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Uitgave december 2019 

 

2 Identificatie 

Sint-Jorisschool    KITOS vzw 

Mechelsesteenweg 226                 Katholieke Scholengroep regio Mechelen 

2830 Blaasveld    Tervuursesteenweg 

       2800 Mechelen 

 

Telefoon : 03/886 57 09 

Email : secretariaat@sintjorisblaasveld.be 

Website : www.sintjorisblaasveld.be 

 

Afdelingen :  

Lagere school (2de tot 6de leerjaar) 

Mechelsesteenweg 226 te 2830 Blaasveld - tel: 03/886 57 09 

 

Hinxelaar (kleuterschool & 1ste leerjaar) 

Hinxelaar 2/4 te 2830 Blaasveld -  tel :03/886 15 22 

 

Tuimeling (kleuterschool) 

Jan Willemstraat 12 te 2830 Blaasveld - tel 03/886 23 23 

 

Voor- en naschoolse opvang op school :  

Kiekeboeklas Hinxelaar 2 & Opvangklasje Hinxelaar 4 : 03/886 15 22  

Tuimeling : 03/886 23 23 

Mechelsesteenweg : 03/886 57 09 

 

Woensdagnamiddag opvang : via gemeentelijke opvangdienst ’t Appelboompje  

 

Contactpersonen : 

Mevrouw Myriam Van Aken – lagere school (na schooltijd : 0494/89 83 69) 

Mevrouw Goeleke Keulemans – kleuterscholen (na schooltijd : 0485/46 68 28) 

 

Schooluren :  

8.30 uur : aanvang lessen voormiddag 

12.05 / 12.10 uur : einde lessen  

13.20 uur : aanvang lessen namiddag 

15.20 / 15.25 uur : einde lessen 

mailto:secretariaat@sintjorisblaasveld.be
http://www.sintjorisblaasveld.be/
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3 Welkomstwoord 

Beste ouders, 

 

Van harte welkom in onze school en bedankt voor het vertrouwen. 

 

Het schoolteam zet zich ten volle in om je kind een eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs te 

bieden. 

 

Deze brochure kwam tot stand in samenwerking met het lokaal adviescomité en de schoolraad. Wij 

beschouwen het als een gids. 

 

Bij de aanvang van het nieuwe schooljaar ontvangen de leerlingen het document “Goede afspraken – 

Goede vrienden” hierin staan alle afspraken met de kinderen opgelijst. Neem dit met je kind door en 

teken het samen voor akkoord. 

 

Wij rekenen op jouw medewerking om alles in goede banen te leiden. 

 

Aanvullend op dit schoolreglement geven wij tweemaandelijks het “Scholierke” uit, waarin we je op 

de hoogte brengen van de komende activiteiten van onze school.  

 

Op regelmatige basis informeren we de ouders via nieuwsbrieven over praktische afspraken en 

schoolorganisatie. 

 

Op onze website staat alle nuttige schoolinformatie.  

 

Via het digitaal kanaal ‘Gimme’ verzorgen we de communicatie naar ouders en/of  grootouders i.v.m. 

school- en klasafspraken, agenda, uitstappen, activiteiten, foto’s…  

Bij de start van het schooljaar ontvang je informatie over de registratieprocedure. 
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4 Pedagogisch project 

Onze school staat open voor iedereen die zich aansluit bij onze visie. 

 

Wij zijn de christelijk geïnspireerde basisschool van onze parochie :  

 waar het kind centraal staat, maar niet op zichzelf 

 waar iedereen zich goed kan voelen in een veilig, geborgen en liefdevol schoolklimaat 

 waar christelijke waarden zoals respect, verbondenheid, solidariteit en verantwoordelijkheid 

doorleefd worden 

 elk kind is welkom ongeacht levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond. 

 

Wij willen opvoedend onderwijs bieden : 

 waar kinderen leren opkomen voor zichzelf en fijne zelfstandige mensen worden die de juiste 

keuzes maken 

 waar kinderen leren respectvol om te gaan met anderen en hun omgeving. Wij dulden geen 

vorm van discriminatie, noch van leerlingen, noch van personeel, noch van ouders. Voor ons 

is iedereen gelijkwaardig en wij behandelen iedereen ook gelijkwaardig. 

 waar we een duidelijke structuur bieden die een houvast wil geven in deze chaotische wereld 

 waar we streven naar een goede verstandhouding tussen alle betrokkenen en dus gevoelens en 

meningen geuit, begrepen en besproken kunnen worden 

 waar we rekening houden dat elk kind uniek is en kan ontwikkelen volgens eigen talenten en 

persoonlijkheid  

 waar ruimte is voor groei en creativiteit van leerlingen en leerkrachten. 

 

We beogen een harmonische ontplooiing van de totale persoonlijkheid.  

In de kleuterschool worden ontwikkelingsdoelen nagestreefd. 

In de lagere school is het verwerven van de basiskennis het minimale doel. 

 

De leerkracht is de gids en houdt rekening met specifieke talenten van individuele leerlingen. Alle 

vormingsaspecten doordringen elkaar.  

We streven naar een horizontale & verticale samenhang van het onderwijsaanbod : wij baseren ons 

hiervoor op het nieuw leerplan ZILL (Zin Leren Zin in Leven) 

 

1. Levensbeschouwelijke ontwikkeling vanuit de engagementsverklaring van het Katholiek 

Basisonderwijs: samenwerken aan een katholieke dialoogschool. 

2. Socio-emotionele ontwikkeling 

3. Wiskundig denken 

4. Talen  

5. Oriëntatie op de wereld 

6. Muzische vorming & mediale ontwikkeling 

7. Motorische & zintuigelijke ontwikkeling 

 

Daartoe creëren wij een stimulerend opvoedingsklimaat. Kinderen zullen betekenisvol leren, 

inhouden sluiten aan bij hun leefwereld. Probleemoplossend denken en zelfstandigheid worden 

gestimuleerd. Op zoek gaan naar gezonde en haalbare leerambities voor elke leerling is een uitdaging. 

Fouten maken mag, een positief zelfbeeld is belangrijk. Kinderen moeten geloven in hun 

groeimogelijkheden. 

 

Een doeltreffende didactische aanpak van het team moet de gewenste resultaten beogen. 

Verschillende werkvormen en technieken worden toegepast. Een open, ontmoetende en begeleidende 

leerkrachtenstijl wordt gehanteerd. 
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Er is kans tot interactie tussen leerlingen onderling en leerling/leerkracht. Er wordt gereflecteerd op 

eigen leren. Het team professionaliseert zich permanent om vernieuwingen succesvol te maken. 

Zo veel mogelijk kinderen zo ver mogelijk brengen in hun ontwikkelings- & leertraject is onze 

grootste zorg. De maximale basiszorg gebeurt door de klasleerkracht. Kijken naar kinderen en hun 

achtergrond, inspelen op hun noden, stimuleren van mogelijkheden en –  indien nodig – redelijke 

aanpassingen doen vinden wij belangrijk. Zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren en CLB ondersteunen 

hierbij. In overleg met kinderen en ouders zoeken we naar het beste traject tijdens de 

onderwijsloopbaan. 

 

Onze school is een sterke gemeenschap waar we elke partner naar waarde schatten en steeds in 

overleg zoeken naar optimalisering van de organisatie. 

We voeren een participatief beleid.  

Iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid op.   

Samen staan we sterk! 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi69rbc05fVAhWNZ1AKHW9JBVoQjRwIBw&url=https://miesvanvalburg.wordpress.com/2013/11/28/samen-sterk/&psig=AFQjCNEb8-HFzI9SJl6TK57Ou64LBIZ2QQ&ust=1500632956541115
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5 Onderwijsaanpak 

In de praktijk :  

 

 

5.1 Christelijke identiteit en onderwijsinhoudelijk aanbod 

 

Wij verwelkomen iedereen van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Als 

katholieke dialoogschool verwachten wij dat ouders :  

- mee partner zijn in de opvoeding en vorming van hun kind 

- zich engageren met & voor de school 

- ‘samen’ school maken 

- vertrouwen stellen in de wijze waarop verscheidenheid wordt opgenomen binnen het 

pedagogisch project  

-  

5.1.1 Levensbeschouwelijke ontwikkeling vanuit opdrachten Katholiek basisonderwijs 

 

Wij hebben eerbied voor de godsdienstige gezindheid van anderen 

zonder evenwel onze eigenheid prijs te geven.  

Van andersgelovige kinderen en ouders wordt verwacht dat zij ten minste 

loyaal zijn ten opzichte van de geloofsopvoeding en de sociale 

activiteiten. 

 

We maken kennis met de Bijbel, het Kerkelijk jaar en andere 

godsdiensten. 

Alle leerlingen nemen deel aan de godsdienstlessen en doen mee met de eigentijdse viering in de kerk. 

Anders gelovigen worden niet verplicht het kruisteken te maken of te communie te gaan..  

 

We leven mee met onze parochiegemeenschap.  

De eerste communie wordt gedeeltelijk voorbereid in de klas. Het betreft dezelfde inhoud als de 

godsdienstles.  

De plechtige communie wordt in de parochie voorbereid. 

Wie zijn communie wil doen moet wel gedoopt zijn.  

 
5.1.2 Sociale bewogenheid – Emotionele opvoeding 

 
Wij vinden het belangrijk om het sociaal-emotioneel aspect te erkennen als een volwaardige pijler bij 

de opvoeding van onze kinderen.  

 

Met de tien dieren uit de Axenroos bieden wij al onze 

kinderen (van de eerste kleuterklas tot en met zesde leerjaar) 

een taal aan om gevoelens en relaties beter te begrijpen en te 

bespreken. Wanneer kinderen gedragingen van anderen en 

van zichzelf herkennen kunnen ze ook gepaster reageren, 

conflicten vermijden of zelfs oplossen.  

 

- Pauw en wasbeer leren ons waardering geven maar 

ook graag krijgen.  

- Leeuw en kameel leren ons leiderschap tonen maar 

ook een volger zijn.  

- Schildpad en uil leren ons dat elk kind de kans moet 
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krijgen om zijn gevoelens te uiten (angst, verdriet, boosheid) maar ook om geheimen te 

bewaren en eens alleen te zijn.  

- Poes en bever leren ons te zorgen voor elkaar en daarvan ook te genieten.  

- Steenbok en havik leren ons onze grenzen bewaken, opkomen voor onszelf en anderen, maar 

ook om met een kritische blik naar de wereld rondom ons te kijken. 

 

Tijdens kindgesprekken die in de lagere school één of twee keer per jaar gehouden worden, krijgt de 

leerkracht nog meer zicht op het totaalbeeld van elk kind  

 

Bij ‘de geluksvogels’ (bovenbouw LS) leren we kinderen weerbaarheid, vriendschapsbanden smeden, 

het “geluk” zoeken.  

 

We leren kinderen zelf conflicten oplossen vanuit een positieve benadering.  

Bij ernstige, langdurige of hardnekkige conflicten komt het schoolteam in actie om de situatie onder 

controle te houden. 

 

In het palaveruurtje, onze leerlingenraad, krijgen vertegenwoordigers uit elke klas (3de t.e.m. 6de) de 

kans om initiatieven vanuit de klas voor te stellen en te bespreken. Vaak organiseren zij ook 

middagactiviteiten. 

 

5.1.3 Wiskundig denken 

 
We willen de basiskennis wiskunde aanbieden voor alle leerlingen.  

 

Leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben krijgen hulp van de 

zorgleerkracht : 

- door middel van co-teaching in de klas speelt de leerkracht meteen in 

op de noden van de leerlingen 

- door het aanbod van sterk rekenwerk voor de uitblinkers in dit vak.  

 

5.1.4 Talen 

 

Ruime aandacht gaat naar lezen, schrijven (spelling & creatief schrijven), spreken en luisteren in het 

Nederlands.  

In 3de en 4de leerjaar starten we met Franse taalinitiatie (1u/week). 

In 5de en 6de leerjaar zijn de Franse lessen voornamelijk gericht op de mondelinge communicatie 

(3u/week). 

 

5.1.5 Oriëntatie op de wereld 

 
Alle domeinen (ruimte, tijd, natuur, samenleving en techniek) komen 

ruimschoots aan bod. Vakleerkrachten geven een initiatie in de technologie 

en ICT. 

 

Door het organiseren van meerdaagse openluchtklassen in elk leerjaar (lagere school) willen we van 

onze kinderen wereldburgers maken. De activiteiten steunen op een sterke organisatie en een 

verantwoorde begeleiding.  

 

Vaardig in het verkeer te voet, met de fiets, … is voor klein en groot een permanent werkpunt. We 

organiseren een fietsvaardigheidsparcours, fiets- en wandelroutes waarbij de leerlingen getraind en 

geëvalueerd worden. Er is aandacht voor busevacuatie en omgaan met de “dode hoek”.  
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Kinderen milieubewust maken is meer dan het leren ontdekken en genieten van de natuur.  

We motiveren ze tot actieve inzet via orde in het algemeen (op de speelplaats, in de klas, …) tot de 

aanpak van de wereldproblematiek op kleine schaal (recyclage, afvalbeperking, …).  

 

Gezonde voeding, voldoende nachtrust en persoonlijke hygiëne zijn aandachtspunten doorheen het 

jaar. 

 

5.1.6 Muzische vorming en mediale ontwikkeling 

 

Dramatische expressie, muzikale opvoeding, muzisch taalgebruik, 

bewegingsopvoeding, beeld- & media-opvoeding vinden wij belangrijk. 

Genieten staat voorop evenals beschouwend én creërend bezig zijn. 

Creativiteit wordt aangemoedigd.  

 

We voorzien in elke leerjaar een muzisch/cultureel aanbod :  

- theater en/of poppenspel 

- muzische namiddag rond Sint, Carnaval, … 

- concert,… 

 

Kinderen wijs en bekwaam leren omgaan met multimedia is noodzakelijk. We zetten media creatief 

en doelgericht in, in de klas en tijdens de ICT-les. 

 

5.1.7 Motorische en zintuigelijke ontwikkeling 

 

Het lichaam leren beleven en beheersen. 

Dit gebeurt in de les bewegingsopvoeding, tijdens bewegingstussendoortjes in de klas maar ook 

tijdens het spel op de speelplaats en gedurende buitenschoolse activiteiten. 

 

In de kleuterschool heeft elke leeftijdsgroep 2 lestijden bewegingsopvoeding. 

In de lagere school heeft elke klas minstens anderhalve lestijd bewegingsopvoeding.  

Het 1ste tot 4de leerjaar heeft tweewekelijks zwemmen.  

Het 5de en 6de leerjaar heeft om de 6 weken zwemmen.  

Elke 3de kleuterklas gaat telkens 3 weken na elkaar zwemmen. 

In kleuter- & lagere school onderbreken we regelmatig de les met alle kinderen een 

spring- en dansmoment. 

De werkgroep “Sport” verzorgt een aantal naschoolse sportmomenten. 

 

 

5.2 Stimulerend opvoedingsklimaat & brede zorg 

 
In de kleuterschool streven we naar een klasverdeling per leeftijd waarbij kleuterleid(st)ers gericht 

inspelen op de verschillen tussen kleuters van hun leeftijdsgroep. 

Nieuw : we werken op regelmatige tijdstippen leeftijdsgroep doorbrekend of begeleiden kleuters in 

grotere groep met 2 leerkrachten. 

 

Alle kinderen starten in een instapklas. We streven naar een beperkt aantal kleuters in de instapklas en 

1ste kleuterklas. 

 

In Hinxelaar zijn 2 flexi-juffen. Je kan steeds bij hen terecht met praktische vragen. 

 

In de lagere school werken wij met een jaarklassensysteem als basis. Door aangepaste variatie in 

werkvormen en vooral handelend werken (actief meedoen) trachten we de betrokkenheid van de 
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leerlingen te verhogen. Elk leerjaar heeft een zorgleerkracht als co-teacher, voor ondersteuning bij 

hoekenwerk en projecten. Waar mogelijk houden we rekening met leerlingen met speciale noden.  

Inclusief onderwijs (voor kinderen met een lichte handicap) kan, indien de draagkracht van de school 

en de klas dit toelaat. 

Nieuw : vanaf dit schooljaar werken we voor bepaalde vakken ook leerjaaroverschrijdend. Hiertoe 

werden clusters gevormd in 3de/4de en 5de/6de leerjaar. Dit verhoogt de mogelijkheden van de 

leerkrachten om op de noden van elk kind in te spelen. 

  

De evolutie noteren we in het leerlingvolgsysteem. In de lagere school wordt permanent breed 

geëvalueerd. Tweemaandelijks krijgen de leerlingen aan de hand van een rapport feedback over hun 

vorderingen. Wanneer de nood er is zullen we regelmatig, duidelijk en open communiceren met de 

ouders. 

 

Centrum voor LeerlingenBegeleiding (CLB) 
Onze school wordt begeleid door : “Het Kompas” 

 

VCLB Het Kompas Rumst 

Kardinaal Cardijnstraat 33 

2840 Rumst (Terhagen) 

Telefoon : 03/886.76.04  

Email : rumst@clbkompas.be 

Website : www.clbkompas.be 

 

Ankerverantwoordelijke : Christel Van Overloop 

Arts : Mich Lambrecht 

Verpleegkundige : Sofie De Weerdt 

 

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor 

de leerlingenbegeleiding vastlegt. Dat is met de ouders besproken in de schoolraad. 

 

De begeleiding van het CLB situeert zich op 4 domeinen : 

 psycho-sociaal functioneren 

 preventieve gezondheidszorg 

 leren en studeren 

 onderwijsloopbaanbegeleiding 

 

De nieuwe CLB werking is  georganiseerd in verschillende teams: een ankerteam, een  trajectteam, 

een medisch team, een infoteam en een ondersteunend team. 

 

Het ankerteam: de ankerverantwoordelijke beluistert de vraag van de school en geeft advies en 

informatie. Indien nodig wordt de vraag doorgestuurd naar het trajectteam die met haar expertise aan 

de slag gaat. Ook kan de ankermedewerker doorverwijzen naar externe hulpverlening. 

Leerlingen en ouders kunnen rechtstreeks of via de school contact opnemen met de ankermedewerker.  

De school weet wie de ankermedewerker is en hoe die kan gecontacteerd worden. Via de website 

www.clbkompas.be kan u eveneens deze info vinden. 

 

Als de school advies wenst rond een leerling of wil dat het CLB deze leerling begeleidt, dan bespreekt 

de school dit vooraf met deze leerling en/of de ouders. 

In het trajectteam werken verschillende disciplines : artsen, maatschappelijk werkers, 

psychologen/pedagogen en verpleegkundigen. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het opnemen van 

alle vragen die door het ankerteam worden doorgegeven. Zij zijn niet gebonden aan één  school. 

Voor de begeleiding van leerplichtproblemen (veelvuldige afwezigheden) is instemming van de 

leerling of van de ouders niet vereist. School en CLB werken hierbij nauw samen. 

http://www.clbkompas.be/
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In het medisch team verzorgen clb-artsen en paramedici de systematische contactmomenten.  

Ze vaccineren en nemen vragen op rond besmettelijke ziekten.  

Wettelijk verplichte contactmomenten: 1-ste kleuterklas, 1-ste leerjaar, vierde leerjaar, zesde leerjaar  

Vaccinaties(na toestemming): 1-ste leerjaar(Difterie, Tetanus, Pertussis, Polio) en 6-de leerjaar 

(Mazelen, Bof, Rodehond) 

School en ouders hebben de plicht om hun medewerking te verlenen aan de organisatie en de 

uitvoering van de systematische contactmomenten en de preventieve maatregelen in het kader van 

besmettelijke ziekten. Het is wenselijk dat ouders zelf de directie op de hoogte brengen mocht er bij 

hun kind een besmettelijke ziekte wordt vastgesteld. 

Bij besmettelijke ziekten horen ook: varicella(windpokken), impetigo(krentenbaard), schimmelwratjes 

van de hoofdhuid en gladde huid, parelwratjes(mollusca contagiosa) en pediculosis(luizen). 

 

Het infoteam van het CLB organiseert  collectieve infomomenten voor leerlingen en ouders over de 

studiekeuzes die moeten gemaakt worden op de scharniermomenten tijdens de schoolloopbaan: de 

overgang van basis naar secundair onderwijs 

 

Het ondersteunend team biedt een warm onthaal in het centrum en verzorgt de logistieke 

ondersteuning bij alle medewerkers. 

 

Als een leerling van school verandert, behoudt het CLB zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten 

aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een andere school. 

 

Het CLB kan in de school besprekingen en overleg over leerlingen, leerlingenbegeleiding, 

zorgverbreding en andere acties of projecten bijwonen.  

 

Het CLB en de school kunnen belangrijke informatie over leerlingen uitwisselen.  

Behalve aan het schoolpersoneel, mogen het CLB en de CLB-medewerkers geen relevante gegevens 

uit het dossier aan derden bezorgen. Dit kan enkel op verzoek en/of mits toestemming van de leerling 

en/of de ouders. 

Bij het doorgeven en het gebruik van deze gegevens wordt rekening gehouden met de regels over het 

beroepsgeheim en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 

Het CLB heeft de plicht om het pedagogisch project van de school te respecteren. 

Het CLB respecteert altijd de rechten van het kind. 

CLB Het Kompas houdt volgende waarden hoog in het vaandel: deskundig, respectvol, betrouwbaar, 

kansenbevorderend en oplossingsgericht.  

 

Het CLB-dossier 
Het CLB legt voor elke leerling waarvoor een begeleiding wordt gestart, een dossier aan. Hierbij 

wordt rekening gehouden met de regels over het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer. 

De regels voor de samenstelling van het dossier en de procedure voor inzage in het dossier zijn door 

de regelgeving bepaald. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij het CLB. 

 

Als de leerling van school en daardoor ook van CLB verandert, zal het CLB-dossier 10 dagen na 

inschrijving bezorgd worden aan het nieuwe CLB. De leerling of de ouders hoeven daar niets voor te 

doen. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt het dossier pas na 1 september 

overgedragen. 

 

Indien de leerling of de ouders niet wensen dat het dossier wordt overgedragen, dan moet er binnen de 

10 dagen na inschrijving schriftelijk verzet aangetekend worden bij het CLB van de vorige school.  

De vaccinatiegegevens, de gegevens in het kader van de verplichte systematische contactmomenten en 

indien van toepassing: de begeleiding van leerplichtproblemen, het gemotiveerd verslag, het verslag 
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dat toegang geeft tot een individueel curriculum  worden altijd aan het nieuwe CLB bezorgd. 

Hiertegen is geen verzet mogelijk. 

Het CLB-dossier wordt bewaard tot ten minste tien jaar na de datum van het laatst uitgevoerde 

medisch onderzoek. Daarna wordt het dossier vernietigd, maar niet vroeger dan het ogenblik waarop 

de leerling 25 jaar wordt. Voor leerlingen die hun schoolloopbaan in het buitengewoon onderwijs 

beëindigden, wordt het dossier vernietigd nadat ze 30 jaar zijn geworden. 

 

Zittenblijven 
Het decreet basisonderwijs geeft beslissingsrecht aan de ouders waar het gaat over de overgang van 

het kleuter- naar het lager onderwijs, van het lager naar het secundair onderwijs en van het gewoon 

naar het buitengewoon onderwijs.  

De klassenraad is het best geplaatst om te oordelen over de overgang van een leerling van de ene 

groep naar de andere.  

De raad houdt hierbij rekening met de verschillende belangen. Het advies van de klassenraad is dus 

bepalend om te oordelen of een kind al dan niet over kan gaan. Daarbij doet de school uiteraard ook 

beroep op het CLB. De genomen beslissing wordt door de school schriftelijk gemotiveerd en 

mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het 

daaropvolgende schooljaar voor je kind aangewezen zijn.   

 

Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een 

achtste jaar in de lagere school verblijven kan enkel na kennisgeving van een toelichting bij het advies 

van de klassenraad en van het CLB-centrum. In het gewoon onderwijs kan een leerling minimum 5 en 

maximum 8 jaar in het lager onderwijs doorbrengen, met dien verstande dat een leerling die 15 jaar 

wordt voor 1 januari geen lager onderwijs meer kan volgen. 

 

Ondersteuningsnetwerk 

Onze school behoort tot het ondersteuningsnetwerk Noord-Brabant. Dit centrum biedt ondersteuning 

op maat voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. De ondersteuners zijn leerkrachten uit het 

bijzonder onderwijs die vanuit hun expertise voor leerling en leerkracht binnen de klasgroep 

ondersteuning bieden. 

 

Ouders met algemene vragen ivm ondersteuning kunnen terecht bij het volgend aanspreekpunt :  

Ondersteuningsnetwerk Noord-Brabant - Nekkerspoelstraat 358- 2800 Mechelen 

mailadres : ond.noordbrabant@gmail.com 

Coördinatoren : Joke Langmans (0487/30 57 73) & Ilse Van Vlierberghe (0487/30 56 65) 

 

Bij specifieke zorgvragen over je kind kan je terecht bij :  

Kleuterschool : zorgleerkracht Lynn Vleminckx 

Lagere school : zorgcoördinator Liesbeth Roggen 

 

Specifieke onderwijsbehoeften 

De specifieke onderwijsbehoeften die een leerling nodig heeft worden neergezet in een gemotiveerd 

verslag of verslag steeds in overleg met CLB, ouders, school en ondersteuningsnetwerk. 

Wanneer de nood aan aanpassingen voor een leerling tijdens zijn/haar schoolloopbaan wijzigt, kan het 

zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat  

een gemotiveerd verslag omgezet kan worden naar een verslag. Het verslag betekent dat de leerling 

ofwel een individueel aangepast curriculum (IAC) volgt in het gewoon onderwijs ofwel indien nodig 

de overstap naar het buitengewoon onderwijs maakt. Indien de specifieke onderwijsbehoeften van de 

leerling disproportioneel zijn voor de school. 

 

In dit geval organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van 

dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, beslist de school om de leerling op 

mailto:ond.noordbrabant@gmail.com
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basis van een individueel aangepast curriculum studievoortgang te laten maken of om de inschrijving 

van de leerling voor het daaropvolgend schooljaar te ontbinden. 

 

Revalidatie/logopedie tijdens de lestijden 

Een leerplichtige leerling kan afwezig zijn omwille van revalidatie tijdens de lestijden omwille van 

revalidatie na ziekte of ongeval of behandeling van een stoornis met officiële diagnose (maximum 150 

minuten per week, verplaatsing inbegrepen).  

Ouders vragen toestemming aan de directeur. 

Om een beslissing te kunnen nemen moet de school moet beschikken over : 

- een bewijs van een officiële diagnose; 

- verklaring van de ouders ivm noodzakelijkheid van de revalidatie; 

- advies met motivatie van CLB 

- samenwerkingsovereenkomst tussen school en revalidatiecentrum 
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6 De school als organisatie 

Katholieke scholengroep regio Mechelen KITOS 

De Vrije Basisschool Sint-Joris maakt sinds 18 februari 2017 deel uit van de scholengroep die de 

naam 'KITOS' kreeg. Het nieuwe schoolbestuur ontfermt zich over 4 secundaire en 9 basisscholen. 

Tot deze groep behoren ook :  

- Volgende basisscholen : Vrije kleuter & lagere school De Basis, Montessorischool uit Duffel, 

Vrije Basisschool Sint-Jan uit Tisselt, Vrije Basisschool DE HAM en Ursulinen uit Mechelen, 

Vrije Basisschool Sint-Lambertus uit Muizen.  

- Secundaire scholen  : het Sint-Norbertusinstituut (SNOR), COLOMAplus, Ursulinen en 

Hagelstein Mechelen  

- HBO5 Verpleegkunde uit Duffel en de peda Rooienberg uit Duffel behoren tot deze 

scholengroep. 

 

Met de vzw Verenigde Scholen Ursulinen Mechelen en Hagelstein vormt de nieuwe vzw een 

personele unie. Basisschool Ursulinen Mechelen, Ursulinen Mechelen secundair, College Hagelstein 

en de Basisschool Hagelstein zullen binnenkort inkantelen in de nieuwe vzw. 

 

Elke school behoudt zijn eigen identiteit, opvoedingsproject en werking. De bestuurlijke 

schaalvergroting ondersteunt en versterkt onze school met een kwaliteitsvolle omkadering. Algemeen 

directeur van de scholengroep is de heer Francis Van Caer.  

 

Lokaal Advies Comité  
Lokale verankering is er met het Lokaal Advies Comité (LAC). Hierin zetelen vertegenwoordigers uit 

de raad van bestuur, schoolraad en de verschillende werkgroepen. Directie, ouders, personeel en 

externen zitten samen rond de tafel om voorstellen voor wijziging in de organisatie, investeringen en 

de werking van de verschillende werkgroepen transparant te bespreken. Elementen vanuit en 

voorstellen aan de raad van bestuur krijgen hier een plaats. 

 

Werkgroepen  
De werkgroepen vormen dan weer de basis voor het LAC.  

Elke werkgroep bestaat uit een verantwoordelijke van het schoolbestuur, een afvaardiging van de 

leerkrachten/personeel en ouders. De werkgroepen vormen een belangrijke schakel voor de 

leefbaarheid van onze school en voorzien ons van de noodzakelijke financiële middelen. 

 

Engagement voor een werkgroep Mosselfeesten betekent bijwonen van een drietal vergaderingen ter 

voorbereiding van, deelname aan en verantwoordelijkheden opnemen tijdens de activiteit.  

 

De werkgroep Onderhoud (speelplaatsen) geeft mee vorm aan het nieuw concept en inrichting van 

onze speelplaatsen.  

 

Engagement in de werkgroep Computer betekent deelname aan een tweetal werkavonden (ICT). 

 

De werkgroep Logistieke ondersteuning en catering staat in voor het goede verloop van het 

schoolevenement.  

 

De werkgroep Actieve School krijgt dit schooljaar invulling door oa de recepties nieuwjaar & 6de 

leerjaar, Rode-Neuzenactie en houdt een vinger aan de pedagogische pols.  

Een kriebelteam kan ingeschakeld worden indien de noodzaak zich voordoet bij een hardnekkig 

luizenprobleem. 
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Ouderraad  

De oprichting van een ouderraad is verplicht wanneer ten minste tien procent van de ouders erom 

vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie ouders betreft. De ouderraad heeft een 

informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur. De ouderraad bepaalt zelf in 

haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende 

mandaatperiode. 

 

In onze school is er geen ouderraad wegens gebrek aan kandidaten. 

 

Schoolraad  

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (ouder-, personeelsgeleding 

en de lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en 

communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een 

periode van vier jaar. De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze 

nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.  

 

Onze school beschikt momenteel niet over een schoolraad daar alle zetelende ouders ontslag namen en 

er geen opvolgers waren.  

Via directie, het Locaal AdviesComité of de werkgroep Actieve School kan u beleidsvragen 

bespreekbaar maken   

 

Leerlinggerichte of leerkrachtgerichte vragen bespreken ouders best met de respectievelijke leerling, 

leerkracht of directie.   

 

Vrijwilligers   
Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De 

vrijwilligerswet verplicht scholen om de vrijwilligers over een aantal punten te informeren en te 

verzekeren.  

De vzw heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van schade aan derden veroorzaakt door 

de vrijwilliger en lichamelijke schade van de vrijwilliger tijdens het uitoefenen van een activiteit 

 

Een vrijwilliger gaat discreet om met de geheimen die hem/haar zijn toevertrouwd. 

 

Voor bepaalde terugkerende opdrachten kan een vrijwilligerscontract worden afgesloten en betalen we 

eventueel een vergoeding uit bij de uitvoering van het welomschreven vrijwilligerswerk of de 

vergoeding van gemaakte kosten. 
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Personeel van Sint-Jorisschool 

  

De dagelijkse leiding van de school wordt gedeeld gedragen door :  

 

 Directie : Myriam Van Aken (lagere school 2de tot 6de leerjaar)  

                 Goedele Keulemans (kleuterscholen & 1ste leerjaar) 

 Preventie adviseur : Benny Schelfhout 

  Coördinatie en praktische organisatie : Katrijn De Vleeschouwer 

 Zorgcoördinator : Liesbeth Roggen (ondersteuning zorg & opvolging leerlingen lagere school) 

                                       Lynn Vleminckx (ondersteuning zorg & opvolging kleuters) 

 Administratie : Gerd Van Doorslaer (personeel- & leerlingenadministratie, facturatie leerlingen   

                                                                     - communicatie)  

                           Katrijn De Vleeschouwer (administratie kleuterschool) 

                          Ilse Rochtus (ICT, afwezigheden, boekhouding, betalingen) 

 

Mechelsesteenweg 226 Hinxelaar 2/4 Jan Willemstraat 12 

 
Lagere School  Lagere School 1ste leerjaar Kleuterschool Tuimeling 

2A Katrijn Dewachter/Amber De Maeyer 1A Leen Van Beneden  IK Sofie Nagels/Kaat De Ron 

2B Sophie De Brucker    1B Quirine Valcke 1K Evi Van den Bossche 

2C Ruth Vleminckx                                                  Goedele Devondel 2K Ilse Reyntiens 

3A Kris Lauwers 1C Annick Verbruggen 3K Ivan Janssens   

3B Dorien Pauwels 

3C Sanne Hoofd  

4A Eline Verlet Kleuterschool Hinxelaar 

4B Jodi Kerremans IK     Myriam De Cock  

4C Lynn Wouters 1KA Anneleen De Wit  

5A Hilde Sel                          1KB Annelies Verbruggen 

5B Kristien Diels 2KA Ann Scholten   

5C Sara Coenjaerts 2KB Griet De Vleeschouwer 

6A Riet Temmerman 3KA Sigrid De Cock 

6B Vanessa Van Moer 3KB Katleen De Boelpaep 

6C Michel Van de Meirssche 

 

Leerkrachten L.O. : 

lagere school : Stef Foqué  

kleuterschool & zwemmen : Ben Peeters 

 

Zorgjuf kleuters 2K & 3K : Lynn Vleminckx 

 

Zorgleerkrachten : Goedele Devondel (1L) - Els Wyffels  (2L) – Benny Schelfhout & Karen Verbesselt (3L&4L) - 

Magda Smedts & Hilde De Wachter (5L&6L)  

 

Opvang & toezichters : Katrijn De Vleesschouwer - Katerina Dimitrova – Els Geirnaert – Els Neels – Carine Schuermans 

- Lynn Van Aken - Vicky Van Bussel - Els Verpoten 



 15 

7 Schoolloopbaan 

7.1 Inschrijvingsbeleid 

 

Wanneer je kiest voor onze school vind je alle praktische informatie op de website van de school en/of 

via de informatieavond die we eind januari organiseren voor ouders van peuters zonder broer(s) of 

zus(sen) op school. Tijdens de informatieavond belichten we het pedagogisch project, de werking van 

de school en de procedure voor aanmelden en inschrijven.  

 

Voor alle scholen van het LOP (Lokaal Overleg Platform) Willebroek geldt éénzelfde inschrijvings-

procedure . 

 

Voorrangsperiode (vanaf eerste schooldag oktober tot kerstvakantie) geldt voor de inschrijving van :  

- effectieve broers en zussen (2 gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde 

adres; 

- halfbroers en –zussen (1 gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres; 

- kinderen die onder hetzelfde dak wonen, maar geen gemeenschappelijke ouders hebben 

- kinderen van personeel. 

 

Nieuwe inschrijvingen  
Onze school werkt met een digitaal aanmeldingssysteem dat alle scholen van de gemeente 

Willebroek gebruiken. De gemeente brengt ouders op de hoogte wanneer het aanmeldingsmoment 

start (maart/april). Informatie hierover wordt eveneens via onze website, via de informatieborden aan 

de scholen,… bekend gemaakt. 

Bij de aanmelding worden enkele gegevens opgevraagd. Het is belangrijk om deze eerlijk in te vullen, 

want bij foute informatie verlies je het recht op inschrijven, dat je via de aanmeldingsprocedure 

verwerft.  

 

Criteria aanmelding : 

- schoolvoorkeur : onbeperkt aantal scholen opgeven in volgorde van voorkeur  

- afstand tot de woonplaats : de afstand van het domicilieadres van het kind tot de school of de 

vestigingsplaats 

- systeem van dubbele contingentering : indicator en niet-indicatorleerlingen volgens de 

afgesproken streefnormen in het LOP.  

 

Wanneer is je kind een indicatorleerling ?  

- wanneer de ouders een schooltoeslag krijgen (en/of over een beperkt inkomen beschikken); 

- als de moeder over geen diploma secundair onderwijs beschikt. 

-  

Na de digitale aanmelding ontvang je van de gemeente een bevestigingsmail.  

Na de aanmeldingsperiode worden de aangemelde kinderen geordend volgens het criterium school 

van 1ste keuze gevolgd door de afstand van het domicilieadres tot de school of de vestigingsplaats. 

Indien je kind gunstig gerangschikt is, brengt de gemeente je schriftelijk op de hoogte van het 

inschrijvingsmoment. 

 

Inschrijven aangemelde kinderen : maand mei 

Inschrijven tijdens het schooljaar voor een volgend schooljaar kan slechts vanaf een door het LOP 

bepaalde datum. Informeer vooraf best even naar de beschikbare plaats(en) in de gewenste klas(sen). 

 

Alle inschrijvingen gebeuren na telefonische afspraak. Je kind is pas ingeschreven als de ouder(s) 

schriftelijk instem(t)(men) met het pedagogisch project en het schoolreglement.  
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Alleen ouders of voogd kunnen inschrijven.  

Bij de inschrijving dien je een officieel document voor te leggen dat de identiteit van het kind 

bevestigt en de verwantschap aantoont. Het betreft een document met daarop het rijksregisternummer.  

Je kind kan maar in één school ingeschreven zijn. 

 

Zie je achteraf toch af van de inschrijving verwittig ons dan, mogelijk kunnen we een andere ouder op 

de wachtlijst blij maken. 

 

Wanneer je je kind inschrijft in de kleuterschool betekent dit automatisch dat hij/zij doorgroeit naar de 

lagere school. 

 

Capaciteit 

Wegens beperkte infrastructuur, die de veiligheid van de kinderen moet waarborgen, heeft het 

schoolbestuur een maximumcapaciteit bepaald : 

- 25 kinderen per geboortejaar in kleuterschool Tuimeling.  

- 50 kleuters per geboortejaar in kleuterschool Hinxelaar  

- 75 kinderen per leerjaar in de lagere school  

In geval van zittenblijvers kan hierop een afwijking mogelijk zijn. 

 

Weigeren 

Eens de capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende inschrijving geweigerd.  

Je ontvangt een weigeringsdocument. Op dit weigeringsdocument staat waarom je geweigerd werd, op 

welke plaats in de wachtlijst je kind staat en waar je terecht kan met eventuele klachten. 

Elke geweigerde leerling wordt als geweigerde leerling in het inschrijvingsregister ingeschreven.  

Indien er een plaats vrij komt contacteren we je zo snel mogelijk. Het weigeringsdocument vervalt dan 

en je kind kan worden ingeschreven. 

 

 

7.2 Instapregeling 

 

KLEUTERS 

Kleuters kunnen pas met de kleuterschool starten vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn. De 

instapmomenten zijn beperkt.  

 

Instapmomenten : de eerste dag na de grote vakantie 

 de eerste dag na de herfstvakantie 

 de eerste dag na de kerstvakantie 

 1 februari 

 de eerste dag na de krokusvakantie 

 de eerste dag na de paasvakantie    

 na Hemelvaart 

 

Zindelijk zijn op het instapmoment is geen voorwaarde, het zou echter wel fijn zijn mocht je kind al 

enige notie hebben. Dit staat de kleuterjuf toe om enige activiteit aan te bieden. Zindelijkheidstraining 

is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de ouders. Bij problemen op school wil de juf in 

overleg met de ouders bekijken welke mogelijkheden er zijn om het proces mee te ondersteunen bv. 

door het aanreiken van een zindelijkheidstas. De school is geen voorstander van pamper-broekjes. 

 

LAGERE SCHOOL 

Voor een eventuele schoolverandering plaats heeft, gebeuren een aantal acties :  

- telefonisch contact met de vorige school; 

- opvragen van rapporten (eventueel van toetertest); 

- eventueel afname van bijkomende testen indien nodig. 



 17 

Eerst ontvang je alle noodzakelijke informatie, daarna kan de echte inschrijving gebeuren. Inschrijven 

in een bepaalde klas gebeurt steeds onder voorbehoud in afwachting van de resultaten van de testen. 

 

In de lagere school bepaalt de directie in samenspraak met de leerkrachten de klasverdeling. We 

streven hierbij altijd naar heterogene klasgroepen. 

 

Tweelingen worden vanaf de start in de lagere school opgesplitst wanneer er twee klassen zijn. Dit 

stimuleert de ontplooiing van elk individu. Indien er hierover met de ouders betwistingen zijn, is het 

advies van de klassenraad hierbij doorslaggevend. 

 

De samenstelling van de klassen in de lagere school wordt herschikt bij de aanvang van een nieuwe 

graad dwz naar 1ste, naar 3de en naar 5de leerjaar. In de mate van het mogelijke rekening houden we 

met de opgebouwde vriendschappen.  

Uitzonderlijk en indien noodzakelijk herschikken we een leerjaar op een ander moment.  

 

 

7.3 Aan- & afwezigheden 

 

Kleuters zijn niet leerplichtig. Toch is het belangrijk dat je kind zo veel mogelijk kan deelnemen aan 

het schoolleven.  

 

Sinds het schooljaar 2015-2016 stelt het Ministerie van Onderwijs toelatingsvoorwaarden voor de 

overgang van kleuter naar lagere school. Om te kunnen overgaan naar het gewoon lager onderwijs 

moeten kleuters in de derde kleuterklas (5/6-jarigen) ministens 250 halve dagen in de kleuterklas 

aanwezig geweest zijn. Indien de aanwezigheid lager ligt, heeft de klassenraad het recht om de kleuter 

niet te laten overgaan naar de lagere school.  

 

Indien kleuters langdurig afwezig zijn, neemt de school contact op met de ouders. In overleg met 

school, ouders en CLB kan dan een gesprek gepland worden. 

 

In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les 

te volgen. Ook wanneer het nog op die leeftijd in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk 

ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek. Dat betekent 

ook dat de afwezigheden moeten gewettigd worden (meer info hierover vindt u hierna). 

 

Gewettigde afwezigheid 
Er zijn 3 categorieën van gewettigde afwezigheden : 

 

 1. Ziekte :  

Ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk van de afwezigheid.  

Voor kinderen van de lagere school bel je altijd naar het secretariaat.  

Kleuters moeten niet noodzakelijk worden ziek gemeld maar het is aangewezen om, in geval van 

langere afwezigheid, via de vestiging de juf/meester op de hoogte te brengen. 

  

Wanneer je kind minder dan 3 of 3 opeenvolgende schooldagen ziek is : volstaat een briefje door 

de ouders geschreven. Je ontvangt bij de start van het schooljaar een blad met 4 gekleurde 

ziektebriefjes die je hiervoor kan gebruiken.  

Opgelet : vanaf de vijfde korte ziektemelding tijdens één schooljaar is toch een doktersattest 

verplicht.  

   

 Bij meer dan 3 opeenvolgende schooldagen is steeds een doktersattest vereist bvb. ma-di-woe-do, 

maar ook do-vr…ma.  
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Is een kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB. 

 

 2. Van rechtswege gewettigde afwezigheid mits voorleggen van een bewijsstuk :  

De afwezigheid van je kind kan in een aantal situaties gewettigd zijn. Voor deze afwezigheden is 

geen toestemming van de directeur nodig. Je verwittigt de school wel van deze afwezigheid. 

 

- begrafenis of huwelijk van iemand onder hetzelfde dak of van bloed- of aanverwant; 

- oproeping of dagvaarding voor de rechtbank; 

- bijwonen van familieraad; 

- maatregelen bijzondere jeugdzorg en jeugdbescherming; 

- onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht; 

- feestdagen die horen bij het geloof (anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe, 

protestants-evangelische godsdienst). 

 

 3. Afwezigheid mits voorafgaandelijke toestemming van de directie : 

- rouwperiode bij een overlijden 

- actieve deelname bij een selectie voor culturele/sportieve manifestaties (max. 10 halve 

schooldagen), bvb. internationaal kampioenschap,…; 

- in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen bvb. 

begrafenis buurmeisje, ouder naar ziekenhuis, … 

 

Opgelet: het is niet de bedoeling dat de school aan ouders toestemming geeft om vroeger op vakantie 

te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is 

van 1 september tot en met 30 juni. Vervroegd vertrek op vakantie tijdens het schooljaar is verboden 

en getuigt van gebrek aan waardering voor het werk van de leerkracht. 

 

Voor de leerlingen van het lager onderwijs is de deelname aan alle onderwijs-activiteiten die voor 

leerkrachten en hun leerlingengroep zijn georganiseerd VERPLICHT op ALLE schooldagen. 

Tijdens de schooluren mag geen enkel kind de school verlaten. Consultaties (zoals bijvoorbeeld een 

bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden. Kinderen die toch 

tijdens de schooluren op doktersbezoek moeten of in behandeling zijn bij de tandarts, moeten 

afgehaald worden en weer teruggebracht. Bezorg een bewijs van deze consultatie, geschreven door de 

dokter of tandarts, aan de leerkracht.  

 

Wij dienen elke afwezigheid in het lager onderwijs te kunnen wettigen met een schriftelijk bewijs. 

Onwettige afwezigheid moeten we meedelen aan de inspectie. De verificateur zal onwettige 

afwezigheden sanctioneren, daarom vragen we om de attesten snel en nauwkeurig te bezorgen aan de 

klasleerkracht. 

 

Problematische afwezigheden 

De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Het is in het belang van je kind om het elke 

dag naar school te sturen. Kinderen die lessen en activiteiten missen, lopen meer risico op achterstand. 

Ze worden ook minder opgenomen in de leerlingengroep. Er zijn daarnaast ook gevolgen voor het 

verkrijgen en behouden van de schooltoeslag en voor het uitreiken van een getuigschrift op het einde 

van de lagere school. Alsook voor de toelating tot het eerste leerjaar.  

 

De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Na meer dan 5 halve lesdagen 

niet-gewettigde afwezigheid stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op.  
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7.4 Onderwijs aan huis 

 

Als je kind minstens vier jaar is voor 1 januari van het lopende schooljaar en wegens (chronische) 

ziekte of ongeval tijdelijk niet naar school kan komen, dan heeft je kind onder bepaalde voorwaarden 

recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden. 

Tijdelijk onderwijs aan huis is gratis en kan aangeboden worden op de school na de schooluren. 

 

Een aantal voorwaarden moeten voldaan worden :  

1. de ouders dienen een schriftelijke aanvraag in bij de directeur van de school voor tijdelijk 

onderwijs aan huis. De aanvraag is vergezeld van een medisch attest waaruit blijkt dat het kind 

de school niet kan bezoeken en dat het toch onderwijs mag volgen; 

2. bij niet-chronische ziekte moet je kind meer dan 21 kalenderdagen afwezig zijn wegens ziekte 

of ongeval. Wanneer je kind na een periode van tijdelijk onderwijs aan huis binnen 3 maanden 

toch hervalt, valt deze voorwaarde weg 

3. bij chronische ziekte heeft je kind recht op 4 lestijden onderwijs aan huis per opgebouwde 

schijf van 9 halve schooldagen afwezigheid. Tevens bedraagt de afstand tussen de school 

(vestigingsplaats) en de verblijfplaats van het betrokken kind ten hoogste 10 km. Wanneer de 

afstand meer dan 10 km is kan, maar is de school niet verplicht om onderwijs aan huis te 

organiseren.  

 

Als je kind aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je als ouder op de mogelijkheid van tijdelijk 

onderwijs wijzen. We starten met tijdelijk onderwijs ten laatste in de lesweek die volgt op de vraag 

waarin we je aanvraag ontvingen en konden beoordelen. 

 

 

7.5 Ziekte en ongevallen  

 

Medicatie toedienen op school  

In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan een 

kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste 

dosering en toedieningswijze bevat.  

 

Ziek zijn of een ongeval op school  

Wanneer een leerling ziek wordt op school of bij brand-, snij- of schaafwonde dient de school niet op 

eigen initiatief medicatie toe. De leerkracht verzorgt de wond(en) met water & zeep en brengt een 

pleister aan indien nodig.   

De school verwittigt de ouders en mogelijks vragen we om de leerling op te halen.  

Wanneer het noodzakelijk is zal de school een arts om hulp verzoeken of de spoeddienst contacteren.  

 

EHBO-kit bij uitstappen 

Tijdens een meerdaagse activiteit nemen leerkrachten een basis EHBO-kit mee met daarin : 

- verzorgingsmateriaal voor kleine wonden; 

- tekentang; 

- pincet; 

- coldpack 

 

Verzekering 

De school is verzekerd voor lichamelijke ongevallen die gebeuren : 

- tijdens de schooluren; 

- tijdens de buitenschoolse activiteiten in schoolverband; 

- tijdens de normale verplaatsing tussen thuis en school (de kortste en/of veiligste  

   heen- en terugweg. 
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De schoolverzekering dekt persoonlijk lichamelijk letsel, maar GEEN materiële schade (bijvoorbeeld 

aan kledij, brillen, fietsen, ...). Indien er lichamelijke letsels zijn, worden brillen wel vergoed. 

 

Wat doen bij een ongeval met lichamelijk letsel ? 

Indien het ongeval op de school gebeurt, verwittigt de school één van de ouders.  

Bij een ongeval van of naar de school moeten de betrokken leerling of de ouder(s) onmiddellijk de 

directie verwittigen (liefst nog voor men naar de dokter gaat).   

 

De aangifte gebeurt via 2 formulieren :  

1. schadeaangifte  

2. medisch getuigschrift 

De schadeaangifte vul je zelf in met gegevens ivm het slachtoffer, datum en omstandigheden van het 

ongeval en je bezorgt het zo snel mogelijk op het secretariaat. Het document wordt ondertekend door 

de school en opgestuurd naar de makelaar. 

Een medisch attest van het ziekenhuis of dokter vervolledigt de schadeaangifte. 

 

Ouders betalen eerst alle kosten zelf. De mutualiteit doet een gedeeltelijke terugbetaling van de 

kosten. En de verzekeringsmaatschappij stort het saldo rechtstreeks aan de ouders.  
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8 Praktische richtlijnen 

8.1 Verkeer van en naar school 

 
Bespreek met je kind duidelijk de kortste en veiligste weg naar school. Vul bij de start van het 

schooljaar samen het formulier ‘Reisweg’ in. 

 

Brengen van de kinderen 
- We verwachten iedereen tijdig op de speelplaats, ook de kleuters. Maak het 

afscheid kort, bij voorkeur aan de schoolpoort.  

Verlaat als ouder steeds zo snel mogelijk de speelplaats. Het maakt het 

toezicht overzichtelijk.  

- De kinderen blijven op de speelplaats en lopen niet meer buiten de schoolpoort.  

- Telaatkomers storen de goede werking. De lessen starten stipt met een sfeervol moment dat erg 

betekenisvol is voor de rest van de dag. Daarom vragen wij iedereen 5 minuten voor het 

belsignaal aanwezig te zijn. Het is dan ook erg storend indien je kind te laat komt.  

- De deuren sluiten in de kleuterscholen om 8u30. Indien je later aankomt, dien je aan te bellen. 

Wanneer een kind meermaals te laat komt, worden ouder(s) hierover aangesproken 

 

LAGERE SCHOOL 

Vanaf 8u15 staat een bevoegd persoon aan de oversteekplaats op de Mechelsesteenweg.  

Wie alleen naar school komt STEEKT AAN DE LICHTEN OVER!  

De strook voor de school t.e.m. het parochiaal centrum is tussen 7u30 en 8u30 voorbehouden als 

Kiss&Ride.  Met draaiende motor … kusje en weg… 

 

KLEUTERS HINXELAAR & 1L:  

De kleuters van de instapklas, 1K en 2K breng je naar de speelplaats van Hinxelaar 2, kleuters van 3K 

en 1L naar de speelplaats Hinxelaar 4. 

Vanaf 8u tot 8u30 staat een gemachtigd opzichter aan het zebrapad om de kinderen te begeleiden bij 

het oversteken.  

 

KLEUTERS TUIMELING :  

In de Tuimeling worden de kleuters tussen 8u en 8u15 in één klaslokaal opgevangen. Na 8u15 gaan ze 

naar de speelplaats. 

 

Afhalen van de kinderen 

Een drukke straat … een moeilijke uitgang.  

Wij willen het graag ordelijk en veilig houden, daarom enkele aandachtspunten.  

 

LAGERE SCHOOL 

- Kinderen die afgehaald worden, wachten achter de rode lijn op de grote of kleine speelplaats (niet 

op de drukke straat, niet op de parking)  

- Verlaat de uitgang zo snel mogelijk bij het ophalen van de kinderen, zodat de rijen ordelijk 

kunnen vertrekken ; 

- Iedereen verlaat de school onder begeleiding. 

 

’s Middags gaan alle kinderen die alleen de school verlaten met de fietsenrij tot de schoolpoort en 

worden indien nodig overgezet op de oversteekplaats. 

Alle leerlingen die de school ’s middags verlaten dienen in het bezit te zijn van een middagpasje. 
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’s Avonds worden volgende rijen georganiseerd : 

- rij voetgangers Keizerstraat steekt de Mechelsesteenweg over ter hoogte van de Driesblokstraat 

en het begin van de Keizerstraat; 

- rij fietsers steekt over recht tegenover de school; 

- rij voetgangers Ten Bergstraat steekt over aan de Ten Bergstraat; 

- rij lagere school --> opvang Kiekeboe om 17u30 en op woensdag om 12u15. 

 

De leerlingen verlaten nooit alleen de school tijdens de lesuren, speeltijd, middagpauze of 

nabewaking, tenzij de ouders hiervoor de toelating geven. Dit kan schriftelijk via de brief (reisweg – 

lagere school) die je bij het begin van het schooljaar krijgt.  

Indien het uitzonderlijk is kan de aanvraag via een nota in de agenda of na telefonisch contact met de 

school.  

 

HINXELAAR   

Tussen 8u-8u30 en 15u10-15u40 is Hinxelaar een schoolstraat. Het is dan verboden om de straat met 

de auto in te rijden !  

Parkeer de auto op de Mechelsesteenweg, in de Ten Bergstraat of de Vijverhoflaan. 

 

Fietsers  
De leerlingen die met de fiets naar de school komen, kunnen hun fiets op eigen verantwoordelijkheid 

in de fietsrekken plaatsen.  

De fiets voorzie je best van een degelijk slot.  

Om veiligheidsredenen fietsen we niet binnen de schoolpoorten.   

De leerlingen bevestigen fietshelmen aan de boekentas en brengen ze mee naar 

de speelplaats.  

We moedigen het dragen van een fluohesje aan. 

 

 

8.2 Voor- en naschoolse opvang 

 

Wij vragen uitdrukkelijk om geen kinderen vóór 8 uur op de speelplaatsen af te zetten. 

 

‘s Morgens 

Vanaf 8 uur is er in elke vestiging van onze school kosteloze opvang.  

Wie vroeger is, kan vanaf 7 uur terecht in de vooropvang van de vestiging (lagere school, 

kleuterschool Tuimeling of kleuterschool Hinxelaar (Kiekeboeklas voor jongste kleuters en 

kleuterspeelzaal voor oudste kleuters (3K) en leerlingen 1ste leerjaar).  

 

‘s Avonds  

In elke vestiging is er kosteloze opvang tot 15u45. Daarna organiseren wij betalende nabewaking. 

 

Leerlingen van de lagere school blijven tot 17u25 op de Mechelsesteenweg. Er is aansluitend tot 18u 

opvang in Kiekeboe op kleuterschool Hinxelaar.  

 

Kleuters van instapklas, 1K en 2K van kleuterschool Hinxelaar blijven in de opvang Kiekeboe (HX2) 

tot 18u.  

De kleuters van 3K Hinxelaar en eerste leerjaar blijven in de opvang ‘kleuterspeelzaal’ (HX4) tot 17u. 

Nadien sluiten ze aan bij de opvang Kiekeboe. 

Kleuters van de Tuimeling kunnen in de opvang blijven tot 18u in hun vestiging. 
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Woensdagmiddag 

De school voorziet betalende opvang van 12u30 tot 13u in kleuterschool Hinxelaar.  

Leerlingen van de lagere school en kleuters van de Tuimeling worden na schooltijd onder begeleiding 

naar Hinxelaar gebracht.   

 

Woensdagnamiddag en vakantiedagen 

De opvang gebeurt via de buitenschoolse opvangdienst van de gemeente Willebroek ’t Appelboompje, 

Boomsesteenweg 67, 2830 Willebroek. - telefoonnummer : 03/886 35 59 of 0499/93 97 78 

Vooraf inschrijven is nodig.  

Dit kan via de webshop van de gemeente Willebroek http://webshop.willebroek.be.  

De reservatie kan ook via de computer in de bibliotheek. 

Verwittig ook de school wanneer je kind naar ’t Appelboompje gaat.  

Kinderen dienen immers klaar te staan wanneer het busje hen komt ophalen op vestiging Hinxelaar.  

Opgelet : het busje van ’t Appelboompje neemt geen kinderen mee die niet vooraf werden 

ingeschreven.  

 

Algemeen 

Een schriftelijke melding aan de kleuterleidsters is noodzakelijk wanneer je kind naar de opvang gaat. 

Voor de lagere school is dit niet nodig. 

Neem je kind nooit mee zonder dit te melden aan de toezichter. Zo wordt een goed overzicht bewaakt. 

 

De toezichter geeft geen kinderen mee op weg van lagere school naar Kiekeboe.  

  

Zijn er problemen onderweg; ben je door omstandigheden te laat om je kind af te halen; is er een 

misverstand in de gemaakte afspraken, neem dan altijd telefonisch contact op met de school om dit te 

melden. 

Vestiging Hinxelaar en Kiekeboe : 03/886 15 22 

Vestiging Tuimeling : 03/886 23 23 

Directie kleuterschool : 0485/46 68 28 

Directie lagere school tot 17u : 03/886 57 09 daarna 0494/89 83 69  

 

In noodgevallen contacteer je zelf bij voorkeur een vertrouwd persoon die je kind kan oppikken.  

Indien dit regelmatig gebeurt is het handig de gegevens van de “contactpersoon noodopvang” ook 

door te geven aan de toezichter. De toezichter kan dan, indien nodig, zelf contact opnemen met de 

door u aangeduide persoon. 

 

De school laat kinderen nooit aan hun lot over. 

  

Bijdrageregeling 

vanaf 8 uur en tot 15u45 : gratis 

op woensdag vanaf 8 uur tot 12u30 : gratis  

opvang voor 8u en na 15u45 : 0,45 € per begonnen 

kwartier  

opvang woensdagmiddag van 12u30 tot 13u : 0,45 € per begonnen kwartier 

sociaal tarief  (vanaf 3de kind van één gezin op onze school) : gratis 

 

De registratie en verwerking van de opvangbeurten gebeurt via een scanner.  

‘s Ochtends scant de toezichter wanneer je kind op school aankomt (tussen 7u en 8u). 

‘s Middags wordt 1 beurt gescand indien je kind blijft ineten op school. 

 ’s Avonds (en op woensdagmiddag) scant de toezichter wanneer je kind de school verlaat.  

 

Belangrijk : meld je ALTIJD bij de toezichter wanneer je je kind afhaalt. Indien dit niet gebeurt, wordt 

de opvang automatisch tot 18u (13u op woensdag) aangerekend.  

http://webshop.willebroek.be/
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Betaling opvangkosten 

5x per jaar gebeurt de verrekening via de schoolrekening.  

Indien de rekeningen niet tijdig betaald worden, kan na 2 schriftelijke aanmaningen (waarvan 1 

aangetekend) het kind de toegang tot de opvang ontzegd worden. 

 

Boetetarief 

De naschoolse opvang is open tot 18 uur stipt en woensdag tot maximum 13 uur. Misbruik van de 

openingsuren is niet toegestaan.  

Wanneer je je kind te laat afhaalt in de avondopvang (na 18u) of woensdag (na 13u) rekenen we de 

extra opvangbeurten aan. 

 

Indien een kind zonder voorafgaande verwittiging of herhaaldelijk na 18 uur of woensdag na 13 uur 

wordt opgehaald, rekenen we een bijkomende forfaitaire vergoeding van €7,50 aan per afhaalpunt. Dit 

boetetarief vereffenen we via de schoolrekening en komt ten goede aan de toezichter. 

 

Overschrijding van op openingsuren zonder overmacht is slechts beperkt aanvaardbaar : wanneer een 

kind tot drie maal zonder grondige reden te laat wordt afgehaald kan de opvang beëindigd worden. 

 

Bijzondere omstandigheden 

Zieke kinderen mogen niet in de opvang. Bij plotse ziekte of een ongeval verwittigen we de ouders 

onmiddellijk. Bij een ongeval en indien we de ouders niet kunnen contacteren, brengen we het kind 

voor de eerste zorgen naar de dichtstbijzijnde spoedafdeling.  

 

De kinderopvang vertrouwt de kinderen toe aan wie het hoederecht of het bezoekrecht heeft of aan de 

hem/haar aangeduide persoon. De ouders verwittigen de kinderopvang vooraf wanneer derden hun 

kinderen komen afhalen. 

 

Indien een kind niet wordt afgehaald en er niemand bereikbaar is, schakelt de school de politie in. 

 

Leerlingen mogen de opvang alleen verlaten enkel indien de ouders hiertoe schriftelijk hun 

toestemming hebben verleend. 

 

Wanneer een kind zaken met opzet vernielt of regels niet respecteert, bespreken we dit met de ouders. 

Indien het kind verder dit gedrag blijft vertonen, kan de school het kind de toegang tot de opvang 

weigeren 

 

Beroepsgeheim 

De school en de personen die de opvang verzorgen zijn gebonden door het beroepsgeheim. 

Vertrouwelijke informatie wordt niet openbaar gemaakt. 
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8.3 Huiswerkklas   

 

Wij bieden de leerlingen de mogelijkheid om tijdens de naschoolse opvang huiswerk te maken.  

Met dit initiatief willen we de kinderen bereiken die : 

- moeilijk op weg raken met hun huiswerk; 

- lang in de nabewaking moeten blijven; 

- op vraag van klastitularis extra steun kunnen gebruiken. 

 

De huiswerkklas is op maandag, dinsdag en donderdag en duurt 30 minuten. 

Wie deelneemt aan de huiswerkklas doet dat drie dagen voor de duur van een volledig trimester. 

Een uitzondering wordt gemaakt voor de graad die sport na school heeft.  

 

De kostprijs is dezelfde als de nabewaking nl. € 0,45/per begonnen kwartier. Je betaalt dus slechts 

eenmaal, hetzij nabewaking, hetzij huiswerkklas.   

Tijdens de huiswerkklas worden de kinderen niet opgehaald! 

 

Na de huiswerkklas worden de kinderen: 

 ofwel afgehaald;  

 ofwel blijven ze verder in de nabewaking;  

 ofwel overgezet indien ze zelfstandig naar huis mogen. 

 

Uiteraard verwachten we van ouders dat ze thuis informeren naar de gemaakte huistaken, gelezen 

teksten of geleerde lessen. 

 

 

8.4 ’s Middags en tussendoor 

 
Het middageten gebeurt onder toezicht.  

We vragen de leerlingen te zwijgen tijdens het eten.  

 

Voor de middagpauze rekent de school een remgeld van € 0,45 per beurt aan voor personeels-, 

verwarmings- en onderhoudskosten. De verrekening gebeurt via de schoolrekening. 

 

We streven naar en kiezen voor herbruikbare verpakkingen, voorzien van NAAM en KLAS :  

- een brooddoos; 

- een drinkbus of beker (GEEN BRIK, BLIK of PLASTIC FLESJE!); 

Kinderen nemen alle lege verpakkingen terug mee naar huis.  

 

Woensdag = vaste fruitdag - kinderen brengen die dag zeker fruit mee! 

We hechten belang aan gezonde voeding en drank :  

- een stevig lunchpakket;  

- een stuk fruit in de voormiddag 

- een droge koek (liefst zonder chocolade)en/of fruit in de namiddag; 

- water 
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8.5 Het klasgebeuren 

 
8.5.1 LO 

 

Turnen is een bewegingsopvoeding. Naast het Zweeds turnen komt er beweging op muziek, initiatie 

in basketbal, volleybal, netbal, atletiek, … Er zijn loopoefeningen, uithoudingscircuits, enz.  

Elk kind wordt geacht deel te nemen aan de lessen bewegingsopvoeding. Je kind krijgt enkel 

vrijstelling op basis van een doktersattest 

 

Wat heeft je kind nodig om te turnen ?  

Verplicht : een turnzak met :  

- sportschoenen 

- wit T-shirt met schoollogo (verplicht aan te kopen op school)  

- een donkerblauwe short (vrije keuze of op school aan te kopen) 

Voorzie het turngerief van de naam van het kind. 

Juwelen laat je veiligheidshalve thuis. 

 

Wij opteren voor sportschoenen omdat blijkt dat de witte Zweedse turnpantoffels niet zo gezond zijn 

voor de voeten. Er bestaan handige en voordelige meegroeipantoffels. 

Hou er wel rekening mee dat het schoeisel op school dient te blijven. Elke schoolvakantie krijgen de 

leerlingen hun turnzakje mee naar huis om te wassen. Kijk dan ook even na of de schoenen niet te 

klein geworden zijn ! 

 

De kleuters behoeven geen speciale kledij. Het is wel aangeraden om ze sportief aan te kleden en 

sportschoenen aan te trekken op de dag dat ze kleuterturnen hebben.  

 

8.5.2 Zwemmen   

 

Zwemmen is een leervak net zoals rekenen, taal, Frans,… alle leerlingen nemen deel aan dit lesuur. 

Uitzonderingen om medische redenen zijn mogelijk, mits een nota voor de leerkracht. 

Watergewenning start reeds vanaf de derde kleuterklas. 

In het zwembad is er toezicht door de redder en een leerkracht. De turnleerkracht en een redder geven 

zweminstructies en de leerkracht begeleid mee.  

 

Wat heeft je kind nodig om te zwemmen ? 

- badpak of zwembroek (niet vooraf aantrekken) 

- badmuts (voor langharigen aanbevolen) 

- 2 handdoeken 

- kam of borstel 

- zakdoek 

 

De zwembeurten zijn gratis.  

We vragen enkel een kleine deelname in de vervoerskosten (vanuit de maximum-factuur zie 7.6)  

- 3de kleuterklas : €8 

- 1ste, 2de, 3de, 4de leerjaar : €20  

- 5de en 6de leerjaar : €6. 

 

Na elke zwembeurt voorzien de leerkracht op school een korte pauze zodat de leerlingen een koek of 

stuk fruit kunnen eten. Dus … geen eten in de zwemzak ! 
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8.5.3 Uitstappen met de fiets  

 

Heel veel uitstappen worden gemaakt per fiets. Wij vinden het heel belangrijk dat onze kinderen veilig 

op weg zijn. Daarom werken we aan verbetering van fietsbehendigheid bijvoorbeeld door een 

fietsparcours op de speelplaats. Vanaf het 3de leerjaar leggen de leerlingen 

individueel een fietsroute af onder toezicht op straat in de schoolbuurt 

 

Bij uitstappen met de fiets is het dragen van een fietshelm en een fluovestje altijd 

verplicht. Op die manier zijn ze echt goed zichtbaar in het verkeer.  
Zorg ervoor dat de fiets op slot kan.  

De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging of diefstal.  

 

 

8.5.4 Organisatie van betalende/niet-betalende activiteiten in klasverband  

 

Je kind is verplicht deel te nemen aan extra-murosactiviteiten die minder dan één schooldag duren. 

Dat zijn normale schoolactiviteiten. 

 

Betalende activiteiten worden steeds gelijk georganiseerd voor alle klassen van een leerjaar. Door de 

grote groep (3 klassen van ±25 leerlingen) vraagt dit de nodige creativiteit en inspanning van 

leerkrachten om hetzelfde aanbod op een veilige wijze te kunnen realiseren. 

 

Niet-betalende activiteiten voor één klas moeten eveneens kunnen  : 

- dit biedt heel wat mooie unieke kansen voor de kinderen; 

- het werkt aanmoedigend en ondersteunend voor leerkrachten; 

- houdt ook een levensles in, de ene klas krijgt één kans, de andere klas komt de  

  volgende keer aan de beurt. 

Deze activiteiten komen soms spontaan tot stand via een ouder of verwante van een kind uit een 

bepaalde klas. 

Uiteraard kaderen de gratis activiteiten binnen de leerplandoelen en worden die in de andere klas(sen) 

ook nagestreefd op andere wijze op een ander moment.  

De andere klas(sen) hebben een alternatief programma op dat moment. 

Het blijft de bevoegdheid van de leerkracht om ten gepaste tijd over een alternatief programma na te 

denken en hierover te communiceren. 

 

8.5.5 Leerboeken en materiaal  

 

De school stelt gratis leer- en werkboeken ter beschikking van de leerlingen.  

Bij beschadiging of verlies vragen wij echter een vergoeding, evenredig aan de 

staat van het boek. 

Om de boeken degelijk & bruikbaar te houden vragen we om deze te kaften en 

raden we een stevige schooltas of rugzak aan. 

 

8.5.6 Kosteloos materiaal   

 

Het kosteloos materiaal, aangeboden door de school, is bestemd om te 

gebruiken in de klas: potlood, gom, lijmstift, blauwe en groene balpen, 

gele markeerstift. Voor 5de en 6de leerjaar een slimme pen met 

uitwisbare inkt en vulling. 

Na verlies, beschadiging of wanneer het opgebruikt is, dien je zelf 

voor vervanging te zorgen. 

Vanaf het 2de leerjaar schrijven leerlingen met een pen. Zoek een pen die bij je kind goed in de hand 

ligt : rollerpen, vulpen, dikker, dunner, linkshandig, rechtshandig.  
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In de klas zijn alle gebruiksmaterialen ter beschikking : puntenslijper, schaar, meetlat, stiften en 

kleurpotloden. Vanaf het 4de leerjaar zijn er ook passers, rekenmachines en geodriehoeken. 

De leerlingen kunnen deze gebruiken, maar wij laten u de vrije keuze om die zaken eventueel ook zelf 

aan te schaffen. 

 

Voor de opbergmaterialen zorg je zelf : boekentas, pennenzak, mappen en mapjes allerhande. Ook 

turngerief en een opbergzakje vallen hieronder. Bij de start van het nieuwe schooljaar ontvang je een 

lijstje met de aan te schaffen materialen. 

 

Waak erover dat je tijdig de juiste dingen koopt. Dit hoeven geen dure of modegetinte dingen te zijn. 

Zet er duidelijk de NAAM op.  

 

Komt je kind toch met iets naar huis dat niet van hem/haar is : laat dit terugbezorgen via de leerkracht. 

Een verontschuldiging hoort daar zeker bij. 

 

Gebouwen, meubilair, speeltuigen worden met zorg gebruikt. Vandalisme hoort bij niet-toelaatbaar 

gedrag. Herstel en/of vergoeding is de sanctie.  

 

8.5.7 Persoonlijk material 

 

Schooluitrusting, schoolgerief - ook dat van de anderen – behandelen we met zorg. Om zo weinig 

mogelijk de aandacht af te leiden van wat er op de school essentieel is, laten we voorwerpen die niet 

thuis horen in het schoolleven, elektronisch speelgoed en luxespulletjes, thuis. 

Bij voorkeur laten de leerlingen hun mobiele telefoon thuis.  Indien ze die toch bijhebben, blijft die in 

de boekentas.  Merkt de leerkracht in de klas gebruik van de mobiele telefoon, mag de leerkracht deze 

opvragen en kan die pas op het einde van de dag afgehaald worden op het secretariaat.  

 

De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging of verdwijning van 

persoonlijk materiaal. Voorzie persoonlijk schoolmateriaal van een merkteken met naam en klas. 

Waardevolle voorwerpen en geld laat je beter thuis.   

Een familiale verzekering dekt mogelijk schade aan materiaal.  De school neemt in dergelijke gevallen 

nooit initiatief. 

 

8.5.8 Zelfzorg - Kledij  

 

Wij leggen geen regels op wat de kleding betreft.  Zorg voor degelijk vast schoeisel (dus geen 

slippers), je kind draagt die toch een volledige dag en verzorgde kledij (ook in de zomer).  

Make-up kan in geen geval. 

Buitensporigheden kunnen door de directie verboden worden.  

Wij kunnen niet aansprakelijk zijn voor verlies en kwetsuren ten gevolge van het dragen van juwelen.  

 

8.5.9 Afspraken rond verjaardagen  

 

Een van de hoogtepunten in het leven van elk kind is zijn/haar verjaardag. In de 

klassen willen wij ook hierop inspelen. We zingen een liedje, brengen een 

versje,… 

Naargelang de leeftijd krijgt de jarige een kroontje, een felicitatie, een applaus. 

Om er een echt klasfeest van te maken mag je kind die dag iets meebrengen om 

samen met zijn klasgenootjes te delen bijvoorbeeld een taart, wafeltjes, chips,… 

en samen in de klas op te eten.  

Gelieve wel één dag vooraf de leerkracht te verwittigen zodat zij/hij dit in de planning kan opnemen  
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Individuele cadeautjes en snoep zijn echt niet toegelaten. Wil je toch iets blijvends wenst te geven, 

kies dan iets waar de hele klas iets aan heeft : een boek, een bal, … 

 

De kleuterleerkracht deelt geen verjaardagkaartjes uit binnen de klas maar doet het discreet tijdens de 

pauze zonder bijzijn van de kleuters. 

 

8.5.10 Huiswerk  

 

Wij oordelen dat huiswerk, in de eerste vier leerjaren van de lagere school 

vooral een attitudevorming moet zijn. Daarom bouwen wij stapsgewijs 

inhoud en hoeveelheid op.  

 

Wij vinden thuiswerk belangrijk :  

- als kans om de theorie uit de klas levensecht te maken; 

- om iets te memoriseren of in te oefenen waarvoor binnen de klas onvoldoende mogelijkheden 

zijn; 

- om het zelfstandig werken en het leren leren in praktijk om te zetten. 

 

Teken regelmatig de agenda volgens de afspraak met de klasleerkracht. Toon vooral belangstelling 

voor de prestaties van je kind, geef waardering en zorg voor een rustige leeromgeving. 

 

Na een lange en intensieve schooldag moet er voldoende ruimte zijn voor de kinderen om zich te 

ontspannen. Voldoende nachtrust is tevens een vereiste om de volgende schooldag weer fris te kunnen 

aanvangen. 

 

Let wel : 

1. Thuiswerk omvat taken en lessen 

2. We maken onderscheid tussen :  

- dagelijks, wekelijks huiswerk; 

- synthesetoetsen; 

- examens (5de/6de) met Kerst en in juni. 

3. De leerkracht in de klas werkt van tijd tot tijd met “moet”-jes en “mag”-jes. Forceer als ouder je 

kind niet om de mag-jes alsnog te maken. Motiveren kan wel. 

4. Noteer in het agenda wanneer je kind de basistijd ruim overschrijdt. 

5. Ook interview en opzoekwerk zijn de taak van de leerlingen. 

6. Wij verwachten van de ouders dat zij ons melden :  

- wanneer bepaalde zaken niet gevonden of bevraagd konden worden door de 

  kinderen, 

- wanneer de kinderen de les niet begrepen. 

Door een weekplanning mee te geven kunnen kinderen zelf de indeling van hun thuiswerk 

bepalen. 

7. Lessen leren vinden wij het belangrijkst. Om de kinderen hierbij de nodige ondersteuning te 

bieden zullen leerkrachten (afhankelijk van het niveau van de leerlingen) hulpmiddelen 

aanreiken zoals vraagjes, schema’s, … 

8. Iets vastzetten in het geheugen vraagt herhaling. Daarom vragen we dagelijks te oefenen voor 

lezen (1e – 2e lj), tafels (2e – 3e lj) en Frans (5e – 6e lj).  

9. Door de opdrachten voor een hele week mee te geven, kunnen leerlingen zelf hun werk leren 

plannen. Vanaf het 4e lj werken zij hiervoor met een specifieke planningsagenda. 

10. Bingel en/of ander computerwerk kan voor kinderen die geen computer hebben, in de klas 

gemaakt worden. 
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Wat mag je zoal verwachten ? 

 

 

1ste/2de 

leerjaar 

 Dagelijks of wekelijks thuiswerk (1ste&2de) Na een groter geheel Examens 

Agenda Wekelijks ingevuld Eén week vooraf  

Basistijd 10 à 15 min (max 20 min) 20 à 30 min (max 40 min)  

Aard van het 

thuiswerk 

Minstens 3 x per week lezen 

1e lj: tot nieuwjaar geen extra huiswerk 

2e lj: vanaf oktober: tafels oefenen 

Extra huiswerk (rekenen, taal, schrift, Bingel) 

op maandag, dinsdag, donderdag 

Hoofdletters (alle andere vakken vergen geen 

specifieke voorbereiding) 

Geen 

 

 

 

3de/4de 

leerjaar 

 Dagelijks of wekelijks thuiswerk Na een groter geheel Examens 

Agenda Wekelijks ingevuld Eén week vooraf  

Basistijd 20 à 30 min (max 40 min) 45 min (max 60 min) 

Geen toets de dag na een vakantie 
 

Aard van het 

thuiswerk 

WISKUNDE  

vb. tafels inoefenen – cijferoefeningen 

 

 

 

 

 

TAAL  

vb. dicteevoorbereiding – lezen 

 

WO 

Bij het thema documentatie opzoeken / actua 

 

BINGEL 

Spellingtaken, Wiskundetaken   

WISKUNDE 

Via neuze-neuzeboekje wordt de theorie zoals 

die in de klas werd aangebracht meegegeven 

zodat u thuis gepast kan begeleiden. 

Bijpassende oefenbladen kunnen in sommige 

gevallen ondersteunend werken 

 

TAAL 

Spelling – taalsystematiek 

 

 

 

WO 

Thema 

Geen 

 

 



 31 

 

5de/6de 

leerjaar 

 Dagelijks of wekelijks thuiswerk Na een groter geheel Examens  (Kerst en juni) 

Agenda Wekelijks door de leerlingen ingevuld Minimum één week vooraf 

Geen toets de dag na een vakantie 

2 weken voor het begin van de 

examens ontvangen de 

leerlingen het rooster vergezeld 

van de leerstofinhoud 

Basistijd Werkbeurten van  30 min (max 75 min) 

De leerling zal trachten de opgedragen taken af 

te werken. Indien de opdracht zelfs na 

efficiënte planning in de tijd niet voltooid raakt 

kunnen ouders dit melden in het agenda. Ook 

leerlingen van 5de en 6de hebben tijd nodig om 

zich te ontspannen 

  

Aard van het 

thuiswerk 

WISKUNDE 

o.a. formules, regels leren 

 

TAAL 

o.a. boekbespreking  

spreekoefening  

spelling 

 

FRANS 

Woordjes leren 

 

WO 

Opzoeken van documentatie bij het thema / 

actua 

 

BINGEL 

Spellingtaken, wiskundetaken 

WISKUNDE 

Via neuze-neuzeboekje wordt de theorie 

zoals die in de klas werd aangebracht 

meegegeven zodat u thuis gepast kan 

begeleiden. 

Bijpassende oefenbladen kunnen in 

sommige gevallen ondersteunend werken. 

 

TAAL  

Taalsystematiek - Spelling 

 

FRANS 

Unité, woordenschat en grammaire 

 

WO – thema 

Methode van ‘leren leren’ toepassen 

WISKUNDE 

Alle geziene inhoud per 

leergebied 

Ondersteuning met neuze-

neuzeboekje en oefenbladen 

 

TAAL 

Taalsystematiek - Spelling 

 

FRANS  

- woordenschat 

- grammaire 
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8.5.11 Openluchtklassen & spaarplan 

 
Organisatie 

We streven er als school naar om alle kinderen te laten deelnemen aan extra-murosactiviteiten die 

één dag of langere duren zoals vb. zee- en fietsklassen. De activiteiten maken immers deel uit van 

het onderwijsaanbod dat we je kind aanbieden. Via de schoolbrochure informeren we jou als ouder 

over de uitstappen die dit schooljaar worden voorzien (zie kalender)  

Als je niet wenst dat je kind meegaat op één van de extra-murosactiviteiten die één dag of langer 

duren dien je dat vooraf te melden aan de school.  

Leerlingen die niet deelnemen dienen op school aanwezig te zijn.  

 

Om de openluchtklassen voor iedereen onvergetelijk te maken vragen wij tijdig bijkomende 

informatie op met betrekking tot je kind.  

Voor kinderen met bijzondere voedingsbehoeften of een medische achtergrond is het belangrijk dat 

ouders de informatie correct doorgeven zodat wij extra zorg kunnen geven.  

We zien er nauwlettend op toe dat jongens en meisjes in aparte blokken slapen en zich apart 

wassen. 

 

Dubbele maximumfactuur 

Door de “dubbele maximumfactuur” bepaalt het Ministerie van Onderwijs dat de kosten van 

openluchtklassen over de hele schoolloopbaan maximum €440 kunnen bedragen. Hieronder 

plaatsen we het overzicht per leerjaar voor dit schooljaar.  

Elk jaar wordt de tabel herbekeken in functie van de gevraagde bijdrage van vorig jaar, rekening 

houdend met de werkelijke kost van de openluchtklas en het geldende bedrag van de dubbele 

maximumfactuur op dat moment. 

 

 

Bedragen 

2019 

1L 
Sprookjes-

klas 

2L 
Sport-

klas 

3L Fiets-

klas 
4L 
Boerderij-

klas 

5L  
Zeeklas 

6L 
Zeeklas 

Totale loopbaan 

Lln 1ste lj €35       

Lln 2 de lj 35 €25      

Lln 3de lj 35 25 €60     

Lln 4de  lj 25 25 60 €90    

Lln 5de lj 25 25 60 90 €110   

Lln 6de lj €25 €25 €60 €90 €110 €130 €440 

 

Voor bepaalde openluchtklassen is het vooropgestelde bedrag ontoereikend. De activiteiten tijdens 

die openluchtklas(sen) worden dan bekostigd via de gewone maximumfactuur.  

 

Spaarplan 
Voor de financiering van de openluchtklassen kan je vanaf het eerste leerjaar 4x per jaar € 20 

sparen via het spaarplan. Instappen in het spaarplan vraagt het engagement om dit consequent te 

doen. Het kan telkens bij de start van een schooljaar.  

De spaarmomenten zijn eind september – begin november – eind januari en eind maart. 

Ouders die gedurende 1 schooljaar niet sparen schrappen we uit het spaarplan en ontvangen geen 

verzoek meer tot sparen. 

 

 

 

 

 



 33 

8.6 Rekeningen en betalingen 

 

Maximumfactuur 

Voor het organiseren van activiteiten en uitstappen  werd sinds 1 september 2008 de 

maximumfactuur ingevoerd. Hierin is een maximumbedrag bepaald dat de school 

kan aanrekenen per kind voor deelname aan activiteiten tijdens de schooluren.  

Deze maximumfactuur is sinds januari 2012 gekoppeld aan de leeftijd van het kind 

en de bedragen kunnen jaarlijks ook aangepast worden op basis van de 

gezondheidsindex van de maand maart van het kalenderjaar waarin het schooljaar 

begint.  

 

Voor dit schooljaar gelden de volgende bedragen :  

€45 voor kleuters 

€90 voor leerlingen van de lagere school 

 

Aanrekeningstabel : 

Bedrag maxfactuur klas Rek 1-sept Rek 2-okt Rek 3-dec 

45 euro  IK bij deelname activiteit op eerstvolgende rekening 

45 euro 1K bij deelname activiteit op eerstvolgende rekening 

45 euro 2K&3K € 15 € 15 € 15 

90 euro 1L->6L € 30 € 30 € 30 

 

Opmerking : Aangezien er voor de instappers verschillende data van instap zijn en ook in de 1ste 

kleuterklas nog regelmatig kinderen afwezig zijn, opteren we ervoor om het bedrag per activiteit 

aan te rekenen ingeval van deelname op de eerstvolgende schoolrekening.  

 

Kinderen die gewettigd afwezig zijn bij een bepaalde activiteit en daardoor niet kunnen deelnemen 

zullen het bedrag van de activiteit in mindering krijgen op de volgende schoolrekening (enkel 

indien de bijdrage via de maximumfactuur betaald werd).  

Kosten die school heeft gemaakt en niet kan recupereren worden niet terugbetaald bij afwezigheid 

bv. de prijs van het vervoer wanneer voor de activiteit een bus werd ingelegd, een vooraf betaalde 

gidsbeurt, ... 

Op het einde van het schooljaar is een gedetailleerd overzicht per klas van de effectief gemaakte 

kosten beschikbaar.  

De leerkrachten waken erover dat het bedrag van de maximumfactuur niet wordt overschreden.  

 

Andere verplichte kosten  

- kosten voor middagopvang €0,45/beurt 

- kosten voor- en naschools toezicht €0,45 per begonnen kwartier 

- kost T-shirt LO : €9  

 

Facultatieve kosten 
Zijn kosten voor materiaal die de school vrijblijvend aanbiedt en waarvoor geen  aankoop-

verplichting geldt vb. abonnement tijdschriften, nieuwjaarsbrieven, … 

 

Rekeningen 

Alle kosten voor uitstappen, activiteiten en opvang worden via de schoolrekening 

geregeld. Enkel sporadisch vragen we voor niet verplichte aankopen vb. 

vakantieboeken, klasfoto contante betaling via de klasleerkracht. 

 

Op 6 vaste tijdstippen van het jaar maken we een afrekening van een deel van de 

maximumfactuur (= activiteiten en uitstappen) en de opvangkosten.  
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Abonnementen op een tijdschrift rekenen we op de eerste rekening van september aan. 

 

Indien kinderen ’s middags moeten overblijven omwille van een bepaalde activiteit rekenen we een 

bijdrage aan voor het middagtoezicht.  

 

Data van de rekeningen : september, eind oktober, eind december, eind februari, eind april, eind 

juni. 

 

Betalingen 

Wij vragen om de rekeningen binnen de 14-dagen over te schrijven op onze rekening met 

vermelding van de referentie die u vindt op  de rekening. Op geregelde tijdstippen versturen we een 

herinnering indien de rekening onbetaald blijft. 

 

Ouders kunnen beide aangesproken worden om de volledige rekening te betalen. We kunnen niet 

ingaan op een vraag om de schoolrekening op te splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het 

betalen van de schoolrekening krijgen beide partijen een identieke schoolrekening. Zolang de 

rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige restbedrag verschuldigd, 

ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben. 

 

Betalingsmodaliteit  

Bij betalingsproblemen van de schoolrekening, neem je best contact op met de directie. Er kunnen 

dan afspraken gemaakt worden over een aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren een discrete 

behandeling van uw vraag.  

Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er 

financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school 

verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing.  

Wanneer het niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende 

ingebrekestelling. Vanaf dat moment rekenen we maximaal de wettelijk intrestvoet aan op het 

verschuldigde bedrag. 

 

Denk er aan tijdig een studietoelagen voor het kleuter- en/of basisonderwijs aan te vragen. Meer 

informatie op www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen  of via het gratis telefoonnummer 1700. 

Een aanvraagformulier voor studietoelagen is beschikbaar op het secretariaat. 

 

 

8.7 Getuigschrift basisonderwijs of getuigschrift bereikte doelen 

 

De school zal gedurende de hele schoolloopbaan van je kind communiceren over 

de leervorderingen. Ouders kunnen inzage in en toelichting krijgen bij de 

evaluatiegegevens. Je kan ook een kopie opvragen. 

 

Na 20 juni beslist de klassenraad welke leerlingen in aanmerking komen voor een getuigschrift 

basisonderwijs. Het getuigschrift wordt uitgereikt aan een regelmatige leerling die in voldoende 

mate de eindtermgerelateerde leerplandoelen heeft bereikt.   

 

Een leerling die een individueel aangepast curriculum volgt, kan een getuigschrift basisonderwijs 

behalen op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de inspectie als gelijkwaardig 

worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs. In het andere geval ontvangt die 

leerling ook een getuigschrift bereikte doelen. 

 

 

 

http://www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen
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8.7.1 Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift 

 

Of een leerling het getuigschrift basisonderwijs kan krijgen hangt af van de beslissing van de 

klassenraad.  

De klassenraad oordeelt autonoom of een regelmatige leerling in voldoende mate de doelen uit het 

leerplan, die het bereiken van de eindtermen beogen, heeft bereikt om een getuigschrift 

basisonderwijs te bekomen. 

De beslissing van de klassenraad is steeds het resultaat van een weloverwogen evaluatie in het 

belang van de leerling. Na 20 juni beslist de klassenraad welk getuigschrift je kind zal krijgen. 

Uiterlijk op 30 juni wordt de beslissing aan de ouders meegedeeld. De ouders worden geacht de 

beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben 

genomen.  

 

De klassenraad houdt onder andere rekening met volgende criteria : 

 de schoolrapporten van het lopende en voorafgaande schooljaar 

 de evaluaties van het lopende en voorafgaande schooljaar 

 de gegevens uit het LVS 

 het verslag van de leerkracht die tijdens het laatste schooljaar het hoogste aantal lestijden 

heeft gegeven aan de leerling 

De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag. 

 

8.7.2 Beroepsprocedure 

 

Indien je als ouder niet akkoord zou gaan met het niet-toekennen van het getuigschrift 

basisonderwijs, kan je beroep instellen. 

 

Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na ontvangst van 

de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de 

directeur. Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag 

waarop de rapporten werden uitgedeeld. Van dit overleg wordt een verslag gemaakt. De betwiste 

beslissing wordt opnieuw overwogen. De ouders worden schriftelijk met een aangetekende brief 

verwittigd van het resultaat van deze bijeenkomst. Als de betwisting blijft bestaan kunnen de ouders 

binnen de drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur schriftelijk beroep indienen bij 

de heer F. Van Caer (francis.vancaer@umhag.be) afgevaardigd bestuurder van de vzw Kitos. 

Het verzoekschrift moet gedateerd en ondertekend zijn. Het dient het voorwerp van beroep te 

bevatten met feitelijke omschrijving en motivering waarom het niet uitreiken van het getuigschrift 

basisonderwijs betwist wordt. Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 

 

Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, stelt zij een beroepscommissie samen. In de 

beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het 

schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke 

commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken. De beroepscommissie zal steeds 

ouders en hun kind uitnodigen voor een gesprek. Zij kunnen zich laten bijstaan door een 

vertrouwenspersoon. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of 

overmacht.  

De beroepscommissie streeft in zijn beslissing naar een consensus en zal de betwiste beslissing 

ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift basisonderwijs toekennen ofwel het beroep gemotiveerd 

afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten. Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk 

op 15 september schriftelijk aan de ouders ter kennis gebracht.  

 

Iedere leerling die bij het voltooien van het lager onderwijs geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, 

heeft recht op een verklaring met de vermelding van het aantal en de soort van gevolgde schooljaren 

lager onderwijs, afgeleverd door de directie. 

mailto:francis.vancaer@umhag.be
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Aan de schoolverlaters van het zesde leerjaar geven we eind juni ook een BASO-fiche. Op deze 

fiche staat informatie van en over uw kind die nuttig kan zijn voor de leerkrachten van het secundair 

onderwijs. 

 

 

8.8 Niet toelaatbaar gedrag  

 

Functioneren in groep, leren samenwerken, taken verdelen, de leiding nemen, 

naar elkaar luisteren, je weerbaar opstellen, … trainen we op school.  

Allicht loopt er al eens iets mis, wordt er geplaagd, is er ruzie, …  

We geven kinderen tips om creatief een concrete oplossing te vinden.  

 

Wordt eenzelfde kind telkens opnieuw geplaagd dan heet dit pesten. Dat kan absoluut niet op onze 

school. In ons pestactieplan werken we enerzijds preventief en indien nodig actiegericht. In overleg 

gaan we op zoek naar een gepaste maatregel of een mogelijk oplossing. Op deze manier willen we 

op een positieve manier herstelgericht werken. De opvolging gebeurt in verschillende stappen.  

 

Indien er zich een pestprobleem voordoet vragen wij de ouders om zeker niet het heft in eigen 

handen te nemen maar om contact op te nemen met de klasleerkracht, de zorgleerkracht of de 

directie. Er volgen dan gesprekken en indien nodig verdere stappen worden ondernomen met het 

hele schoolteam opgevolgd. In uitzonderlijke gevallen wordt het CLB ingeschakeld en de wettelijke 

procedure gevolgd.  

 

8.8.1 Begeleidende maatregelen 

 

Wanneer je kind de goede werking of het lesverloop hindert, kunnen we in overleg met je kind en 

eventueel met jou een begeleidende maatregel voorstellen. De school wil hiermee je kind helpen tot 

gewenst gedrag te komen.  

Een begeleidende maatregel kan zijn : een gesprek met de zorgleerkracht, een leef- of dagrapport,… 

 

8.8.2 Ordemaatregelen 

 

Wanneer je kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk 

personeelslid van de school, een ordemaatregel genomen worden. Tijdens een ordemaatregel blijft 

je kind op school aanwezig.  

Een ordemaatregel kan zijn : een verwittiging in de agenda, een strafwerk, een specifieke opdracht, 

… 

 

8.8.3 Tuchtmaatregelen 

 

Wanneer het gedrag van je kind de goede werking van de school ernstig verstoort of de veiligheid 

van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen belemmert, dan kan de directeur een 

tuchtmaatregel nemen.  

Een mogelijke tuchtmaatregel kan zijn dat de leerling tijdelijk geschorst wordt  voor minimaal één 

schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende schooldagen of definitief uit de school verwijderd 

worden. 

 

8.8.4 Preventieve schorsing als bewarende maatregel 

 

In uitzonderlijke situaties kan de directeur bij het begin van de tuchtprocedure beslissen om de 

leerling preventief te schorsen. De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en 

gemotiveerd meegedeeld aan de ouders van de betrokken leerling.  De preventieve schorsing kan 
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onmiddellijk ingaan en duurt in principe niet langer dan vijf opeenvolgende schooldagen.  

 

8.8.5 Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting 

 

Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt het advies van de 

klassenraad ingewonnen die een tuchtdossier samenstelt.  

In geval van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger 

van het CLB die een adviserende stem heeft. De leerling, zijn ouders en eventueel een 

vertrouwenspersoon (dit kan geen personeelslid of CLB medewerker zijn) worden per aangetekende 

brief voor een gesprek met de directeur uitgenodigd. De ouders en hun vertrouwenspersoon hebben 

inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad.  

Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze wordt schriftelijk gemotiveerd en binnen 

een termijn van vijf dagen aangetekend aan de ouders van de betrokken leerling bezorgd. De 

beslissing vermeldt de beroepsmogelijkheden bij een definitieve uitsluiting.  

 

Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de 

definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Na 

deze termijn is de school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. 

Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan 

mee zoeken naar een oplossing.  

 

Ten gevolge van een definitieve uitsluiting kan het schoolbestuur de betrokken leerling het huidige, 

het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar weigeren terug in te schrijven. De school zal 

samen met het CLB en ouders op zoek gaan naar een nieuwe school voor de betrokken leerling. 

 

8.8.6 Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve) 

uitsluiting 

 

Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de tuchtprocedure 

tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig maar neemt die geen deel aan 

de lessen of activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je 

kind niet haalbaar is voor de school.  

 

8.8.7 Beroepsprocedures tegen een definitieve uitsluiting 

 

Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen binnen vijf dagen 

na de beslissing, door een aangetekende brief naar de voorzitter van het schoolbestuur, mevrouw Rit 

Mouton, te sturen. 

Na ontvangst van het beroep stelt het schoolbestuur een beroepscommissie samen met mensen die 

aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn evenals mensen die dat niet zijn. De 

beroepscommissie onderzoekt de klacht en daarop volgt, binnen de tien dagen, een gesprek met 

ouders en leerling. Deze kunnen zich door een vertrouwenspersoon laten bijstaan.  De 

beroepscommissie streeft naar een consensus. Zij zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel 

vernietigen ofwel gemotiveerd afwijzen. De gemotiveerde beslissing wordt door de voorzitter van 

de beroepscommissie binnen een termijn van vijf daten met een aangetekende brief aan de ouders 

meegedeeld. De beslissing is bindend voor alle partijen. 

 

 

8.9 Rookverbod 

 

Er geldt een permanent rookverbod voor iedereen. Het is dus verboden te 

roken in zowel gesloten ruimten van de school als open lucht op de 

schoolterreinen.  
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Alle vormen van roken : elektronische sigaretten en andere varianten behoren hiertoe. 

Er is ook een rookverbod tijdens extra-murosactiviteiten.   

Bij overtredingen van dit rookverbod door leerlingen kunnen er orde- en tuchtmaatregelen getroffen 

worden. 

 

Volwassenen die deze maatregel overtreden dienen zich buiten de schoolpoort te begeven. 
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9 Contact school - ouders 

We vinden een open en directe communicatie tussen ouders en leerkrachten zeer belangrijk. 

Daartoe richten wij een aantal formele contacten in (zie hieronder). Zit je iets dwars of begrijp je 

iets niet volledig maak dan gerust een afspraak met de leerkracht om meer duidelijkheid te krijgen. 

De afspraak kan je bijvoorbeeld via het agenda, voor of na de schooltijd maken, … Misschien kan 

de leerkracht je niet onmiddellijk te woord staan omdat zij/hij toezicht heeft of materiaal voor de les 

moet verzamelen maar zij/hij vindt zeker een moment dat voor beiden past. 

 

Van anderstalige ouders verwachten wij dat ze de nodige inspanningen doen om (mee) Nederlands 

te leren. Bij de start van het schooljaar kunnen ouders na de informatieavond, als de boodschap via 

de kinderen niet duidelijk is, steeds terecht bij de directie of het secretariaat voor verduidelijking.  

In de mate van het mogelijke is Nederlands de voertaal. Het kind mag evenwel geen nadeel 

ondervinden van een communicatieprobleem tussen ouders en leerkracht. 

 

 

9.1 Opendeurtje instappers 

 

Voor je kleuter instapt ben je welkom op het ‘Opendeurtje’ van de instapklas. Terwijl je instappertje 

in de klas speelt, krijgen ouders informatie over de klaswerking en afspraken. De ouders worden 

vooraf schriftelijk uitgenodigd.  

 

 

9.2 Kennismakingsmoment vanaf 1ste kleuterklas tot 6de leerjaar 

 

Indien je persoonlijk met de leerkracht, waar je kind het volgende schooljaar bij zit, wil spreken kan 

dit eind augustus op school. Deze contactdag is zeker ook bedoeld voor de nieuwe leerlingen & 

kinderen met speciale behoeften of problemen. 

 

 

9.3 Infoavonden  

 

Bij de aanvang van het schooljaar lichten de leerkrachten de werking van de klas toe.. 

Zij vertellen u in grote lijnen welke inhouden nieuw zijn voor hun jaar. Ze lichten het 

huiswerkbeleid in de lagere school toe. Afspraken per klas worden doorgenomen. De leerkracht 

stelt nieuwe werkvormen en aanvullende leerkrachten voor. Bovendien is er ruimte voor eigen 

inbreng. De moeite waard dus om even langs te komen. 

 

Voor de nieuwe instappers zijn er 2 infomomenten gepland tijdens het schooljaar. Hierbij houden 

we rekening met de instapmomenten. 

 

Tweejaarlijks licht de directie ook de vernieuwingen in het onderwijsveld toe. Voor de ouders van 

instappers in de loop van het schooljaar vindt in januari/februari een gelijkaardig infomoment 

plaats. 

 

 

9.4 Individueel oudercontact 

 

In de lagere school vinden 2 formele individuele oudercontacten plaats eind oktober en eind 

februari/maart. Op die momenten is een persoonlijk gesprek met de leerkracht van je kind mogelijk.  

De leerkrachten van de zorgklassen informeren de ouders 3x per jaar over de vorderingen van hun 

kind. 
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In de kleuterschool is er minimum één individueel oudercontact gepland :  

- instapklas en eerste kleuterklas : eind december en/of begin juni 

- tweede kleuterklas : januari 

- derde kleuterklas : oktober en februari 

Ouders ontvangen hiervoor een uitnodiging. 

 

Op de contactavonden bespreken leerkrachten de vordering en houding van je kind besproken. 

Ouders hebben mogelijkheid om al hun vragen aan de leerkracht voor te leggen.  

 

 

9.5 Evaluaties & rapporten  

 

De school moet voor elke leerling die voor het eerst in het eerste leerjaar instroomt een 

taalscreening uitvoeren. Indien de school op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, 

voorziet ze een taaltraject dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. 

 

Alle kinderen krijgen op het einde van elk schooljaar een evaluatie.  

 

De kleuters worden doorheen het jaar gericht geobserveerd.  

In de derde kleuterklas nemen we een test rond rekenbegrippen (begin en einde schooljaar) af. 

Daarnaast wordt eveneens de toetertest afgenomen die de schoolrijpheid toetst.  

Indien nodig kan in tweede en derde kleuterklas een taaltest afgenomen worden.  

Deze testen geven ons, samen met de klasobservaties, een zo goed mogelijk beeld van de kleuter en 

stellen ons in staat hem/haar juist te oriënteren.  

 

De leerlingen van de lagere school worden geëvalueerd op basis van methodegebonden toetsen en 

eigen toetsen (vb WO) die de leerkracht opmaakt. Ook geijkte LVS-VCLB toetsen en AVI-testen 

stellen ons in staat de kinderen op het einde van het schooljaar correct te beoordelen.  

 

Tweemaandelijkse rapporten in het lager onderwijs geven een beeld van de vorderingen van de 

leerlingen. Er is telkens een puntenrapport, maar de houding en inzet van je kind in de klas vinden 

wij eveneens erg belangrijk. Via het leef- en leerrapport geven we hier meer informatie over.  

In het eerste en tweede leerjaar worden geen cijfers toegekend. Een evaluatie met tips & tops brengt 

meer duidelijkheid over de vorderingen van je kind. 

 

Het muzisch rapport geeft informatie over het gebruik en aanwenden van beeld, muziek, drama, 

media en beweging door de leerling. 

 

 

9.6 Het schoolevenement 

 

Jaarlijks treden wij met onze school naar buiten. Een bruisende activiteit waarop we alle leerlingen 

en hun ouders verwachten. 

 

 

9.7 Nieuwsbrief 

 

In de nieuwbrief geven we op regelmatige basis informatie over het schoolgebeuren samen met de 

activiteitenkalender van de komende maanden.  

De nieuwsbrief is digitaal terug te vinden op onze website. Bij het online zetten versturen we een 

melding via Gimme.  

Op aanvraag verdelen wij ook de gedrukte versie. 
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9.8 Gimme en de website 

 

Gimme is het communicatiekanaal waarop ouders zich kunnen registreren om de informatie en 

activiteiten, foto’s van de klas van hun kind te volgen.  

 

Op de website staat nuttige informatie over school-gerelateerde zaken. 

Per leeftijd wordt er ook verwezen naar nuttige websites met oefeningen ter ondersteuning van het 

huiswerk. 

 

Ouders die geen digitale toegang hebben krijgen de informatie op papier aangereikt. 

 

 

9.9 Reclame en sponsoring 

 

Op vraag kan de school flyers en informatiebrochures verdelen van activiteiten die georganiseerd 

worden door plaatselijke verenigingen van de gemeente Willebroek.  De verenigingen moeten zelf 

het materiaal aanleveren.  

Activiteiten buiten de gemeentegrenzen kunnen eventueel wel worden aangekondigd via een poster.  

 

Personen en bedrijven die de school gratis materiaal aanbieden in functie van een activiteit kunnen 

vermeld worden in de schoolkrant. Reclame en sponsoring mogen niet onverenigbaar zijn met 

pedagogische en onderwijskundige taken en doelstellingen van de school. Ze mogen de 

objectiviteit, geloofwaardigheid en onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang brengen. 

 

Folders van secundaire scholen worden rond februari/maart gelijktijdig bezorgd aan leerlingen van 

5de en 6de leerjaar. 
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10 Omgaan met diversiteit 

Onze school is een weerspiegeling van de samenleving en onze omgeving. Iedereen is welkom en 

we hebben aandacht voor diverse samenlevingsvormen en persoonlijke situaties waarin kinderen 

zich bevinden.    

 

Bij scheiding van ouders  

 

 Zorg en aandacht voor het kind 

Als ouders scheiden ondergaan kinderen een emotioneel proces. Voor kinderen die deze 

verliessituatie moeten verwerken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en wat 

extra aandacht bieden.  

 

 Neutrale houding tegenover ouders 

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, 

staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen, binnen de grenzen die gebeurlijk 

door de rechter bepaald zijn met betrekking tot het ouderlijk gezag. 

Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de 

wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden 

genomen. 

 

 Oudercontacten 

Je kind krijgt één briefje mee.  Indien mogelijk plan je met de andere ouder het contact op 

hetzelfde moment.  Is dit voor jullie onmogelijk dan neem je telefonisch contact op met de 

school om een andere afspraak te regelen.  De datums van oudercontacten kan je terugvinden op 

onze website, via Gimme of telefoneer even naar het secretariaat. 

 

 Rapporten 

Je kind krijgt het rapport mee vóór de herfstvakantie, vóór de kerstvakantie, vóór de 

krokusvakantie, vóór de paasvakantie, eind mei en eind schooljaar.   

Je zorgt er best zelf voor dat er een regeling getroffen wordt met de andere ouder om ook het 

rapport in te kijken.  Indien dit echt niet kan, neem dan contact op met de school, zodat je een 

kopie van het rapport op school kan komen afhalen. 

 

 Activiteiten 

Verslagjes en foto’s van activiteiten van je kind kan je volgen via Gimme.  

Op de website www.sintjorisblaasveld.be komen verslagen van algemene activiteiten. 

 

 Rekeningen  

De schoolrekeningen worden met je kind meegegeven en in zijn geheel betaald door één ouder.   

Op vraag kan de schoolrekening in tweevoud worden afgedrukt op elk ouderadres. Opsplitsen 

van een rekening is niet mogelijk.  

 

Bij kinderen die opgroeien in andere samenlevingsvormen 

 

 Cadeautjes en uitnodigingen voor klasbezoek 

Moeder- en vaderdagen verdienen de nodige aandacht met respect voor elk kind, elke ouder- en 

gezinssituatie.  

http://www.sintjorisblaasveld.be/
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Om het haalbaar te houden voor elke leerkracht, voor elk kind: 

- knutselt je kind één cadeau (in principe voor de biologische mama/papa).  

  Bij plus-ouders of 2 mama’s/papa’s kan op vraag een tweede cadeau geknutseld of 

  materiaal meegegeven worden . 

- bij specifieke activiteiten nodigen we de biologische ouder uit in de klas. (of  

  een gekozen vervanger). Indien er 2 mama’s of papa’s zijn in een relatie dan 

  nodigen we ze beide uit op de respectievelijke dag. 

 

Voor grootouderdag maakt de kleuter 2 kaartjes voor 2 grootouderparen. Materialen voor meer 

kaartjes (maximum 4) bezorgen we op aanvraag.   

 

 Nieuwjaarsbrieven 

Kunnen onbeperkt besteld worden, maar in de lagere school kunnen er wel slechts drie 

geschreven worden in de klas.  De rest is thuiswerk. 

 

Bij vragen, opmerkingen of problemen  

 

 Communicatie 

Een goede communicatie voorkomt heel wat problemen of lost ze op.  Daarom is het belangrijk 

dat je tijdig contact opneemt met de klasleerkracht of de directie. 
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11  Afdwingbaarheid    

Vooraleer je kleuter/kind op school wordt ingeschreven wordt de schoolbrochure grondig 

overlopen. Na kennisname van de inhoud van de schoolbrochure, met het opvoedingsproject, 

schoolreglement en algemene informatie en na ondertekening van het inschrijvingsformulier van je 

kind zijn de bepalingen van de schoolbrochure afdwingbaar. 

 

Bij de inschrijving van je kind teken je voor ontvangst van het schoolreglement.  

 

Voor het maken van foto’s, geluids- en beeldmateriaal van de kinderen tijdens klas- of 

schoolgebonden activiteiten vragen wij ook je uitdrukkelijke toestemming via het 

inschrijvingsformulier. 

 

Ouders die weigeren om foto’s van hun kinderen te laten publiceren of die bezwaar aantekenen 

voor deelname aan meerdaagse activiteiten kunnen dit kenbaar maken door middel van een 

schriftelijke gehandtekende melding aan de directie. 

 

Bij de aanvang van het schooljaar is de nieuwe schoolbrochure beschikbaar via de website. Op 

aanvraag bezorgen we een gedrukt exemplaar. Ouders tekenen het instemmingsformulier voor 

ontvangst en akkoord en bezorgen dit formulier zo vlug mogelijk terug aan de school.  

 

Ouders hebben de mogelijkheid, schriftelijk verzet aan te tekenen, binnen een termijn van 1 week 

na ontvangst van de herwerkte jaarlijkse schoolbrochure. 

 

Alle kinderen van de lagere school ontvangen bij de start van het schooljaar het “Goede afspraken – 

Goede vrienden”-document met een samenvatting van alle afspraken die op hen betrekking hebben 

en die werden opgenomen in de schoolbrochure. We vragen ouders om hier de nodige aandacht aan 

te willen schenken. 
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12  Privacy 

Welke gegevens worden bijgehouden? 

We gaan zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Doorheen de schoolloopbaan van je 

kind worden heel wat gegevens verzameld. Er worden alleen gegevens opgevraagd die nodig zijn 

voor de leerlingenadministratie en –begeleiding. Die gegevens worden verwerkt via de 

softwarepakketten VOLG, Bingel, Wisad en Count-E, digitaal bewaard en veilig opgeslagen.  

De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die betrokken zijn bij de begeleiding van je 

kind, zoals de klasleerkracht, het CLB, …  

De gegevens worden niet doorgegeven of gebruikt voor commerciële doeleinden. 

 

Uitzonderlijk kunnen we ook gegevens opvragen over de gezondheidstoestand van je kind, dat 

gebeurt enkel met je schriftelijke toestemming. 

 

Overdracht van gegevens bij schoolverandering 

Bij een schoolverandering kunnen leerlinggegevens die betrekking hebben over de onderwijs-

loopbaan overgedragen worden aan de nieuwe school. Als ouder kan je deze gegevens op verzoek 

inzien.  

Indien je niet wenst dat er een gegevensoverdracht gebeurt dien je de directeur hiervan binnen de 

tien kalenderdagen na de schoolverandering schriftelijk op de hoogte te brengen. 

 

Publicatie van beeld- of geluidsopnames (foto’s, filmpjes, …) 

Om verslag uit te brengen van klas- of schoolactiviteiten verspreiden we regelmatig beeld- of 

geluidsopnames van leerlingen via Gimme, in ’t Scholierke, op onze website,.  

De personen die de opnames maken, doen dat steeds met respect voor wie op die beelden staat. We 

letten er op dat de opnames niet aanstootgevend zijn. 

 

Bij de inschrijving vragen we je als ouder toestemming voor het maken en publiceren van deze 

opnames. Ook al heb je je toestemming gegeven, je kan die altijd opnieuw intrekken. 

 

We wijzen erop dat deze regels ook voor je kind gelden. Volgens de privacyregeling mag je beeld- 

of geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen die 

herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle 

betrokkenen. 

 

Recht op inzage, toelichting en kopie 
Je kan als ouder ook zelf gegevens opvragen die we over je kind bewaren of inzage krijgen en uitleg 

bij die gegevens. Ook kan je een (digitale) kopie ervan opvragen door schriftelijk contact op te 

nemen met de directeur. Er kunnen geen gegevens worden doorgegeven die betrekking hebben op 

anderen, zoals medeleerlingen. 
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13  Engagementsverklaring  

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun 

kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil 

verwachten we wel de volle steun van de ouders. Daarom maken we in onderstaande 

engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen 

verwachten. Ouders en school zullen op afgesproken momenten de engagementen  en het effect 

ervan  evalueren. Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders.  

 

We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op 

de werking van de school. Daarvoor plannen we bij het begin van elk schooljaar een ouderavond in 

de klas van uw kind. U kan er kennis maken met de leerkracht van uw kind en met de manier van 

werken. We willen u op geregelde tijden informeren over de evolutie van uw kind. Dat doen we 

schriftelijk via de rapporten en de heen–en-weer boekjes … Ouders hebben inzagerecht van de 

evaluatiegegevens. 

We organiseren ook geregeld individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar laten we 

u weten op welke data die doorgaan. Wie niet op het oudercontact kan aanwezig zijn kan een 

gesprek aanvragen op een ander moment.  

Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak dan kan u op elke moment zelf 

een gesprek aanvragen met de leerkracht van uw kind. Dat doet u door de leerkracht en/of de 

directie te contacteren en zo een concrete afspraak te maken. 

 

Wij verwachten dat u zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de 

opvoeding van uw kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact. Wij engageren ons 

om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien u  niet op de geplande oudercontact-

momenten kan aanwezig zijn. Wij verwachten dat u met ons contact opneemt bij vragen of zorgen 

t.a.v. uw kind. Wij engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen t.a.v. de 

evolutie van uw kind.  

 

Aanwezig zijn op school en op tijd komen.  

De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de 

schooltoeslag en voor de toelating tot het eerste leerjaar. Daartoe moeten wij de afwezigheden van 

uw kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB.  

Wij verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school is. Wij verwachten dat u ons voor 10 uur 

verwittigt bij afwezigheid van uw kind.  

Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. 

U kan zich niet onttrekken aan deze begeleiding. U kan steeds bij ons terecht bij problemen. We 

zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken.  

 

Individuele leerlingenbegeleiding.  

Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt onder meer in dat we gericht de evolutie van uw kind 

volgen. Dit doen we door het werken met een  leerlingvolgsysteem. Sommige kinderen hebben op 

bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant 

nood aan individuele zorg.  

We zullen in overleg met u als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van uw kind zal 

georganiseerd worden. Daarbij zullen we aangeven wat u van de school kan verwachten en wat wij 

van u als ouder verwachten.    

Wij verwachten dat u ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt 

en naleeft.  

 

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.  

Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. 
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Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij als school engageren er 

ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling.  

 

Wij verwachten van de ouders dat ze positief staan ten aanzien van extra initiatieven en maatregelen 

(taaltraject/taalbad) die de school neemt om de taalachterstand van hun kind weg te werken en dat 

ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands.  

 

Dit kan onder andere door:  

 zelf Nederlandse lessen te volgen 

 uw kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen 

 te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van uw kind bij het maken van zijn huistaak, 

bij het leren van zijn lessen, … (bv. kind in de huiswerkklas laten blijven, een Nederlandstalige 

huiswerkbegeleidingsdienst zoeken, …) 

 bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen dat er  een tolk is. 

(volgens de gemeentelijke regels) 

 uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging  

 uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige sportclub  

 uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige cultuurgroep 

 uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige academie (muziek, woord, plastische 

kunsten, …) 

 uw kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programma’s te laten kijken en er samen met hem 

over te praten 

 uw kind dagelijks naar Nederlandstalige radioprogramma’s te laten luisteren  

 uw kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen  

 elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek  

 geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en er uit voor te lezen of ze uw 

kind zelf te laten lezen 

 binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met uw kind, met andere 

kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders  

 uw kind, in zijn vrije tijd, geregeld te  laten spelen met zijn Nederlandstalige vriendjes 

 uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten 

 uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige taalkampen 
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14  Jaarkalender     

Contactmoment : dinsdag 27 augustus 2019 in de vestigingen tussen 16u-17u 

Begin van het schooljaar : maandag 2 september 2019 

 

Vrije dagen van het eerste trimester 

Facultatieve verlofdag : maandag 7 oktober 2019 

Herfstvakantie : maandag 28 oktober t.e.m. vrijdag 1 november 2019 

Wapenstilstand : maandag 11 november 2019 

Kerstvakantie : maandag 23 december t.e.m. vrijdag 3 januari 2020 

 

Vrije dagen van het tweede trimester 

Facultatieve verlofdag : vrijdag 31 januari 2019 

Krokusvakantie : maandag 24 februari t.e.m. vrijdag 28 februari 2020 

Paasvakantie : maandag 6 april t.e.m. vrijdag 17 april 2020 

 

Vrije dagen van het derde trimester    

Dag van de arbeid : vrijdag 1 mei 2020 

O.-H.-Hemelvaart : donderdag 21 mei 2020 

Brugdag : vrijdag 22 mei 2020 

Pinkstermaandag : maandag 1 juni 2020 

 

Zomervakantie  

vangt aan op woensdag 1 juli tot maandag 31 augustus 2020 

 

Pedagogische studiedagen  

Woensdag 16 oktober 2019 

Woensdag 15 januari 2020  

Woensdag 11 maart 2020 

Donderdag 30 april 2020 

 

Extra muros activiteiten 

1ste leerjaar – sprookjesklassen : maandag 8 tot dinsdag 9 juni 2020  

2de  leerjaar – speurneuzenklassen : donderdag 25 tot vrijdag 26 juni 2020 

3de  leerjaar – fietsklassen : woensdag 24 tot vrijdag 26 juni 2020  

4de leerjaar - boerderijklassen : woensdag 24 tot vrijdag 26 juni 2020  

5de  leerjaar – zeeklassen : woensdag 22 tot vrijdag 24 april 2020  

6de  leerjaar – zeeklassen : dinsdag 1 tot vrijdag 4 oktober 2019 

 

Belangrijke data  

Mosselfeesten : 12 & 13 oktober 2019 

Schoolevenement Circus Picolini : vrijdag-zaterdag-zondag 26/27/28 maart 2020 

Vormsel : zaterdag 9 mei 2020 om 15u  

Eerste Communie : zaterdag 16 mei 2020 om 10u 
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Infomomenten kleuterschool 

 

Open deurtje kleuterschool sj 2019-20 

 27 augustus doorlopend van 16u - 17u (kleuters die instappen sep-nov) 

 10 december van 11u – 12u (jan – feb – krokus) 

 10 maart van 11u – 12u (na Pasen – Hemelvaart) 

 

Info-avonden 

 2 september 19u (jongste kleuters HX & Tuimeling + instappers november) 

 4 september 19u (oudste kleuters  HX en Tuimeling)                 

 6 januari 19u – 20u (instappers jan - 1 feb – Krokus – Pasen – Hemelvaart) 

 

Oudercontacten 

 16 december (IK) 

 15 juni (IK) 

 23 oktober (3K 

 22 januari (2K) 

 19 februari (1K) 

 18 maart (3K) 

 

Infomomenten lagere school 

 2 september 20u (1L)  

 3 september 19u (3L&4L) – 20u (2L 

 4 september 20u (5L&6L) 

 

Oudercontacten 

 23 oktober (1L tot 6L) 

 19 februari (2L tot 6L) 

 29 april (1L) 


