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Onze visie
Wie zijn we?
De VZW KOHH is een overkoepelende VZW van 8 basisscholen, waaronder één school van het buitengewoon
basisonderwijs, en van een secundaire school.

Waar staan we voor?
De VZW KOHH wil een katholieke dialoogschool zijn. Een katholieke dialoogschool wil een zeer goede school
zijn, een oefenplaats van een wereld gekenmerkt door vele identiteiten en verschillen. Een school die droomt van
een wereld van verbondenheid, van eenheid en diversiteit.
De katholieke dialoogschool is een school waar dialoog en levensbeschouwelijke reflectie op de eerste plaats
komen, waar mensen leren aan elkaar en van elkaar.
Ze biedt aan iedereen, zonder uitzondering, een gastvrij onderwijsproject aan dat inzet op kwaliteitsvolle vorming.
In dialoog gaat ze op zoek naar het volle mens en medemens zijn en brengt ze de christelijke stem binnen op een
eigentijds – tegendraadse wijze.
De scholen van onze VZW staan stil bij hun identiteit, want dat wat ze geven aan hun leerlingen is in de eerste
plaats dat wat ze zelf zijn.

Afstudeerhoed
De VZW KOHH is een overkoepelende VZW van 8 basisscholen, waaronder één school van het buitengewoon
basisonderwijs, en
van een secundaire school.
Binnen de scholen van onze VZW kunnen kinderen en jongeren terecht van 2,5 jaar tot het einde
van hun secundaire studies. Zij kunnen bij ons groeien van de kleuterschool, via de lagere school
naar het secundair onderwijs.

Klein en groot kind
Tijdens de loopbaan binnen onze scholen willen wij kinderen, van klein tot groot en van jong tot
oud, laten groeien in wederzijds respect met elkaar en hun omgeving en dit geïnspireerd vanuit
onze katholieke identiteit. Wij willen een brugfunctie vormen tussen basisonderwijs en secundair
onderwijs.
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KOHH-huis
Onze scholen willen een thuis zijn voor elke leerling. Een thuis waar aandacht is voor het welbevinden
van iedere leerling. Samen met het ganse team willen wij bouwen aan een mooie toekomst
voor iedereen.

Individu
In onze scholen is er aandacht voor elk individu. Elke leerling is voor ons uniek en krijgt bij ons kansen
om zijn of haar kwaliteiten verder te ontwikkelen en uit te groeien tot iemand die zijn of haar
weg kan vinden in onze maatschappij.

K&H
Onze VZW KOHH wil elk van onze leerlingen, elk van onze scholen omarmen in hun eigenheid. Zij
wil de kwaliteiten van elke individuele leerling, elke individuele school ondersteunen.
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Contactgegevens vzw KOHH
Onze scholen behoren tot het vrij onderwijs : VZW Katholiek Onderwijs Halen Herk-de-Stad
Tot deze VZW behoren:

8 scholen van het basisonderwijs
Coördinerend directeur voor het BaO
Viviane Cornelissen
Ursulinenstraat 2
3540 Herk-de-Stad
0494/664467
viviane.cornelissen@kohh.be
www.sghh.be
De directeur heeft de dagelijkse leiding van de school.
De directeur functioneert binnen het directieteam van vzw KOHH en werkt in goed overleg samen met
de coördinerende directeur en de andere collega’s directeurs.
Buitengewoon Lager Onderwijs De Olm Herk-de-Stad.
Veerle Claes, directeur
Vrije Basisschool St-Jan Berbroek.
Sonja Wissels, directeur
Vrije Basisschool De Zeppelin Donk.
Katrien Robijns, directeur
Vrije Basisschool Wegwijs Halen.
Leen Roden, directeur
Vrije Basisschool St-Martinus Herk-de-Stad.
Rohnny Michiels, directeur
Vrije Basisschool ’t Oogappeltje Loksbergen.
Diane Vranken, directeur
Vrije Basisschool ’t Leer-rijk Schakkebroek.
Kim Santermans, directeur
Vrije Basisschool De Schuit Schulen.
Jan Franssen, directeur

1 school van het secundair onderwijs.
St-Martinusscholen Herk-de-Stad

Coordinerend directeur voor het SO
Marc Diriks
Veearts Strauvenlaan 5
3540 Herk-de-Stad
Marc.diriks@kohh.be
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Het schoolbestuur.
VZW Katholiek Onderwijs Halen Herk-de-Stad
Veearts Strauvenlaan 5
3540 Herk-de-Stad
De school maakt deel uit van het Katholiek Onderwijs.
Om het schoolgebeuren te ondersteunen en uit te bouwen doet het schoolbestuur beroep op de
diensten van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen Limburg.
Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk
voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop
van het onderwijs.
De samenstelling van het schoolbestuur:
Voorzitter: Ivan Vandewijngaert
Veearts Strauvenlaan 5
3540 Herk-de-Stad
Ondervoorzitter: Lode Robben
Secretaris: Roger Dooms

Andere leden :
Alex Nijs
Anne Van Schoor
E.H. August Coppejans
Diane Tits
Geert Surkijn
Gilberte Langendries
Gunter Vanreppelen
Hein De Bruyn
E.Z. Henriëtte Vanderfeesten
Hilde Schmitz
Johan Willems
Jos Baldewijns
Kamiel Bessemans
Karolien Vlayen
Kristof Claes
Lieve Coenen
Louis Coemans
Marc Grauwels
Marcel Vanhamel
Michel Gooris
Modest Janssens
Nathalie Creten
Paula Bamps
Peter Ons
Pierre Colla
Roger Dooms
Ronnie Buckinx
Rudi Pluymers
Rudi Vanormelingen
Valère Vandenborne
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Engagementsverklaring tussen school en ouders.
Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen.
Onze scholen zetten zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we
wel de volle steun van jullie. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse
afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Deze afspraken gelden voor
de hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven.
Op afgesproken momenten evalueren we samen de engagementen en het effect ervan.
(Ondertekenen van bijlage )
Met deze engagementsverklaring ga je akkoord bij het ondertekenen van de goedkeuring van
het schoolreglement / schoolbrochure / opvoedingsproject.

Wijzigingen 2021-2022
Taalscreening bij het begin van de leerplicht
Vanaf volgend schooljaar, 1 september 2021, zal de verplichte taalscreening, die nu plaatsvindt in het
eerste jaar van het lager onderwijs, vroeger afgenomen worden, namelijk bij het begin van de
leerplicht (5 jaar) en dus in het kleuteronderwijs. Die taalscreening kan voor sommige leerlingen leiden
tot een taalintegratietraject.

Nieuwe toelatingsvoorwaarden gewoon lager onderwijs
Vanaf 1 september 2021 zijn er nieuwe toelatingsvoorwaarden tot het gewoon lager onderwijs. De
klassenraden kleuter- en lager onderwijs krijgen een belangrijke rol bij de overgang van
kleuteronderwijs naar lager onderwijs.

Bevoegdheid samenstellen beroepscommissie
De regelgever verduidelijkt het principe dat het schoolbestuur ook iemand kan afvaardigen om een
beroepscommissie samen te stellen.

Gemotiveerd verslag
Gemotiveerde verslagen kunnen geraadpleegd worden via IRIS-CLB online.

Verduidelijkingen
1.Voor de lessen rooms-katholieke godsdienst zijn vrijstellingen niet mogelijk. We nemen dit
uitdrukkelijk op in de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs.
2. De bedragen voor de maximumfactuur werden aangepast. De minder scherpe maximumfactuur stijgt
van maximum 445 EUR naar 450 EUR. De scherpe maximumfactuur voor het kleuteronderwijs en het
lager onderwijs blijven ongewijzigd ten opzichte van vorig schooljaar.
3. Naar aanleiding van de coronapandemie heeft de Commissie Zorgvuldig Bestuur een uitspraak
gedaan over de mogelijkheid om afspraken te maken wie de niet-recupereerbare kosten draagt
4. We nemen op dat het beroep bij de beroepscommissie gericht wordt aan het schoolbestuur zelf en
niet langer alleen aan de voorzitter. Zo kan elk bestuurslid, zonder volmacht, een aangetekend schrijven
in ontvangst nemen. Daarnaast kan nog steeds een volmacht worden gegeven die bij naam aangeeft
welke andere personen (bv. van het directieteam) eveneens een aangetekende zending voor het
schoolbestuur in ontvangst kunnen nemen.
5. We stemden ons tekstvoorstel af op ons model van privacyverklaring. Zo’n privacyverklaring moet
elke school hebben. We nemen daarom ook een concrete verwijzing op. Wij bewaren de gegevens
van je kind maximaal 1 jaar nadat je kind de school verlaten heeft. Voor sommige gegevens is er een
wettelijke bewaartermijn vastgesteld die langer kan zijn.

6

6. In overleg met de ouderkoepel voor vrij onderwijs (VCOV) voegen we een suggestie toe over het
gebruik van (sociale) media.
Wij respecteren de privacy van onze leerlingen, ouders en personeelsleden op (sociale) media.
Neem je deel aan (sociale) media van de school, dan verwachten we dat je ieders privacy respecteert.
Ook verwachten we dat je je houdt aan de gedragsregels die wij samen met de participatieorganen op
school hebben opgesteld.
7. Op het openbaar domein kunnen scholen het roken niet zomaar verbieden. In principe geldt het
rookverbod enkel voor het schooldomein. Om overlast aan de schoolpoort te vermijden, voegen we in
de tekstsuggestie over het rookverbod – op vraag van scholen - ‘schoolpoort’ toe louter om leerlingen
en ouders te sensibiliseren.
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‘Voor kennisname schoolreglement met
engagementsverklaring ’ 2021-2022
‘Voor kennisname schoolbrochure met eigen
opvoedingsproject ’ 2021-2022
De ouders van …………………………………………………………………………………….. verklaren
hierbij dat ze het schoolreglement met engagementsverklaring en de schoolbrochure met het eigen
opvoedingsproject hebben ontvangen en hiermee instemmen.

Naam en handtekening van de ouder(s)1
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..

Deze strook terug aan de school bezorgen.

1

Indien slechts één ouder tekent, verklaart de ondergetekende ouder t.o.v. de school in toepassing van de artikels 373 en 374 van het
Burgerlijk Wetboek te handelen met instemming van de andere ouder.
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