwe school. Ouders 

of leerlingen boven de 12 jaar kunnen hiertegen verzet aantekenen 



met een aangetekende brief t.a.v. de directie van het CLB ; dit 

moet gebeuren binnen de 10 dagen na de inschrijving in de nieuwe 

school. Alleen de wettelijk verplichte administratieve, medische en 

leerplichtgegevens worden dan nog doorgegeven aan het nieuwe 

centrum.  

  

VCLB De Wissel  

Hallerhofstraat 7 
2100 Deurne tel. 
03-285 34 50 
website      

    www.vclbdewisselantwerpen.be  

  

Sarah Ruyssinck     ankerpersoon lagere school  

Wim De Vos      ankerpersoon kleuterschool  

   

   

  

  

8. COMMISSIES  

  

Lokaal overlegplatform  

  

Het lokaal overlegplatform (LOP) wil alle leerlingen gelijke kansen 

geven om te leren en te ontwikkelen. Het gaat elke vorm van 

discriminatie, uitsluiting en sociale scheiding tegen.  

  

  

Website          www.lop.be  

  

  

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs   

  

Deze commissie behandelt klachten van ouders en leerlingen over 

o.a. basisscholen. Alle klachten worden onbevooroordeeld, 

objectief en op vertrouwelijke wijze onderzocht  

  

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen  

Guimardstraat 1  

http://www.vclbdewisselantwerpen.be/
http://www.vclbdewisselantwerpen.be/
http://www.lop.be/
http://www.lop.be/


1040 Brussel 

02-507 06 01  

klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen  

  

  

Commissie leerlingenrechten  

  

Ouders kunnen bij deze commissie klacht indienen  

- naar aanleiding van een niet-gerealiseerde inschrijving  

- naar aanleiding van het ontbinden van een inschrijving  

  

Commissie inzake leerlingenrechten  

Sara De Meerleer  

H. Consciencegebouw  

Koning Albert II laan 15, lokaal 4M11  

1210 Brussel  

02-553 92 12  

Commissie.leerlingenrechten@ond.vlaanderen.be  

  

  

 Commissie zorgvuldig bestuur  

  

Ouders kunnen bij deze commissie terecht met vragen of klachten 

over het beleid op school.  

  

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming  

AGODI  

Marleen Broucke  

Koning Albert II laan 15, kamer 1C24  

1210 Brussel  

02-553 65 56  

Zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be  

  

  

   



 


