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Welkom ouder
Beste ouders

Beste ouders

Het leven is druk, en wordt alsmaar drukker. Herstructureren, schaalvergroting, ... alles moet
sneller en groter …
En toch hebben onze kinderen rust en ondersteuning nodig. Zij herademen als de leerkracht
hen individueel kent, hen volgt in studievreugde en verdriet, mee sport en speelt, met hen
de natuur verkent, ... kortom, dicht bij hen staat. Zo’n leerkrachten, zo’n individuele aanpak,
zo’n band met de natuur vindt u in het onderwijsproject van onze basisschool.
Samen met alle participanten streven wij naar een serene sfeer met respect voor elk kind,
want pas als kinderen zich goed voelen, kunnen ze zich ten volle ontplooien en kunnen we er
samen met u voor zorgen dat alle vaardigheden en talenten ten volle benut worden.
Wij hopen en wensen dat onze school “een open school” wordt waar iedereen naar elkaar
luistert en waar eventuele problemen of moeilijkheden kunnen besproken en opgelost
worden op een respectvolle manier.

Met vriendelijke groeten
Kathy Van Langenhoven
Directeur
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Onze schoolvisie:
Een plek waar samen geleerd en gespeeld kan worden.

SAMEN BELEVEN
SAMEN VERWONDEREN
De Leefschool is een plek om te leren en te experimenteren, maar bovenal om te beleven. In een
gezellige omgeving met veel groene speelruimte voelen leerlingen zich goed in hun vel. Pas dan is er
ruimte om de eigen talenten en die van anderen te ontdekken en samen de wereld te exploreren.

Een leefschool, een school om te leven
Kinderen hebben een natuurlijke drang tot leren, gedreven door hun verwondering, elk op hun
unieke manier. Het is de taak van het onderwijs om te helpen deze natuurlijke creativiteit en
leergierigheid nog verder te stimuleren en te ontwikkelen.

Wie wil leren moet zich eerst thuis voelen
Een leefschool vormt een warme en huiselijke omgeving waar iedereen zich thuis voelt. Dat zie je oa
aan de inrichting van de klassen, deze zijn er op gericht om samen te (be)leven met verschillende
leeftijden, net zoals een gezinsstructuur.
Veiligheid en geborgenheid zijn immers de basisvoorwaarden om ergens te kunnen aarden, een
goede relatie aan te gaan en te leren.
We willen de overgang tussen thuis en school zo minimaal mogelijk houden. Je bent als ouder niet
alleen welkom op de speelplaats, maar ook op bepaalde momenten tijdens kringen of om mee te
helpen bij de projecten.

We leren met elkaar en van elkaar
We werken met leefgroepen in graadsklassen, waar kinderen van verschillende leeftijden samen
zitten. Op die manier stimuleren we het leren van elkaar. Het sociale aspect, of het wij-gevoel zorgt
voor een grote verbondenheid. Een sterk sociaal weefsel maakt dat de school niet alleen een plaats
of een gebouw is, maar vooral een netwerk van relaties. De kinderen, grootouders, ouders,
leerkrachtenteam, directeur: WE!
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Leren is zelf kiezen
De kinderen komen in groep tot een onderwerp of onderzoeksvraag waarrond zij een geruime tijd
willen werken. Omdat dit project gedragen wordt door de groep is de betrokkenheid groot. Dat wil
zeggen dat het leren vertrekt vanuit de intrinsieke motivatie en interesses van de kinderen. De
kinderen stellen samen met de begeleider leerdoelen op binnen de werkwijze van ‘hoofd – handen –
hart’ en bekijken op welke manier de vragen die ze zich stellen kunnen beantwoord worden. Het
evalueren van een project en onderzoek, … vormt ook een belangrijk en waardevol leermoment.

Leren door ervaren
We werken ervaringsgericht, dat wil zeggen dat leren zo veel als kan concreet wordt gemaakt. We
gaan op onderzoek uit, we blijven niet gebonden aan onze schoolmuren. We gaan actief op zoek
binnen de samenleving: mensen worden uitgenodigd om samen met de kinderen aan het project te
werken of we gaan zelf op bezoek om te ontdekken hoe de realiteit in elkaar zit.
We leren de kinderen om open te staan voor andere visies, ideeën, meningen en culturen.

Iedereen is uniek en leert op zijn manier
In onze school erkennen we dat elk kind zijn eigen persoonlijkheid heeft en bijgevolg ook zijn eigen
unieke manier om de wereld te bevatten. We zetten dan ook in op differentiatie en zelfstandig werk.
Via differentatie bepaalt elk kind voor een stuk zijn eigen leertraject, hierbij ondersteund door de
begeleider met de leerplandoelen in het achterhoofd. Op die manier geven we plaats aan de
autonomie, de zelfontplooiing en de eigenheid van elk kind.
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Woordenboek van A tot Z

Affectie

Een levensnoodzaak!

Afspraken en
regels

Om samen te kunnen leven, zijn een aantal afspraken nodig. Deze kunnen met
alle participanten in samenspraak opgesteld worden. Ook kinderen kunnen dus
betrokken worden bij het maken van afspraken. Zij worden zo correct mogelijk
geformuleerd en nageleefd. Afspraken worden geëvalueerd en indien nodig
aangepast of gewijzigd.
Naast afspraken zijn er op school ook regels.
Over regels is geen discussie mogelijk, zij kunnen zonder overleg door het team
vastgelegd worden. Deze regels staan meestal in verband met veiligheid en
gezondheid.

Atelier

Maandelijks is er voor de hele school ‘atelier’. Daarin worden nieuwe
technieken aangebracht of ingeoefend. Ook ouders of vrijwilligers kunnen
activiteiten organiseren zoals tekenen – en schildertechnieken,
handvaardigheden, muzikale vorming, …

Axenroos

Via de axenroos leren we onze leerlingen communiceren over hun eigen
gedragingen en gevoelens en die van anderen. Vanaf de jongste kleuters
worden de dieren met hun eigenschappen aangebracht op een speelse manier,
bij de oudere leerlingen wordt de nadruk gelegd op de eigenschappen en de
manier van communiceren onderling. Belangrijk hierbij is dat er geen oordeel
geveld wordt over welke manier van communiceren de beste of de slechtste is.
Het is belangrijk dat kinderen voldoende bewegingskansen doorheen de dag
krijgen.
Buiten het standaardaanbod van de wekelijkse turn- en LO-lessen voor alle
kinderen, letten we erop dat de kinderen doorheen de dag voldoende
beweging krijgen.

Bewegen

Zwemlessen staan ingepland vanaf de oudste kleutergroep, voor de kinderen
van het lager worden deze op maat van de groep ingepland.

Blinkmuur

Wanneer een kind een stapje vooruit zet in zijn of haar ontwikkeling, hoe klein
of groot dit ook mag zijn, kan er hier een ‘blinkbriefje’ van gemaakt worden dat
op de blinkmuur komt. De kinderen beslissen zelf in de kring wat er aan de
blinkmuur moet komen. Andere kinderen krijgen dan de kans om hier ook naar

GO! leefschool Dendermonde

 052/ 21 30 06

5

te streven en hun naam/symbool bij het blinkbriefje te zetten. Tijdens de
afsluitkring van de dag laten we kinderen blinken, iedereen krijgt de kans om te
blinken en ze krijgen ook een ‘blinkertje’ mee naar huis.
Een goede communicatie is een voorwaarde voor een goede relatie.
Volgende communicatievormen zijn op onze school aanwezig:
Wist-je-datjes: in het begin van elke week wordt er een kort overzicht gemaakt
over de activiteiten in elke leefgroep.
Infobrief - maandelijks: daarin worden specifieke feiten, activiteiten,
oproepen,… medegedeeld op schoolniveau.
Smartschool: elke ouder ontvangt een gebruikersnaam en wachtwoord. Alle
briefwisseling, maar ook als u een vraag hebt of … kan u deze mailen via
smartschool.
In onze leefgroepen kleuter gebeurt de schriftelijke communicatie uitsluitend
via smartschool.
In onze leefgroepen kleuter en lager gebeurt de communicatie met de ouders
uitsluitend via smartschool. Op het einde van elke week volgt er een overzicht
van de activiteiten via Mindmeister in het vaknieuws op smartschool.
Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van een weekplanning:
communicatiemiddel bij de lagere schoolkinderen.
De kinderen krijgen in het begin van de week een weekplanning waarin de
taken, lessen, … genoteerd worden.
Evaluaties: rapportering → zie evaluatie
Ouderoverleg (= leefgroepvergaderingen) (driemaandelijks): dit is een
vergadering waarin specifieke punten, waar de ouders vragen over hebben,
besproken worden. Ook komen er thema’s aan bod, waar begeleiders willen
over uitbreiden.
Schoolpoort: onze poort staat altijd open! Wij vinden het belangrijk dat ouders
en begeleiders ten alle tijden met elkaar kunnen babbelen.
Communicatie

Ben je te laat? Dan kom je binnen via de kleuterblok – Posthoornstraat 22.

Doorstroming

Tal van activiteiten en maatregelingen worden getroffen om de 2 belangrijke
overgangen in de kleuter- en lagere schoolperiode te ondersteunen of vlot te
laten verlopen.
• Schrijfdans leefgroep 2
• ZOEMEN in leefgroep 2
• Leefgroep 4 – niveau 6 – kennismakingsmomenten met de
verschillende onderwijsvormen secundair onderwijs

Evaluatie

De leerlingen worden permanent geëvalueerd en geremedieerd.
Naast het feit dat de ouders de leerkrachten dagelijks op school kunnen
aanspreken, worden er op vaste tijdstippen ook geschreven evaluaties
meegegeven en oudercontacten georganiseerd.
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De oudste kleuters van leefgroep 1 krijgen een geschreven evaluatie in
december en juni.
De kinderen van de lagere school krijgen 4 geschreven evaluaties per jaar. Deze
zijn telkens gekoppeld aan kind – en oudercontacten.
Deze evaluaties behandelen niet alleen de cognitieve aspecten, maar ook de
werkhouding en de sociale componenten van het leren.

Forum

Het forum is er in de eerste plaats voor de kinderen. Het zijn ook de kinderen
die inhoud geven aan dit tweewekelijks forum.
Hierbij laten de kinderen aan elkaar zien waar ze op dat moment mee bezig zijn
binnen hun leefgroep. Het forum is ook toegankelijk voor ouders, zodat ook zij
betrokken worden bij het klas- en schoolgebeuren.
Een forum is geen show of presentatiestukje maar een manier van overdracht,
op niveau van de kinderen. De leerkrachten ondersteunen de kinderen hierbij
in de opbouw en uitwerking.

Geïntegreerde
werkperiodes
(GWP)

Om de twee jaar gaan de verschillende leefgroepen op GWP. Leefgroep 3
wordt betrokken bij de organisatie ervan.

Huiswerk

In principe willen wij een huiswerkvrije school zijn.
Kinderen werken al hard genoeg tijdens de schooluren.
En toch … leerden wij dat er ook thuis tijd besteed moet worden aan het
automatiseren van bijvoorbeeld lezen, splitsingen, tafels, …) en het
memoriseren van bijvoorbeeld woordenschat, … Daarnaast krijgen ze
regelmatig de opdracht om een ronde voor te bereiden en opzoekwerk te
verrichten in verband met een gekozen thema.

Infrastructuur

Onze leefschool ligt in een groene omgeving en bestaat uit 2 gebouwen: een
functioneel ingericht kleuterpaviljoen voor leefgroep 1 met oog voor
gezelligheid en efficiëntie en een paviljoen lager. Hier vind je leefgroep 2 en 3
en het infocentrum, een gezamenlijke leer – en werkruimte .

Klasinrichting

We creëren een leefruimte waar de kinderen op een gezellige, rustige manier
kunnen leven, werken en zichzelf zijn. We willen een school zijn waar kinderen
zich thuis voelen. Elke leefruimte is ingedeeld in verschillende hoeken met elk
hun eigen functie. De kring is het centrum van de klas. Daarnaast vind je ook
ruimtes voor hoekenwerk, instructies, zelfstandig werk en leerpleinen.

Kring

De kring is de start van een nieuwe dag in de leefgroep. De kinderen
ontmoeten elkaar in een gezellige, aangename zithoek. Er wordt gepraat over
eigen belevenissen en ervaringen binnen en buiten de school, actualiteit, … De
leefwereld van het kind staat in de kring centraal.
Basisdoelstellingen van een kringgesprek zijn:
leren luisteren naar elkaar
elkaar laten uitspreken
je mening, opmerkingen correct kunnen en durven zeggen
correct taalgebruik
het waarom van regels begrijpen en aanvaarden
Op het einde van elke dag komen we nog eens kort samen in de kring om onze
dag te overlopen. Wat hebben we geleerd? Wat was bijzonder aan deze dag?
In het lager is er ook elke vrijdag een afsluitkring waar er gereflecteerd wordt

•
•
•
•
•
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over de focusdoelen van die week.

Leefgroepen

Onze klassen tellen steeds verschillende niveaus per groep. Wij noemen ze
leefgroepen i.p.v. klassen. Onze school telt 3 leefgroepen: de jongste en oudste
kleuters vormen één grote leefgroep geleid door 2/3 vaste kleuterleerkrachten,
de kinderen van het 1ste tot het 2de leerjaar vormen een leefgroep geleid door
1 vaste leerkracht en de kinderen van het 3de tot het 6de leerjaar vormen een
leefgroep geleid door 1/2 vaste leerkrachten.
Ze leren hoe ze hun eigen verworven vaardigheden kunnen overbrengen naar
jongere kinderen.
Wij kiezen ervoor om kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar te zetten.
Daarom werken wij in leefgroepen. Het is levensechter. Elk kind ervaart om
eens de jongste, middelste en oudste te zijn binnen de groep. Kinderen kunnen
op een structurele manier van elkaar leren.
Kleuters:
lettermuur, rekenkastjes gebaseerd op ijsbergrekenen, techniek- en
meetkoffers, Frans met Pistache, …

Leerstof – steeds
gebaseerd op de
leerplandoelen

Lager:
Nederlands: eigen werkdocumenten gebaseerd op de leerplandoelen
schriftelijke en mondelingen taalvaardigheid, Mol en Beer
Wiskunde: Wiskanjers en eigen materiaal
Wereldoriëntatie: eigen materiaal gebaseerd op de leerplandoelen verweven in
thema’s en projecten
Frans: eigen materiaal en Beaufort

Leren onthouden
Leren zelfstandig
werken
leren plannen
Leren
samenwerken
Leren reflecteren
Leren leven

De leerlingen worden systematisch gestimuleerd tot zelfwerkzaamheid.
Bij ons is “leren leren” geen vak, maar wordt deze vaardigheid doorheen de
basisschool door de kinderen verworven. Dit vb. door opzoekwerk samen te
vatten en te schematiseren,…
Daarenboven proberen we, op een systematische manier, de kinderen te leren
hoe ze zelf hun dag- of weekschema kunnen invullen.
Uiteraard waakt de begeleider erover dat de afspraken nageleefd worden en
wordt ook de verwerkte leerstof strikt bijgehouden.
Eigenaarschap: kinderen leren hun eigen pad uit te stippelen. Ze leren waarin
ze goed zijn en waarin ze beter kunnen worden, wat ze nodig hebben, hoeveel
tijd ze daarvoor spenderen, wat de volgende stap zal zijn in hun leerproces.

Mogelijkheden
Talenten

Voor ons is het heel belangrijk dat alle kinderen, bij het verlaten van onze
school, zich niet alleen bewust zijn van hun eigen talenten, het is daarenboven
van uiterst belang dat deze zelfkennis hun geluk NIET begrenst!

Ouders op school

Elk ouder is lid van onze leefschool en vinden ouderbetrokkenheid heel
belangrijk. Via het agenda, smartschool, het forum, de rapporten en de
infoavonden houden wij ouders graag op de hoogte van wat er leeft in onze
school. Uiteraard is ook directe communicatie zeer belangrijk.
Tijdens de leefgroepvergaderingen kunnen ouders een steentje bijdragen aan
de uitwerking van een thema of een project. Samen met de leerkracht en de
kinderen bekijken we waar en hoe we ouders kunnen inzetten.

Projecten

Een project komt enkel tot stand als alle kinderen samen iets willen weten,
doen, maken.
De 4 fases van een project:

Leren leren
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1) sprokkelfase = vragen verzamelen, bewonderen, belevenissen delen,
nieuwsgierigheid delen
2) voorbereiden = wat? weten, doen, zijn + plannen (ook leefgroepbabbel)
3) realiseren = we doen, doen, doen….we werken naar een eindproduct.
Deze fase duurt max.3weken. De gehele klaswerking wordt
ondergedompeld in het project.
4) verwerken = het geleerde vastzetten door oefenen en leren
Regels en
afspraken

Zie verder in de infobrochure.
•
•
•
•

Voor zichzelf
Voor alle mensen
Voor de natuur
Voor materiaal

Respect
Wij samen

Wij leren en leven samen in de school, de buurt, de wereld. We leren
respectvol omgaan met onszelf, de anderen, materialen, de wereld.

Schuifjestijd

Een methodiek eigen aan onze kleuterleefgroepen; de kleuters krijgen na de
middagkring kleine schuifjes met materialen in. Op deze manier werken we aan
het zelfbewustzijn van kleuters rond omgaan met uitgestelde aandacht, het
bewust kiezen van iets, leren reflecteren en het kunnen creëren van
rustmomenten.

Team

Tweewekelijks komt het schoolteam samen, buiten de gewone schooluren. Het
team beslist binnen de wettelijke bepalingen over alle pedagogische
aangelegenheden.
Naast projecten kan er ook met thema’s gewerkt worden. Bij een thema kan op
niveau van de klas een themavergadering georganiseerd worden.
Thema’s verschillen van projecten in die zin dat er enkel in de namiddag aan
gewerkt wordt, er geen themavergadering aan vooraf gaat en er geen
eindproduct als einddoel is. Daarentegen staat het eindproduct bij een project
centraal.

Thema

Tijdens een schooljaar worden ongeveer 10 thema’s uitgewerkt. Een thema
ontspruit uit actualiteiten en ervaringen van de kinderen. Verschillend met een
project is dat bij een thema de uitwerking grotendeels door de leerkracht
wordt bepaald. (Bij een project zijn de kinderen eigenaar van hun plan en
uitwerking.) De leerkracht ziet er tevens op toe dat alle doelen voor die leeftijd
gedurende het schooljaar aan bod komen. De realisatie en verwerking van het
thema gaat door tijdens de gewone klaswerking en zal voornamelijk in de
namiddag aan bod komen.

Zorg op school

Om tegemoet te komen aan de noden van elk kind, baseren wij ons op het
zorgcontinuüm. De eerstelijnszorg zal steeds de leerkracht zijn. Indien dit niet
voldoende blijkt, werken we samen met de zorgcoördinator. Aanhoudende
zorgnoden worden besproken op een overleg en daar bekijken we de verdere
mogelijkheden. Samen met de leerling, de ouders, de leerkracht, de
zorgcoördinator, de directeur en het CLB kijken we naar de mogelijke
oplossingen.
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Praten … praten … praten
Vragen … vragen … vragen

We zijn een school met een open cultuur en we vinden het belangrijk dat je met je vragen,
bezorgdheden en complimenten bij ons terecht kan. Zowel in de rol van ouder als in de rol van lid
van onze organisatie.
Inspraak brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee, daar moeten we ons allemaal bewust van
zijn.
… welke vraag hoort bij wie?
De leerkracht
Vragen die horen bij je kind en de klas komen in de eerste plaats bij de klasleerkracht terecht. Ook
vragen over leerbegeleiding (zorg) komen bij de klasleerkracht terecht.
Afspraken over het moment waarop je terecht kan bij de klasleerkracht en de rol van de klasouder
lichten we toe op de eerste leefgroepvergadering.

Bij wie kan je terecht?
Klasleerkracht en zorgleerkracht – voor alle praktische vragen met betrekking tot je kind(je)
Administratie centrum – voor attesten, schoolverzekering, …
Directeur – voor alle praktische vragen met betrekking tot de schoolorganisatie en het pedagogisch
project.

Als wij iets te vertellen hebben, doen we het zo:
Nieuws uit het Schoolteam:
• De ‘wist je datjes’ zijn erg belangrijk: praktische info, klasnieuws, hulp-oproepen, en
de kalender.
• Berichten via smartschool – alle brieven gaan digitaal
• Oudergesprekken: Contact tussen leerkracht en ouders is erg belangrijk. Het kan op een informele
manier (’s ochtends en ’s avonds aan de klasdeur), maar het kan ook op een formele manier (tijdens
een oudergesprek). Uitgebreide gesprekken worden georganiseerd – zie jaarkalender.
• Website en facebookpagina: De schoolwebsite en de facebookpagina zijn zeker ook bruikbaar om
info te verkrijgen. Op het klasoverleg/infomoment wordt hierover meer verteld. Data van klas- en
schooloverleg vind je op de jaarkalender.
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Praktische schikkingen met betrekking tot de
organisatie van het schoolgebeuren
1 DAGVERLOOP
8.00 schoolpoort open – voor 8.00 aanwezig: verplicht naar de voorschoolse opvang!
8.00 – 8.30: bij mooi weer: op de speelplaats; bij slecht weer: paviljoenen
* lagere schoolkinderen kunnen vanaf 8.15 in de klas om te werken (eigen keuze)
9.20
10.10
10.25
11.15
12.05
13.20
14.10
15.00
15.10

2de lesuur
speeltijd
3de lesuur
4de lesuur
middagpauze – speeltijd – middagsport – uitleenmateriaal
5de lesuur
6de lesuur
speeltijd
einde van de schooldag
kleuters/leerlingen worden afgehaald aan het houten poortje

Op de speelplaats is er ’s ochtends toezicht van 8.00 tot 8.30.
Kinderen die voor 8.00 op school aanwezig zijn, moeten verplicht naar de opvangklas van de IBO.
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BRENGEN EN AFHALEN VAN DE LEERLINGEN

De school heeft – samen met de ouders – een grote verantwoordelijkheid voor de veiligheid van al
haar kinderen. Ook kinderen hebben nood aan vaste gewoonten en structuur. Mogen we dan ook
vragen om vanaf de eerste schooldag de afspraken te respecteren
Brengen van de leerlingen
Voor 8u: leerlingen gaan naar de voorschoolse opvang, toegang via de groene poort van het
kleuterpaviljoen, de opvang gaat door in de ‘chalet’.
Na 8u: leerlingen worden via de houten poortjes naar de speelplaats gebracht. Kinderen die te voet
of met de auto komen, nemen het kleine groene poortje. Kinderen die met de fiets komen, nemen
de grote groene poort en stallen hun fiets daar in het fietsenrek.
Na 8u30: wanneer kinderen in uitzonderlijke situaties te laat zijn, worden ze aangemeld aan de balie,
ingang via de groene poort van het kleuterpaviljoen.
Afhalen van leerlingen – de school verlaten om 12.05 en 15.10
De kinderen worden afgehaald op de speelplaats, ouders wachten tot het eindsignaal buiten het
domein, voor de groene poorten.

3

MET DE FIETS NAAR SCHOOL

Leerlingen die met de fiets naar school komen, nemen de grote groene poort als ingang en plaatsen
hun fiets in het fietsenrek. Zij gaan daarna naar de speelplaats via het houten poortje.

4 VOOR – EN NASCHOOLSE OPVANG I.S.M. DE IBO
Onze leefschool werkt samen met de IBO van de stad Dendermonde. De voor – en naschoolse
opvang zal doorgaan in het kleuterpaviljoen met begeleiders van de IBO.
Voor meer info – zie hieronder.
Indien u geïnteresseerd bent om volgend schooljaar gebruik te maken van de voor – en naschoolse
opvang voor uw kind, kan u contact opnemen met de verantwoordelijke van IBO Keur, mevrouw
Sharon Pesant op het telefoonnummer 0472/48 00 17 of 052/34 53 60.
Algemene informatie:
Openingsuren: de locatie is open van maandag tot en met vrijdag
Voorschools: van 7.00 tot start schooldag
Naschools: vanaf einde schooldag tot 19.00
Schoolvrije dagen en vakantiedagen doorlopend van 7.00 tot 19.00

Het is wel belangrijk u tijdig te informeren, want zolang de nodige documenten niet in orde zijn, kan
een kind niet starten.
GO! leefschool Dendermonde
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Hoeveel betaal je?
De prijs die je betaalt voor buitenschoolse opvang is gekoppeld aan de verblijfsduur van je kind in de
opvanglocatie. Voor de volgende opvangmomenten geldt de volgende regeling:
•
•

€ 1 per begonnen half uur
opvang op schoolvrije dagen en vakantiedagen:
o € 5 voor een verblijf tussen 3 uur en 6 uur vb. op woensdag van 12.05 tot 17.00
o € 10 voor een verblijf langer dan 6 uur

Aan sommige gezinnen kan een sociaal tarief (door K&G vastgesteld op maximaal 50% van de
hierboven beschreven prijs) toegekend worden. Het sociaal tarief bedraagt 50% van de hiervoor
beschreven tarieven.

5

VERZEKERING

Alle leerlingen zijn kosteloos verzekerd tegen alle ongevallen die tijdens de normale
schoolactiviteiten gebeuren: bij sport en spel, bij uitstappen, tijdens de verplaatsing van huis naar
school en omgekeerd.
De schoolverzekering geldt niet:
Voor materiële schade, behalve brilschade (tot een door de verzekeringsinstantie bepaald bedrag)
Voor leerlingen die zonder voorafgaande toestemming van de directie, de school verlaten tijdens de
schooluren of pauzes (document toestemming afhalen bij de directeur – aanvraag gebeurt via de
schoolagenda of via smartschool.
Voor de leerlingen die niet de gewone weg volgen tussen school en huis en dit binnen de normale
tijdsduur.
Voor leerlingen die het schoolreglement niet naleven.
Op weg van en naar school:
Door de weg van en naar school dient er verstaan te worden de tijd die normaal nodig is en de
wegen die normaal gevolgd moeten worden om zich te begeven naar of terug te keren van de school
of de vastgestelde verzamelplaats. Voor de definitie van het begrip “normale tijd en normale weg”
wordt er toepasselijk verwezen naar de bepalingen die inzake arbeidsongevallen (weg van het werk)
toepasselijk zijn.
De verzekeraar van de school is:

Ethias
Prins Bisschopssingel 73
3500 HASSELT
Telefoon: 011/28.21.11
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Wat bij een ongeval op school of op weg van en naar school ?
Het ongeval binnen de kortst mogelijke tijd melden aan de secretariaatsmedewerker of directeur en
de klasleerkracht.
Het ongeval bij uw ziekenfonds aangeven.
De doktersrekeningen en rekeningen van apotheker, kliniek, enz. zelf eerst betalen en uw
ziekenfonds verzoeken om terugbetaling van hun aandeel in deze kosten en een attest waarop naast
de gevraagde bedragen, het door het ziekenfonds bekostigde deel vermeld staat.
Dit attest bezorgen op het secretariaat.
De op de ziekte- en invaliditeitsverzekering toepasselijke wetgeving ontslaat de ziekenfondsen niet
van de uitkeringen bij ongevallen op school en op weg tussen huis en school. De tegemoetkoming
van Ethias in de verzorgingskosten is een aanvulling van de wettelijke uitkeringen van het
ziekenfonds.
6 FACTURATIE
FACTURATIE PEDAGOGISCHE DIENSTVERLENING OF MAXIMUMFACTUUR – ZIE OOK REGELGEVING:
Periode

2- en 3-jarigen

4-jarigen

5-jarigen &
leerplichtige kleuters

Lager onderwijs

september

15 Euro

15 Euro

15 Euro

35 Euro

januari

15 Euro

15 Euro

15 Euro

30 Euro

april

15 Euro

15 Euro

15 Euro

30 Euro

Alle ouders ontvangen een overzicht van de verschillende uitstappen en zwembeurten (zie ook
activiteitenkalender op de website van de school).
7

LESSEN LICHAMELIJKE OPVOEDING: 2 LESUREN VOOR ALLE KLASSEN

Door de medische wereld wordt met zorg gewezen op de achteruitgang van de lichamelijke conditie
van de kinderen en op het behoud van de lessen Lichamelijke Opvoeding. Daarom vragen wij de
ouders - in het belang van hun kind - niet snel naar een vrijstelling te grijpen. Leerlingen die om
medische redenen tijdelijk van de lessen Lichamelijke Opvoeding vrijgesteld zijn, dienen wel in de les
aanwezig te zijn en een aangepaste taak i.v.m. sport, hygiëne e.d.m. te maken. Wanneer de school
sportactiviteiten organiseert tijdens de normale lesuren (bv. jaarlijkse sportdag) worden deze door
iedereen bijgewoond. Wie een medisch attest kan voorleggen, krijgt een vervangtaak en is op school
aanwezig.
Benodigdheden LO: turnpantoffels, een zwarte short en een t-shirt bedrukt met het logo van de
school (deze wordt op de school te koop aangeboden aan de kostprijs van € 9,00 voor een t-shirt).
Benodigdheden LO oudste kleuters: turnpantoffels
ZWEMMEN WORDT ÉÉN JAAR GRATIS AANGEBODEN IN HET ZESDE LEERJAAR . EEN ZWEMBEURT (LESGEVERS +
BUSVERVOER ) KOST € 1,50. DEZE ONKOSTEN WORDEN ECHTER VERREKEND BINNEN DE MAXIMUMFACTUUR .
Onderzoek toont aan dat het ‘leren zwemmen’ maar vooral effect heeft als je er vroegtijdig mee
start en dit in een lessenreeks plaatst.
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8 ALLE VOORMIDDAGEN = FRUIT EN TUTTI FRUTTI OP WOENSDAG VANAF OKTOBER 2022
Omdat wij het als school belangrijk vinden dat kinderen “gezond” en “bewust” eten zijn alle
voormiddagen uitgeroepen tot dagelijkse fruitmomenten: tijdens de voormiddag eten de kinderen
tijdens de speeltijd enkel fruit. Breng die dag enkel een appel, sinaasappel, banaan, druifjes of …
mee. ’s Namiddags mag een koek (geen chocolade) genuttigd worden.
Op woensdag (vanaf oktober) zorgen wij zelf voor verschillende soorten fruit. Wij werken daarvoor
samen met de plaatselijke fruittelers. Om dit project gericht gestalte te geven, zijn wij op zoek naar
FRUITOUDERS voor het snijden en verdelen van fruit over de klassen.

9

VERJAARDAGEN – SNOEP – TUSSENDOORTJES - DRANK

Als een kind op onze school verjaart, worden ze in de klas gevierd. Eenmaal per maand, op
vrijdagnamiddag, gaat er op onze school een verjaardagsnamiddag door. Alle kinderen die
in die bepaalde maand jarig zijn, worden dan gevierd. De kinderen besliss en per leefgroep
hoe die bepaalde namiddag er zal uitzien, dit kan met een knutselactiviteit, … Hierbij zijn
de ouders van de jarigen welkom om de activiteiten mee te begeleiden.
We vragen geen traktaties of individuele geschenkjes mee te brengen . Ze worden terug
meegegeven naar huis en dus niet uitgedeeld.
Veel ouders kiezen reeds vrijblijvend voor een alternatief. Een jarig kind kan bij zijn
verjaardag een leesboek schenken aan de klas. Dit boek blijft in de klas en wordt aan de
klasbibliotheek toegevoegd. Het kind mag zijn naam, het jaar en een wens schrijven in het
boek (lager) of een tekening maken (kleuter). Het boek kan u zelf aankopen, een suggestie
aan de juf vragen of een boekenbon geven.
Snoep op school is niet toegelaten. Wat wel kan tijdens de namiddagspeeltijd: een voedzame koek
(geen chocolade), fruit, een boterham. We juichen het toe dat veel kinderen hun tussendoortje in
een herbruikbaar koekendoosje (wel naamtekenen) meebrengen (geen koekjes in verpakking). Met
de herbruikbare doosjes proberen we de afvalberg zo klein mogelijk te houden.
De leerlingen mogen – volgens afspraak met de leerkracht – voldoende water drinken (zie ook drank
– en plasbeleid). We vragen uitdrukkelijk om in de lagere klassen enkel water mee te brengen; in de
kleuterklassen is naast water ook nog melk (geen chocomelk) toegelaten. Een goede drinkbus is een
mooi alternatief voor blik of glas (wat niet toegelaten is op de school).
Allerlei soorten fris-, energie- en sportdranken zijn uiteraard niet toegelaten.
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10 DRANK - EN PLASBELEID
Drankbeleid
De jongste kleuters drinken op
vaste drankmomenten. Bij
warm weer kan dit ook voor en
na de speeltijd.

Plasbeleid
De kleuters mogen steeds naar
toilet – i.k.v.
zindelijkheidstraining.
Voor de pauze gaan de kleuters
altijd op een vast moment naar
toilet.

Oudste kleuters

De oudste kleuters mogen
water drinken, mits vragen aan
de juf, zolang er geen misbruik
van gemaakt wordt.

Lagere school

De kinderen mogen water
drinken tijdens het lesgebeuren,
zolang er geen misbruik van
gemaakt wordt.
Ze brengen een eigen navulbaar
flesje mee.

De kleuters mogen steeds naar
toilet – i.k.v.
zindelijkheidstraining.
Voor de pauze gaan de kleuters
altijd op vast moment naar
toilet.
Leerlingen mogen uiteraard naar
toilet gaan, maar niet net voor
en na de speeltijd.
Indien het vaak voorkomt dat
éénzelfde leerling steeds vraagt
om naar toilet te gaan, worden
de ouders gecontacteerd en
zoeken we samen naar een
oplossing.

Na de sportles

Kinderen mogen water drinken
na de sportles

Jongste kleuters
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11 AFWEZIG?
KLEUTER
Ondanks dat kleuters niet leerplichtig zijn, vragen wij toch aan de ouders om – in geval van
afwezigheid – de leerkracht hierover te informeren telefonisch te verwittigen voor 9.00.
Voor kinderen die het eerste jaar van de leerplicht in het kleuteronderwijs doorbrengen, geldt
dezelfde regeling als in het lager onderwijs (cfr. Afwezigheden in het lager onderwijs +
schoolreglement).
LAGER
De reglementering i.v.m. afwezigheden wordt uitgebreid beschreven in het schoolreglement.
Elke afwezigheid op school dient gerechtvaardigd te worden.
Het geijkt document bevat 4 strookjes (zie schoolagenda) waarmee een korte afwezigheid wegens
ziekte kan gewettigd worden (max. 3 dagen en slechts 4x per jaar). Ze worden afgegeven aan de
klasleerkracht. Vanaf de 5de keer is een medisch attest vereist.
Indien de leerling voor een langere periode gewettigd afwezig is, zal de school alles in het werk stellen
om de leerachterstand tot een minimum te beperken. Aarzel niet om de directie te contacteren
wanneer er problemen zijn.
Andere redenen van afwezigheden: zie schoolreglement.
Kinderen die vaak afwezig zijn, lopen vaak risico op een ernstige leerachterstand.
Houd uw kind dus niet nodeloos thuis.

13 CLB
Het CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders , leerkrachten voor begeleiding, hulp en informatie
terecht kunnen. In een CLB werken onder andere maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen,
verpleegsters, …
Ouders en leerlingen die vragen hebben of die informatie, advies of raad wensen kunnen contact
opnemen met het CLB. Zij oriënteren vooral kinderen naar de meest passende
studierichting/onderwijsvorm of begeleiden kinderen met gedragsstoornissen. Er kunnen ook andere
aspecten zijn die om aandacht vragen: slapeloosheid, groeistoornissen, voortdurend ruzie in de klas,
enz…
Het CLB zal zoveel mogelijk hulp bieden, maar zij kunnen spijtig genoeg niet alle problemen oplossen.
Bij ernstige problemen verwijzen ze door naar andere, meer gespecialiseerde diensten.
Onze school werkt nauw samen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding. De leerlingen worden
wekelijks besproken en aan mogelijke problemen wordt meteen een oplossing geboden.
Ankerpersoon: Dorien Van Weyenberg (psychisch – pedagogisch consulent): 052 33 88 80
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14 KEUZE GODSDIENST - MORAAL
Bij een eerste inschrijving van een leerling vullen de ouders of verantwoordelijke persoon (voogd)
een schriftelijke verklaring in over de keuze tussen de cursus Godsdienst en de cursus Moraal.
Deze keuze kan niet meer worden gewijzigd gedurende het betrokken schooljaar – zie ook wetgeving
schoolreglement.

15 MEDICATIE OP SCHOOL
Voor de veiligheid en gezondheid van uw kind willen we allereerst stellen dat een ziek kind niet
thuishoort op school. Medicatie wordt dus in principe thuis gegeven. Toch kan het gebeuren dat uw
kind medicatie moet nemen op school: een antibioticakuur die nog niet volledig ten einde is,
medicatie tegen suikerziekte, …
Omdat het hier toch wel over een erg belangrijk gegeven gaat, willen we u vragen om – als uw kind
absoluut medicatie moet nemen tijdens de schooluren – de volgende regels in acht te nemen:
Wanneer een kind medicatie moet innemen en mag deelnemen aan de lessen, dienen de ouders aan
de school een attest (bijwonen lessen + toedienen medicatie – zie ook gekleurde bundel) te bezorgen.
Hierop staat het volgende vermeld: de benaming van de medicatie, de wijze van bewaring, toediening
en de toe te dienen dosis.
Dit alles kan als de school en de leerkracht op de hoogte is van de te nemen bijzondere voorzorgen en
eventueel op de hoogte is van de te nemen bijzondere voorzorgen en eventueel ongewenste effecten.

16 FOTOGRAFIE EN PRIVACYWET
De school maakt in de loop van het schooljaar foto’s en video-opnames van leerlingen tijdens
verschillende evenementen. Die gebruiken we voor onze schoolwebsite en we illustreren er
publicaties mee. Door het schoolreglement te ondertekenen geeft u stilzwijgend toestemming om
niet-geposeerde, spontane foto’s en sfeerbeelden te maken en te publiceren.
Voor gerichte foto’s hebben we volgens de privacywet uw expliciete toestemming nodig. Het gaat
hierover geposeerde, individuele foto’s en geposeerde groeps – en klasfoto’s. We vragen u daarom
het geijkte formulier (zie bundel) in te vullen en af te geven aan de klasleerkracht.

17 MEDEDELING OMTRENT BOEKENFONDS
De leer – en werkboekjes mogen door de kinderen gratis gebruikt worden. Ook bijna alle
verbruiksmateriaal (zoals schriften, kopieën, …) wordt hen kosteloos verstrekt (zie ook
schoolreglement).
We dringen er echter wel op aan dat alle boeken met zorg en orde gebruikt worden. Beschadigde
boeken dienen vergoed te worden.
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18 VERANTWOORDELIJKHEID
De school is niet verantwoordelijk voor geld en waardevolle voorwerpen die onbewaakt
achtergelaten worden op de speelplaats, in de gangen of in de klassen (zie ook schoolreglement).
Het breken van vensters, deuren en andere voorwerpen valt ten laste van de persoon die de schade
veroorzaakt (zie ook schoolreglement).

Iedereen is van harte welkom.
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