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Hartelijk welkom!
Beste ouders
Bij de start van het nieuwe schooljaar ontvangt u een infobrochure.
Uitdrukkelijk willen we u de goede raad geven alles aandachtig door
te nemen.
We willen u heel wat afspraken en informatie meegeven die het
mogelijk maken om goed van start te gaan, een goede
samenwerking te verzekeren en er een boeiend schooljaar van te
maken.

De directie en leerkrachten

ORGANISATIE VAN DE SCHOOL
Hier vind je praktische informatie over onze school.
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De poort opent elke ochtend om 8.30 u, en elke middag om 12.30u.
U kunt samen met uw kind elke morgen 15 min. voor de aanvang
van de lessen naar klas om de juf/meester te spreken.
Uw kind kan tijdens deze zachte landing de boekentas al legen,
geld afgeven, huiswerk indienen, …

Mogen we u vragen om ervoor te zorgen dat uw kind(eren), ook
kleuters, tijdig op school zouden aanwezig zijn. De start van een
schooldag is een belangrijk moment dat ze niet mogen missen.

Gelieve bij afwezigheid de school zo snel mogelijk op de hoogte te
brengen.

DE VOOR-EN NASCHOOLSE OPVANG
1.

Kinderopvang op school

Kleuters:
Elke morgen vanaf 07.30 u en elke avond van 15.45u tot 18.00 u,
betalend vanaf 16.00u. Dit kost 0,50€ per begonnen kwartier.
Op woensdag is er opvang tot 12.30 u en die is gratis.
Lagere school:
Elke morgen vanaf 07.30 u en op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag van 15.45u tot 18.00 u, betalend vanaf 16.00u.
Dit kost 0,50€ per begonnen kwartier.
Kinderen vanaf het tweede leerjaar blijven eerst in de studie (van
15.45u tot 16.30u). De studie kost €1 per beurt.
In samenwerking met Local Central is er ook opvang in onze school
op woensdagnamiddag van 11.40 u tot 16.00 u, dit enkel voor de
leerling van het eerste tot en met vierde leerjaar en op vrijdagavond
van 15.30u tot 18.00 u, enkel voor de leerlingen van het vijfde en
zesde leerjaar.
De opvang door Local Central is gratis en enkel voor de kinderen van
de lagere school.
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Stedelijke buitenschoolse opvang

De kinderen die langer dan tot 18.00u in de opvang moeten blijven,
kunnen om 15.30u, onder begeleiding, naar de Stedelijke
Buitenschoolse Opvang. Vooraf inschrijven is noodzakelijk en dit
dient door de ouders zelf te gebeuren.
Op elke vrije dag van het schooljaar is er opvang verzekerd, indien
dat vooraf is aangevraagd.

AFSPRAKEN
De hoofdingang van onze school is de Aartshertoginnestraat 38.
Alle leerlingen mogen ook de ingang via de Jozef II-straat gebruiken.
Het verlaten van de school gebeurt altijd via de Jozef II-straat voor de
leerlingen vanaf het 3de leerjaar.
De schoolpoort aan de Jozef II straat sluit om 15.45u. Wie daarna nog
de school wil verlaten gebruikt de poort van de Aartshertoginnestraat.
De leerlingen die in de studie of de opvang blijven, wachten op de
speelplaats tot het belteken.
De kleutertjes worden afgehaald op de speelplaats.
Fietsers stallen hun fiets in de fietsenrekken. De ingang van de
fietsenstalling is gelegen in de Jozef II-straat. De leerlingen mogen
nooit rondrijden op de speelplaats. Rolschaatsen, skateboarden,
steps… kunnen om veiligheidsredenen en plaatsgebrek niet worden
toegelaten.
Auto’s parkeren niet op het zebrapad. Belemmer het verkeer niet.
Denk aan de veiligheid van onze kinderen.
Alle kinderen gaan ‘s morgens meteen naar de klas. Kleuters worden
gebracht door de ouders.
Ook ouders van een lager schoolkind kunnen meewandelen tot in de
klas. U krijgt de tijd van 8.30u tot 8.45u om vragen te stellen aan de
leerkracht, onduidelijkheden te bespreken, …
Om 8.45u starten de lessen en zijn de kinderen toevertrouwd aan de
goede zorgen van de kleuteronderwijzeressen / leerkrachten. We vragen u dan om de klas te verlaten.

LEEFREGELS
1.

Gedragsregels

1.1. Klas, taken en eerbied voor het materiaal
De leerlingen :


leggen schoolagenda en rapport thuis zelf voor om die door de
ouders te laten ondertekenen;



voorzien alle boeken en schriften van een kaft;



noteren op het etiket naam, klas, nummer of titel, zoals de
leerkracht aanduidt;



steken in hun schooltas alleen wat nodig is, overbodig gerief
laten ze thuis;



gebruiken op school geen correctielak en alcoholstiften;



engageren zich om zorgzaam om te gaan met het schoolmateriaal. Bij opzettelijke beschadiging of veelvuldig verlies, kunnen
de kosten aan de ouders aangerekend worden

1.2. De speelplaats
De leerlingen :


verlaten de speelplaats niet.



sorteren afval in de juiste afvalbak en houden de speelplaats
net.



doen elkaar nooit pijn en praten ruzies uit.



gebruiken geen ruwe, kwetsende taal.



zijn voorzichtig, vooral voor jongere kinderen. Ze storen hun
spel niet, ze nemen hun gekozen terrein niet af;



spelen zo mogelijk zonder bril.



geven gevonden voorwerpen aan de leerkracht.



spelen enkel met het materiaal dat de school aanbiedt.
Persoonlijke ballen zijn niet toegelaten;



spelen fair en sportief.



ruilen geen zaken i.v.m. tijdelijke rage

1.3. Eten en drinken op school
Eten en drinken op school
IN DE EETZAAL
De leerlingen :


knoeien niet met eten.



eten met mes en vork.



zijn beleefd tegen het dienstpersoneel.



verlaten hun plaats niet zonder toestemming.



verlaten de zaal ordelijk na de maaltijd.

BUITEN DE EETZAAL
De leerlingen :


eten geen snoep of kauwgom.



eten enkel gezonde tussendoortjes. Enkel fruit en een droge
koek zijn toegelaten op onze school.



brengen zelf zuiver water mee. De school zelf voorziet altijd zuiver water om te drinken. Dat is gratis te verkrijgen. Andere
drankjes worden niet toegelaten. Alleen om medische redenen
kan een uitzondering gemaakt worden.

1.4. Levenshouding
De leerlingen :


komen tijdig op school.



gedragen zich voorbeeldig op de weg naar en van school. Ze
zorgen voor hun
schooltas en spreken beleefd, nooit
luidruchtig.



passen onder alle omstandigheden de verkeersregels toe.



stappen als fietser af aan de schoolpoort. Bij het verlaten van
de school gaan ze naast de fiets tot aan de straat. Op de speelplaats wordt niet gefietst.



stallen op school hun fiets op de aangeduide plaats.



spreken de directeur en de leerkrachten aan met “Meneer”,
“Mevrouw” of “Juffrouw”.



antwoorden altijd beleefd : “Ja, mevrouw”, “Alstublieft, meneer”



zetten zich in om goed Nederlands te spreken.



kloppen bij de eigen klas aan en gaan binnen. In een andere
klas wordt na het aankloppen gewacht tot de deur geopend
wordt.



gebruiken geen GSM, elektronische spelletjes en andere audioapparatuur.



verlaten de school nooit zonder toelating.



bezitten geen zak-of knipmes op school.



In de computerhoek:
- gebruiken de toepassingen die door de leerkrachten worden
bepaald.
- downloaden niets zonder toestemming van de leerkracht.
- veranderen geen instellingen aan het apparatuur
- installeren geen programma’s.
- bezoeken nooit onfatsoenlijke websites.
- chatten nooit ongecontroleerd

2.

Kledij

2.1. Algemeen

De leerlingen :


dragen genaamtekende kledij.



dragen geen aanstootgevende kledij.



dragen een gewone T-shirt, hemd of polo. “Spaghettibandjes”
en blote buik horen niet thuis op school.



dragen geen teenslippers.



binden hun trui, jas,... niet rond hun buik.



hangen op school hun kledij aan de voorziene kapstok.



rapen op de grond gevallen kledij van andere leerlingen op en
hangen die waar het moet, ze trappen nooit op kledingstukken.



dragen op de speelplaats zorg voor hun kleren en schooltas en
voor die van anderen.



weten dat materiële schade niet door de schoolverzekering
wordt vergoed.



hebben altijd een zakdoek bij.



dragen sportkledij alleen bij het sporten.



bergen hun gymspullen op in een genaamtekende sportzak

2.2. Stijl
De leerlingen :


hebben een verzorgde haartooi ( geen extravagante kapsels ).



laten zich niet opmerken door piercings of opvallende sieraden of lichaamsversieringen, jongens dragen géén oorringen.



roken niet op school en brengen geen rookgerief mee

3.

Persoonlijke bezittingen

Waardevolle bezittingen zoals tablets, juwelen… worden niet naar
school meegebracht.

4.

Milieu op school

Schoolacties: we zijn een MOS-school. Geregeld worden acties ondernemen o.a. dikketruiendag, zuinig met water, verkeersveiligheid ,
groene vingers...
Verwachtingen naar de ouders:


Gebruik een boterhamdoos



Gebruik drinkbekers

Verwachtingen naar de kinderen:


Papiertjes in de vuilbak

5.

Eerbied voor materiaal

De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen
gratis gebruiken zowel op school als thuis. Zowel ouders als kinderen
engageren zich om zorgzaam om te gaan met het schoolmateriaal.
Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of
veelvuldig verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor
aankoop van nieuw materiaal aanrekenen aan de ouders.

Soms geraakt kledij verloren. Daarom vragen we met aandrang om
alle kledij te naamtekenen. Ook andere persoonlijke spullen zoals
schooletui, brooddoos enz. worden duidelijk genaamtekend. Zo
kunnen verloren spullen vlot terug bezorgd worden aan de eigenaar.
De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verdwijnen
of beschadigen van persoonlijke zaken. Regelmatig, meestal kort
voor een schoolvakantie, worden alle gevonden voorwerpen tentoon
gesteld. Aarzel niet om bij het vaststellen van het verlies van kledij de
klasleerkracht of het secretariaat van de school te contacteren.

6.

Afspraken rond pesten

Pesten wordt op onze school niet getolereerd.
De leerlingen:


weten dat pestgedrag niet kan geduld worden. Indien dit opgemerkt wordt, zal er onmiddellijk op gereageerd worden;



beseffen dat door aangehouden pestgedrag een pester zijn/
haar aanwezigheid in de klas/op school onmogelijk maakt;



zetten niet aan tot pesten of pesten niet mee. Dit is even erg;



melden pestgedrag of andere vormen van misbruiken;



melden bij de leerkracht of directie als ze het slachtoffer zijn
van pestgedrag.

Wanneer pestgedrag wordt vastgesteld gaat de school als volgt te
werk: wij werken met de KIVA en no-blame methode, dit wordt begeleid door de zorgcoördinator.

7.

Bewegingsopvoeding

Elke leerling wordt geacht deel te nemen aan de lessen bewegingsopvoeding (turn– en zwemlessen). Je kind krijgt enkel vrijstelling op basis van een doktersattest.

8.

Afspraken i.v.m. zwemmen

K3: watergewenning start na de krokusvakantie / elke week
L1/2: gaan elke week zwemmen
L3/4/5/6: gaan om de veertien dagen zwemmen

9.

Huiswerk

Visie: vanaf het eerste leerjaar is er huiswerk voorzien op maandag/
dinsdag en donderdag / de hoeveelheid is aangepast aan de leeftijd /
Afspraken: de opdrachten staan in de schoolagenda van de
leerlingen.

10. Agenda van uw kind
Afspraken: De ouders tekenen de agenda elke avond

11. Vragen of problemen?
Indien u de directeur wenst te spreken, aarzel niet om contact op
te nemen. Er zal altijd tijd worden gemaakt. We vragen om
problemen zo vlug mogelijk met de juiste persoon te bespreken.
Voor elke moeilijkheid proberen we samen in overleg de juiste
oplossing te zoeken. De directie is te bereiken via telefoon,
e-mail of maak een afspraak op het secretariaat.

