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                    elkom  
“Welkom”	  is	  niet	  toevallig	  het	  eerste	  woord	  van	  dit	  boekje.	  
Hiermee	  	  willen	  we	  zeggen	  dat	  we	  het	  fijn	  vinden	  dat	  u	  voor	  onze	  plaatselijke	  school	  hebt	  gekozen.	  
Wij	  willen	  ons	  best	  doen	  om	  te	  bewijzen	  dat	  u	  de	  juiste	  keuze	  hebt	  gemaakt.	  
Het	  schoolteam	  zet	  zich	  in	  om	  uw	  kind	  een	  christelijk	  geïnspireerde,	  	  
eigentijdse	  opvoeding	  en	  degelijk	  onderwijs	  te	  geven.	  
We	  hopen	  op	  een	  vlotte	  samenwerking	  tussen	  een	  schoolteam,	  schoolbestuur,	  schoolraad,	  Vriendenkring,	  ouders	  
en	  kinderen.	  
Indien	  u	  suggesties	  of	  bedenkingen	  zou	  hebben,	  aarzel	  dan	  niet	  om	  contact	  met	  ons	  op	  te	  nemen.	  
	  	  
Hallo,	  beste	  leerling,	  
Dag	  kleuter,	  
fijn	  dat	  je	  er	  bent	  !	  
Jij	  zult	  een	  deeltje	  uitmaken	  van	  onze	  schoolgemeenschap.	  En	  daar	  kijken	  wij	  naar	  uit.	  
Samen	  willen	  we	  er	  een	  speelse,	  leerrijke	  en	  boeiende	  schooltijd	  van	  maken.	  
Wij	  willen	  je	  daarbij	  helpen!	  
 

Een schoolbrochure  
als	  wegwijzer	  doorheen	  onze	  schoolgemeenschap,	  met	  de	  bedoeling	  u	  te	  informeren	  over	  onze	  school	  en	  haar	  
werking,	  zodat	  we	  kunnen	  samenwerken	  in	  het	  belang	  van	  uw	  kind.	  
In	  het	  eerste	  deel	  willen	  we	  u	  algemene	  info	  meegeven.	  U	  verneemt	  wie	  gestalte	  geeft	  aan	  deze	  school.	  We	  
zetten	  een	  aantal	  belangrijke	  aspecten	  op	  een	  rijtje.	  
In	  het	  tweede	  deel	  vertellen	  we	  u	  wat	  over	  onze	  pedagogische	  werking	  .	  	  
Wat	  is	  de	  basis?	  Hoe	  pakken	  we	  het	  aan?	  	  
	  
Bij	  deze	  brochure	  hoort	  	  nog	  ons	  	  opvoedingsproject	  .	  Hier	  leest	  u	  de	  visie	  waarop	  ons	  onderwijs	  steunt.	  
Samenleven	  houdt	  in	  dat	  we	  plichten	  hebben	  tegenover	  elkaar,	  maar	  ook	  rechten.	  
U	  vindt	  ze	  in	  het	  schoolreglement	  	  .	  	  
En	  ten	  slotte	  bezorgen	  we	  	  u	  nog	  een	  aantal	  bijlagen	  :	  	  een	  aantal	  documenten	  om	  in	  te	  vullen,	  het	  organogram	  
van	  de	  school,	  de	  adressenlijst,	  de	  bijdragenregeling	  en	  kalenders.	  
Op	  een	  vlotte	  samenwerking	  en	  een	  fijn	  schooljaar!	  
	  

Vroenhof 
is de naam voor onze Vrije Basisschool 
Een	  heel	  klein	  stukje	  geschiedenis?	  
De	  naam	  “Vroenhof”	  vindt	  haar	  oorsprong	  in	  de	  17de	  eeuw.	  	  
Onze	  kerk	  	  Sint	  -‐	  Gillis	  en	  de	  hoeve	  nabij	  de	  kerk	  behoorden	  toen	  tot	  de	  abdij	  van	  Cornelismunster	  bij	  Aken.	  	  
De	  hoeve	  heette	  “Vroenhoeve”	  en	  diende	  als	  verblijf	  voor	  de	  abten	  die	  Kumtich	  (toen	  Cumptich)	  bezochten.	  	  	  	  	  	  	  	  
De	  kerk,	  evenals	  de	  Vroenhoeve	  waren	  de	  voornaamste	  gebouwen	  in	  ons	  dorp.	  
De	  belangrijke	  weg	  die	  leidde	  naar	  de	  Vroenhoeve	  ,	  was	  toen	  slechts	  een	  aarden	  pad.	  	  
Dit	  pad	  kreeg	  de	  naam	  Vroenhofstraat	  en	  werd	  later,	  waarschijnlijk	  door	  een	  verkeerde	  schrijfwijze,	  
Groenhofstraat.	  
Daar	  de	  Vroenhoeve	  in	  ons	  dorp	  een	  belangrijke	  functie	  had,	  als	  verzamelplaats	  voor	  “belangrijke”	  mensen,	  
hebben	  wij	  voor	  onze	  dorpsschool	  de	  naam	  Vroenhof	  gekozen.	  	  
Want	  hier	  komen	  belangrijke	  mensen	  samen,	  onze	  kinderen	  en	  hun	  ouders.	  Kinderen	  uit	  ons	  dorp	  en	  de	  
onmiddellijke	  omgeving,	  die	  mee	  de	  toekomst	  zullen	  uitmaken.	  
En	  hun	  ouders,	  die	  samen	  met	  de	  jongeren	  en	  het	  schoolteam	  mee	  aan	  die	  toekomst	  willen	  bouwen.	  
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Deel	  	  1	    
 
 

Algemene informatie 

 

            1. Wie is wie in onze school? 
 

 
1.1	  Structuur	  
	  
Vrije	  Basisschool	  Vroenhof	  
Groenhofstraat	  	  	  	  15	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  300	  	  Kumtich	  –	  Tienen	  

	  
Onze	  basisschool	  is	  een	  gemengde	  school	  voor	  kinderen	  van	  2,5	  tot	  12	  jaar.	  
Kleuterschool	  en	  lagere	  school	  vormen	  één	  geheel.	  
Onze	  school	  behoort	  tot	  het	  net	  van	  het	  vrij	  katholiek	  onderwijs	  .	  
Het	  is	  een	  school	  	  binnen	  de	  parochiegemeenschap.	  

	  
Je	  kan	  ons	  steeds	  bereiken	  :	  
Tel.:	  016/	  81	  23	  18	  
Fax	  :	  016/	  81	  23	  44	  	  
e-‐mail	  :	  vrbasisschool.kumtich@telenet.be	  
www.vbsvroenhof.be	  	  

	  
1.2	  Organisatie	  van	  de	  school	  

§ Schoolbestuur	  
Het	  onderwijs	  wordt	  ingericht	  door	  	  	  	  VZW	  Schoolcomité	  Sint	  –	  Gillis	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Groenhofstraat	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  300	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kumtich	  –	  Tienen	  

Het	  schoolbestuur	  is	  de	  eigenlijke	  inrichter	  van	  het	  onderwijs	  in	  onze	  school.	  
Ze	  draagt	  de	  eindverantwoordelijkheid	  voor	  het	  schoolgebeuren.	  
Om	  het	  schoolgebeuren	  uit	  te	  bouwen	  doet	  zij	  beroep	  op	  de	  eigen	  begeleiding.	  
Zij	  is	  verantwoordelijk	  voor	  het	  beleid	  en	  de	  beleidsvorming	  en	  schept	  de	  noodzakelijke	  voorwaarden	  voor	  het	  
goed	  verloop	  van	  het	  onderwijs.	  

§ De	  scholengemeenschap	  	  
Onze	  school	  	  vormt	  samen	  met	  andere	  scholen	  een	  scholengemeenschap,	  TUMULI.	  	  
Tot	  TUMULI	  behoren	  :	  	  
Vrije	  basisschool	  Vroenhof	  Kumtich	  	  –	  Vrije	  kleuterschool	  De	  boskabouters	  Meldert	  -‐	  
Vrije	  kleuterschool	  De	  wegwijzer	  Orsmaal	  -‐	  	  Vrije	  basisschool	  Sint-‐Gertrudis	  (	  4	  vestigingen)	  Landen	  -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Vrije	  basisschool	  	  Mariadal	  	  Hoegaarden	  -‐	  	  Vrije	  basisschool	  speciaal	  lager	  onderwijs	  Mariadal	  Hoegaarden-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Via	  basisschool	  Onze	  –	  Lieve	  –	  Vrouw	  Tienen	  -‐	  	  Via	  basisschool	  Sint	  –	  Jozef	  (2	  vestigingen)	  Tienen	  -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Via	  basisschool	  Immaculata	  Tienen	  -‐	  Vrije	  basisschool	  De	  duizendpoot	  -‐	  Bunsbeek.	  
Het	  is	  een	  samenwerking	  die	  zich	  situeert	  op	  bestuurlijk	  vlak.	  	  
Iedere	  school	  blijft	  autonoom	  bestaan	  en	  haar	  eigenheid	  behouden.	  
De	  scholen	  kunnen	  wel	  onderling	  afspraken	  maken	  rond	  hun	  werking	  .	  
De	  zetel	  van	  de	  scholengemeenschap	  :	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  TUMULI	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Waaibergstraat	  41	  ,	  	  3	  300	  Tienen	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Directeur	  met	  coördinerende	  opdracht	  	  :	  	  Fabiene	  Buzzi	  	  -‐	  Tel.	  :	  016/76	  84	  10	  	  
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Met	  vragen	  omtrent	  de	  scholengemeenschap	  kan	  u	  altijd	  terecht	  bij	  de	  directie	  van	  de	  eigen	  school	  .	  	  

§ Het	  schoolteam	  
Alle	  	  leerkrachten,	  de	  directeur,	  de	  kinderverzorgster,	  de	  zorgcoördinator,	  de	  ICT-‐coördinator,	  administratief	  
personeel	  	  en	  preventieadviseur	  vormen	  samen	  ons	  schoolteam.	  	  	  	  	  	  	  
Wij	  proberen	  een	  dynamisch	  team	  te	  vormen	  dat	  in	  samenwerking	  met	  alle	  participanten	  	  
het	  beste	  voor	  ieder	  kind	  wil	  nastreven.	  
	  

§ De	  klassenraad	  
Regelmatig	  komt	  de	  directie	  met	  een	  team	  van	  personeelsleden,	  klasleerkracht,	  de	  ambulante	  leerkracht,	  de	  
zorgcoördinator	  ,	  de	  gymleerkracht,	  de	  CLB-‐medewerker	  samen	  om	  individuele	  leerlingen	  of	  een	  leerlingengroep	  
te	  bespreken.	  

§ De	  schoolraad	  	  	  	  

De	  schoolraad	  bestaat	  uit	  vertegenwoordigers	  van	  de	  ouders,	  het	  personeel	  en	  de	  lokale	  gemeenschap.	  	  Er	  zijn	  
twee	  mandaten	  per	  geleding	  en	  een	  mandaat	  duurt	  vier	  jaar	  en	  is	  vernieuwbaar	  .	  De	  schoolraad	  geeft	  de	  ouders	  
een	  stem	  binnen	  het	  schoolgebeuren	  .	  	  De	  schoolraad	  adviseert	  en	  overlegt	  over	  een	  aantal	  aangelegenheden	  
met	  het	  welzijn	  van	  de	  kinderen	  voor	  ogen.	  	  

De	  raad	  kan	  advies	  uitbrengen	  over	  alle	  aangelegenheden	  die	  het	  leerlingen	  of	  de	  ouders	  aanbelangen	  of	  over	  de	  
algemene	  organisatie	  en	  werking	  van	  de	  school	  .	  	  

Advies	  over	  bijvoorbeeld	  het	  samenwerkingsverband	  met	  andere	  schoolbesturen	  of	  externen	  ,	  …	  

De	  schoolraad	  overlegt	  over	  het	  schoolreglement	  ,	  over	  de	  bijdragelijst	  voor	  de	  ouders	  ,	  over	  het	  schoolwerkplan	  
,	  over	  het	  beleidscontract	  met	  het	  CLB	  ,	  over	  infrastructuurwerken,	  welzijns-‐	  en	  veiligheidsbeleid	  …	  
	  
Op	  de	  website	  www.vbsvroenhof.be	  vindt	  u	  het	  huishoudelijk	  reglement	  en	  de	  verslagen	  van	  de	  vergaderingen	  
van	  de	  schoolraad.	  	  

§ De	  Vriendenkring	  	  
Het	  is	  een	  groep	  actieve	  ouders	  met	  een	  hart	  voor	  kinderen	  en	  voor	  de	  school.	  	  Ze	  ondersteunt	  de	  school	  
voornamelijk	  op	  financieel	  vlak.	  	  Ze	  draagt	  haar	  steentje	  bij	  in	  de	  aankoop	  van	  specifieke	  materialen	  voor	  de	  
school.	  De	  Vriendenkring	  helpt	  bij	  allerlei	  activiteiten.	  
Vele	  ouders	  dragen	  ook	  hun	  steentje	  bij	  alle	  losse	  medewerkers	  in	  de	  Vriendenkring	  .	  	  
	  
§ (Groot-‐)ouders	  op	  school	  –	  De	  Hulpcheque	  	  
Naast	  deze	  mensen	  doen	  wij	  soms	  ook	  een	  beroep	  op	  leesmoeders	  of	  -‐	  grootouders,	  ouders	  of	  grootouders	  die	  
helpen	  bij	  andere	  activiteiten	  in	  de	  klas…	  of	  die	  ons	  een	  en	  ander	  kunnen	  bijbrengen	  vanuit	  hun	  hobby	  of	  beroep…	  
In	  het	  begin	  van	  het	  schooljaar	  kan	  u	  de	  hulpcheque	  invullen	  en	  aangeven	  hoe	  u	  ons	  kan	  helpen	  om	  het	  leren	  van	  
onze	  kinderen	  nog	  te	  verrijken.	  	  

§ De	  beroepscommissie	  	  
Indien	  u	  een	  beroep	  wenst	  te	  doen	  op	  de	  beroepscommissie	  ,	  dient	  u	  zich	  te	  wenden	  	  
de	  voorzitter	  van	  deze	  commissie	  op	  volgend	  adres	  :	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Vicariaat	  Onderwijs	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Commissie	  Basisonderwijs	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Frederik	  de	  Merodestraat	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  18	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  800	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mechelen	  	  
	  
§ Lokaal	  Overlegplatform	  (LOP)	  (weigering	  van	  een	  leerling)	  
Onze	  school	  maakt	  deel	  uit	  van	  het	  Lokaal	  Overlegplatform	  basisonderwijs	  Tienen	  .	  	  
Het	  contactadres	  van	  het	  LOP	  is	  :	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ondersteuner	  LOP	  Tienen	  BaO/SO	  –	  LOP	  Leuven	  SO	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Glabbeeksestraat	  36	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3300	  Tienen	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0491/629346	  	  	  	  	  	  	  
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Voor	  klachten	  rond	  weigering	  of	  doorverwijzing	  van	  een	  leerling	  kan	  u	  ook	  altijd	  terecht	  bij	  de	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Commissie	  inzake	  Leerlingenrechten	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Koninf	  Albert	  	  II	  –	  laan	  15,	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1210	  Brussel	  	  	  
	  
§ Commissie	  Zorgvuldig	  Bestuur	  	  (sponsoring)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Departement	  Onderwijs	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Secretariaat	  –	  generaal	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  t.a.v.	  Willy	  Van	  Belleghem	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kamer	  5B	  25	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Koning	  Albert	  	  II-‐laan	  15	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1210	  Brussel	  	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.	  	  Onze	  samenwerking	  met	  het	  CLB	  
	  

Onze	  school	  heeft	  een	  samenwerkingsovereenkomst	  met	  het	  Vrij	  Centrum	  voor	  Leerlingenbegeleiding	  van	  
Tienen	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  VCLB	  Tienen	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Veldbornstraat	  18,	  3300	  Tienen	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tel.	  016/81.31.05	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gsm.	  0479/662212	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  info@vclbtienen.be	  	  
	  
Maandag:	  8u15	  tot	  12u30	  en	  van	  13.00	  tot	  17.00	  
Dinsdag:	  8u15	  tot	  12u30	  en	  van	  13.00tot	  18.00	  
Woensdag,	  donderdag	  en	  vrijdag:	  8.15	  tot	  12.30	  en	  van	  13.00	  tot	  16.00	  
	  
Het	  CLB	  is	  ook	  open	  tijdens	  	  de	  herfstvakantie	  en	  gedurende	  een	  week	  tijdens	  de	  kerstvakantie	  .	  	  
In	  de	  	  grote	  vakantie	  kan	  u	  er	  ook	  nog	  terecht.	  Doch	  de	  openingsdagen	  zijn	  dan	  beperkt.	  
Op	  www.vclbtienen.be	  vindt	  u	  steeds	  de	  meest	  recente	  openingstijden.	  	  
in	  de	  vakantie	  kan	  u	  steeds	  een	  CLB-‐medewerker	  bereiken	  op	  het	  nummer	  078/155	  551.	  
	  	  	  
Het	  Centrum	  voor	  Leerlingenbegeleiding	  is	  een	  dienst	  waarop	  kleuters,	  leerlingen,	  ouders,	  leerkrachten	  en	  
schooldirecties	  een	  beroep	  kunnen	  doen	  	  voor	  informatie,	  hulp	  en	  	  begeleiding.	  	  Het	  CLB	  is	  er	  voor	  alle	  leerlingen	  ,	  
maar	  besteedt	  vooral	  aandacht	  aan	  kinderen	  en	  jongeren	  met	  leer-‐	  of	  opvoedingsproblemen.	  
De	  samenwerking	  met	  onze	  school	  situeert	  zich	  op	  vier	  begeleidingsdomeinen	  :	  

- preventieve	  gezondheidszorg	  
- schoolloopbaan	  
- leren	  en	  studeren	  
- sociale	  en	  emotionele	  ontwikkeling	  	  

• Preventieve	  gezondheidszorg	  	  
Het	  CLB	  ondersteunt	  de	  gezondheidspreventie	  op	  school.	  	  De	  schoolarts	  en	  verpleegkundige	  nemen	  maatregelen	  
om	  besmettelijke	  ziekten	  te	  voorkomen.	  	  Zij	  zorgen	  voor	  de	  door	  de	  overheid	  verplichte	  vaccinaties.	  Deze	  zijn	  
kosteloos.	  	  Om	  gezondheidsproblemen	  te	  voorkomen	  of	  op	  te	  sporen	  ,	  zijn	  er	  voor	  alle	  leerlingen	  	  periodiek	  
medische	  consulten.	  
In	  de	  eerste	  kleuterklas	  wordt	  er	  vooral	  aandacht	  besteed	  aan	  de	  groei	  en	  oogfunctie.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
In	  de	  tweede	  kleuterklas	  is	  er	  een	  algemeen	  medisch	  onderzoek	  in	  het	  centrum.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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In	  het	  eerste	  en	  het	  derde	  leerjaar	  wordt	  vooral	  gekeken	  naar	  groei,	  oogfunctie	  en	  tanden.	  	  
In	  het	  vijfde	  leerjaar	  wordt	  opnieuw	  een	  algemeen	  medisch	  onderzoek	  voorzien.	  
Voor	  elk	  consult	  ontvangen	  de	  ouders	  een	  vragenlijst.	  Achteraf	  ontvangen	  zij	  een	  verslag	  met	  eventueel	  adviezen	  
of	  doorverwijzingen.	  

• Schoolloopbaan	  
Het	  CLB	  ondersteunt	  de	  school	  bij	  de	  begeleiding	  van	  studiekeuzen	  en	  helpt	  ouders	  en	  leerlingen	  met	  vragen	  over	  
de	  uitbouw	  van	  hun	  schoolloopbaan.	  	  Zij	  biedt	  daarvoor	  werkmappen	  en	  informatiebrochures	  aan.	  	  Het	  verstrekt	  
tevens	  informatie	  over	  de	  structuur	  en	  organisatie	  van	  he0t	  onderwijs	  .	  	  Dit	  kan	  via	  ouderavonden.	  
Indien	  nodig	  helpt	  het	  CLB	  hierbij	  leerkrachten,	  ouders	  en	  leerlingen	  via	  onderzoek,	  overleg	  en	  advies.	  

• Leren	  en	  studeren	  	  
Wanneer	  het	  leren	  minder	  vlot	  verloopt,	  kunnen	  de	  school	  en	  de	  	  ouders	  een	  beroep	  doen	  op	  het	  CLB	  bij	  het	  
zoeken	  naar	  aangepaste	  maatregelen	  voor	  de	  leerling.	  	  Bij	  ernstige	  moeilijkheden	  of	  wanneer	  ouders	  of	  
leerkrachten	  zich	  zorgen	  maken	  ,	  kan	  het	  CLB	  een	  uitgebreid	  onderzoek	  doen	  naar	  leervoorwaarden,	  
leermogelijkheden,	  werkhouding,	  en	  dergelijke.	  	  In	  overleg	  met	  leerkracht	  en	  ouders	  kan	  gezocht	  worden	  naar	  
aangepaste	  hulp	  of	  een	  meer	  	  aangepaste	  school	  voor	  het	  kind.	  

• Sociale	  en	  	  emotionele	  ontwikkeling	  
Ook	  dit	  is	  een	  zeer	  belangrijk	  domein	  in	  de	  ontwikkeling	  van	  kinderen.	  	  Voor	  kinderen	  die	  zich	  niet	  goed	  voelen,	  
die	  geen	  vertrouwen	  hebben	  in	  zichzelf	  of	  anderen	  ,	  verloopt	  het	  leren	  en	  ontwikkelen	  moeizaam.	  Kinderen	  
moeten	  ook	  leren	  zich	  een	  stukje	  weerbaar	  te	  maken	  ,	  	  leren	  omgaan	  met	  minder	  aangename	  gevoelens	  of	  
moeilijke	  momenten	  in	  de	  school-‐	  of	  thuissituatie	  verwerken.	  Het	  CLB	  heeft	  ook	  hier	  een	  belangrijke	  taak	  om	  de	  
leerkrachten,	  ouders	  en	  kinderen	  te	  ondersteunen.	  	  De	  CLB-‐medewerker	  	  kan	  projecten	  mee	  ondersteunen	  of	  
eventueel	  in	  overleg	  met	  het	  schoolteam	  en	  ouders	  bijkomende	  hulp	  zoeken	  bij	  ernstige	  problemen.	  
Zowel	  de	  school,	  de	  leerlingen	  als	  de	  ouders	  kunnen	  het	  CLB	  om	  hulp	  vragen.	  	  	  	  
Het	  CLB	  werkt	  gratis	  en	  discreet.	  	  
	  
Ouders	  hebben	  het	  recht	  af	  te	  zien	  van	  CLB-‐	  begeleiding	  en	  eventueel	  diensten	  van	  het	  medisch	  onderzoek	  te	  
weigeren.	  	  In	  dat	  geval	  nemen	  zij	  contact	  op	  met	  de	  school	  .	  	  
Als	  ouders	  bent	  u	  wel	  verplicht	  uw	  medewerking	  te	  verlenen	  aan	  :	  	  

- begeleiding	  van	  leerlingen	  die	  spijbelen.	  Indien	  ouders	  op	  de	  initiatieven	  van	  het	  CLB	  
weigeren	  in	  te	  gaan	  ,	  wordt	  dit	  gemeld	  aan	  de	  door	  de	  Vlaamse	  regering	  aangeduide	  
instantie.	  

- collectieve	  medische	  onderzoeken	  en/of	  preventieve	  gezondheidsmaatregelen	  i.v.m.	  
besmettelijke	  ziekten.	  

	  
Indien	  de	  ouders	  bezwaren	  hebben	  tegen	  een	  bepaalde	  arts	  van	  het	  CLB,	  dienen	  zij	  per	  aangetekend	  schrijven	  hun	  
verzet	  mee	  te	  delen	  aan	  de	  medische	  equipe	  op	  bovenstaand	  adres.	  Dan	  kan	  in	  overleg	  een	  andere	  arts	  aangeduid	  
worden.	  In	  dat	  geval	  zijn	  de	  kosten	  ten	  laste	  van	  de	  ouders.	  

Als	  uw	  kind	  van	  school	  verandert,	  wordt	  het	  CLB-‐dossier	  doorgegeven	  aan	  het	  CLB	  van	  de	  nieuwe	  school.	  U	  kunt	  
binnen	  de	  dertig	  dagen	  verzet	  aantekenen	   tegen	  de	  niet-‐verplichte	  gegevens	  uit	  het	  dossier.	  Neem	  dan	  zeker	  
contact	  op	  met	  de	  school.	  Indien	  u	  als	  ouder	  wenst	  dat	  de	  gegevens	  zo	  snel	  mogelijk	  worden	  overgemaakt	  ,	  kan	  
u	  een	  toelatingsformulier	  ondertekenen	  waarin	  u	  afziet	  van	  de	  30	  dagen	  wachttijd.	  

Als	  ouder	  kan	  u	  steeds	  een	  afspraak	  maken	  met	  de	  CLB-‐medewerker.	  	  Ook	  de	  bespreking	  van	  uw	  kind	  ,	  kan	  best	  
samen	  met	  de	  leerkracht	  gebeuren	  op	  school.	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  3.	  	  Samenwerking	  met	  andere	  scholen	  	  
	  

	  
Door	  samen	  te	  werken	  met	  andere	  scholen	  binnen	  de	  eigen	  scholengemeenschap	  TUMULiI	  en	  met	  de	  scholen	  uit	  
een	  andere	  scholengemeenschap	  KORZO,	  willen	  onze	  leerkrachten	  	  expertise	  uitwisselen.	  	  	  
Via	  informatie-‐	  en	  werkvergaderingen	  voor	  de	  leerkrachten	  beogen	  we	  een	  pedagogisch	  –	  didactische	  verrijking	  
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voor	  de	  teams	  .	  De	  ervaringen	  die	  voortvloeien	  uit	  het	  samenwerken	  rond	  bepaalde	  thema’s	  moeten	  ten	  goede	  
komen	  aan	  de	  kinderen.	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Indien	  uw	  kind	  binnen	  deze	  groep	  van	  school	  zou	  veranderen,	  worden	  de	  gegevens	  van	  uw	  kind	  (resultaten	  van	  
testen	  en	  observaties)	  aan	  de	  nieuwe	  school	  doorgegeven.	  Dit	  betekent	  een	  aanzienlijke	  tijdwinst	  voor	  de	  nieuwe	  
school	  ,	  zodat	  uw	  kind	  meteen	  op	  een	  gepaste	  manier	  kan	  opgevolgd	  worden.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4.	  	  	  De	  organisatie	  van	  de	  schooluren	  
	  
	  
De	  school	  begint	  op	  tijd	  !	  

De	  klasuren	  :	  08.50	  –	  12.00	  	  	  op	  woensdag	  tot	  11.35	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13.05	  –	  15.50	  	  	  op	  vrijdag	  tot	  15.00	  	  
Speeltijden	  :	  voor	  de	  kleuterschool	  :	  10.05	  –	  10.20	  	  	  	  	  	  	  	  en	  	  	  	  14.20	  –	  14.35	  	  /	  13.55	  –	  14.10	  op	  vrijdag	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  voor	  de	  lagere	  school	  :	  10.30	  –	  10.45	  	  	  	  	  	  	  	  	  en	  	  	  	  14.45	  –	  15.00	  /	  14.20	  –	  14.35	  op	  vrijdag	  
Middagpauze	  :	  12.00	  –	  13.05	  	  
	  
Er	  is	  toezicht	  op	  de	  speelplaats:	  	  

• ‘s	  morgens	  vanaf	  08.30.	  	  Wie	  voor	  08.30	  naar	  school	  komt	  ,	  is	  verplicht	  naar	  de	  opvang	  te	  gaan.	  
• ’s	  middags	  van	  12.00	  tot	  13.05	  	  	  
• ’s	  avonds	  van	  15.50	  tot	  16.15	  	  -‐	  	  van	  15.00	  tot	  15.30	  op	  vrijdag.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  van	  11.35	  tot	  12.00	  op	  woensdag.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Wie	  na	  die	  tijd	  nog	  niet	  naar	  huis	  kan,	  gaat	  naar	  de	  opvang.	  
Mogen	  we	  nadrukkelijk	  vragen	  om	  met	  deze	  regeling	  rekening	  te	  houden.	  	  
Kinderen	  mogen	  niet	  zonder	  toezicht	  op	  de	  speelplaats.	  Wie	  zich	  niet	  aan	  de	  regeling	  houdt,	  	  
is	  niet	  verzekerd	  voor	  mogelijke	  ongevallen.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  5.	  	  	  	  De	  voor-‐	  en	  naschoolse	  opvang	  
	  
	  

De	  opvang	  is	  open	  van	  06.45	  tot	  08.30	  en	  van	  16.15	  tot	  18.00	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  van	  12.00	  tot	  18.00	  op	  woensdag	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  van	  15.30	  tot	  17.30	  op	  vrijdag	  	  	  
	  
Wie	  op	  deze	  ogenblikken	  op	  school	  is,	  wordt	  verplicht	  naar	  de	  opvang	  te	  gaan.	  
	  
Tijdens	  de	  voor-‐	  en	  naschoolse	  opvang	  is	  er	  een	  ‘rustig	  moment’	  om	  huiswerk	  te	  maken	  of	  lessen	  te	  leren.	  Wie	  
klaar	  is	  houdt	  zich	  in	  stilte	  bezig	  met	  een	  boekje,	  een	  puzzel	  ,	  …	  
Daarna	  is	  er	  vrij	  spel	  ,	  kunnen	  de	  kinderen	  knutselen	  ,	  tekenen,	  gezelschapsspelen	  doen	  ,	  …	  .	  
Meestal	  zitten	  kleuters	  en	  lagere	  schoolkinderen	  apart	  in	  de	  opvang	  .	  	  
	  
De	  kinderen	  staan	  onder	  toezicht	  van	  de	  opvangverantwoordelijke	  en	  dienen	  zich	  te	  houden	  aan	  de	  afspraken	  
die	  terug	  te	  vinden	  zijn	  in	  de	  “Leefregels”	  deel	  “Leefregels	  voor	  een	  gezellige	  opvang”.	  
Voor	  de	  opvang	  wordt	  een	  vergoeding	  gevraagd	  (zie	  bijdragenregeling).	  
We	  vragen	  dat	  ouders	  hun	  kinderen	  tot	  in	  het	  opvanglokaal	  begeleiden	  en	  er	  daar	  komen	  afhalen.	  
Uitzonderingen	  kunnen	  enkel	  op	  	  vraag	  van	  de	  ouders.	  
	  
Kinderen	  in	  de	  naschoolse	  opvang	  kunnen	  een	  drankje	  kopen	  (zie	  bijdragenregeling).	  
U	  kan	  hen	  ook	  gerust	  zelf	  een	  drankje	  ,	  boterhammetje	  of	  gezond	  tussendoortje	  meegeven.	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6.	  	  	  Middagmaal	  /	  dranken	  /	  refter	  	  
	  
	  

Wie	  blijft	  ineten	  ,	  gaat	  naar	  de	  refter.	  Hiervoor	  wordt	  een	  vergoeding	  gevraagd	  waardoor	  toezicht	  en	  verzorging	  
verzekerd	  worden.	  
’s	  Middags	  kunnen	  de	  kinderen	  boterhammen	  blijven	  eten.	  
Wie	  via	  het	  menu	  maandelijks	  inschrijft	  ,	  kan	  soep	  of	  een	  warme	  maaltijd	  (vlees/vis	  –	  groenten	  –	  aardappelen	  
/pasta)	  krijgen.	  Hiervoor	  dient	  u	  te	  betalen	  .	  
Ook	  ’s	  middags	  zijn	  dranken	  te	  verkrijgen	  .	  	  
	  
Wie	   in	   de	   refter	   blijft	   ineten,	   houdt	   zich	   ook	   aan	   de	   afspraken.	   Je	   vindt	   ze	   terug	   in	   de	   “Leefregels”	   –	   deel	  
“Leefregels	  voor	  een	  aangename	  middagpauze”.	  
	  
In	  de	  voor-‐	  en	  de	  namiddag	  en	  	  ’s	  middags	  kunnen	  drankjes	  gekocht	  worden	  op	  school.	  	  
Iedereen	  is	  vrij	  om	  zelf	  drank	  mee	  te	  brengen.	  	  
Er	  worden	  enkel	  water,	  melk	  en	  fruitsap	  aangeboden	  en	  toegelaten.	  	  Deze	  is	  een	  hervulbaar	  flesje	  of	  drinkbus.	  	  	  
Zo	  dragen	  we	  ons	  steentje	  bij	  aan	  een	  gezonde	  	  voeding	  én	  kunnen	  we	  de	  afvalberg	  beperken.	  	  	  
Voor	  de	  kostprijs	  verwijzen	  we	  naar	  de	  bijdragenregeling.	  
	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7.	  	  	  De	  schoolverzekering	  
	  

	  
Het	  schoolbestuur	  heeft	  voor	  de	  leerlingen	  een	  verzekering	  voor	  schoolongevallen	  afgesloten	  .	  
Ze	  dekt	  	  lichamelijke	  schade	  die	  opgelopen	  wordt	  in	  de	  school,	  bij	  activiteiten	  in	  schoolverband	  onder	  toezicht	  en	  
ongevallen	  op	  weg	  naar	  school	  en	  omgekeerd.	  Deze	  weg	  dient	  wel	  binnen	  een	  normale	  tijdspanne	  te	  verlopen.	  
	  
We	  vestigen	  er	  uw	  aandacht	  op	  ,	  beste	  ouders,	  dat	  uw	  kind	  op	  school	  en	  daarbuiten	  ,	  zelf	  verantwoordelijk	  is	  
voor	  zijn	  /	  haar	  schoolgerei,	  kleding,	  fiets	  en	  al	  wat	  uw	  kind	  mee	  naar	  school	  neemt.	  Dit	  alles	  valt	  buiten	  de	  
schoolverzekering.	  	  De	  school	  kan	  ingeval	  van	  beschadiging,	  diefstal	  of	  verlies,	  nooit	  verantwoordelijk	  gesteld	  
worden.	  Computerspelletjes,	  GSM	  e.d.	  worden	  dus	  thuisgelaten.	  
Schade	  aan	  brillen,	  kleding	  of	  een	  schadegeval	  waarvoor	  uw	  kind	  rechtstreeks	  aansprakelijk	  is,	  worden	  niet	  
gedekt.	  Zij	  kunnen	  door	  de	  familiale	  verzekering	  opgevangen	  worden.	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8.	  	  	  Toch	  een	  ongevalletje	  ?	  
	  
	  

Indien	  er	  dringende	  medische	  tussenkomst	  vereist	  is,	  doen	  we	  bij	  voorkeur	  een	  beroep	  op	  uw	  huisarts	  	  ofwel	  op	  
een	  bereikbare	  arts	  in	  de	  gemeente	  ,	  in	  een	  ernstiger	  geval	  wenden	  we	  ons	  tot	  de	  spoedgevallendienst	  van	  het	  
ziekenhuis.	  
	  
Wat	  te	  doen	  bij	  een	  ongeval	  ?	  

1. U	  laat	  de	  school	  zo	  vlug	  mogelijk	  een	  aangifteformulier	  invullen	  	  
2. U	  ontvangt	  dan	  

-‐	  het	  “geneeskundig	  getuigschrift”	  dat	  u	  door	  de	  behandelende	  arts	  laat	  in	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  de	  “uitgavenstaat”	  die	  u	  door	  het	  ziekenfonds	  laat	  invullen	  en	  waarop	  	  u	  	  ook	  uw	  gegevens	  invult	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  u	  bezorgt	  beide	  formulieren	  op	  school	  
	  

De	  ouders	  staan	  zelf	  in	  voor	  de	  kosten.	  	  De	  onkostennota’s	  worden	  door	  u	  zelf	  aan	  uw	  ziekenfonds	  bezorgd,	  die	  u	  
volgens	  het	  gewone	  tarief	  zal	  terugbetalen.	  De	  schoolverzekering	  betaalt	  de	  “eigen	  bijdrage”	  /	  het	  verschil	  terug.	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9.	  	  	  Iets	  verloren	  ?	  
	  
	  

Gevonden	  voorwerpen	  worden	  aan	  de	  leerkracht	  afgegeven.	  	  Ze	  worden	  	  slechts	  gedurende	  het	  lopende	  
schooljaar	  bewaard.	  	  Kledij	  en	  brooddozen	  wind	  je	  terug	  in	  de	  doos	  ‘gevonden	  voorwerpen’	  in	  de	  gang.	  	  
Andere	  voorwerpen	  worden	  op	  het	  secretariaat	  afgegeven	  en	  bewaard.	  	  Om	  die	  bezittingen	  terug	  te	  krijgen,	  
wend	  je	  je	  dus	  tot	  het	  secretariaat.	  
	  
	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10.	  	  Zwemmen	  
	  
	  

Vanaf	  het	  eerste	  leerjaar	  wordt	  er	  zwemles	  gegeven.	  De	  kinderen	  zorgen	  voor	  zwemgerief.	  
De	  leerlingen	  kopen	  de	  	  badmuts	  	  in	  het	  zwembad	  via	  de	  school.	  	  
We	  zwemmen	  volgens	  het	  kleurbadmutsensysteem.	  De	  kinderen	  zijn	  verplicht	  een	  badmuts	  te	  dragen	  in	  
overeenstemming	  met	  hun	  	  niveau.	  
Blauwe	  badmuts	  :	  watergewenning	  –	  drijven	  –	  beenbeweging	  
Gele	  badmuts	  (1)	  :	  armbeweging	  oefenen	  –	  zwemvaardigheden	  
Gele	  badmuts	  (2)	  :	  gewenning	  diep	  bad	  	  
Groene	  badmuts	  :	  verbetering	  -‐	  	  vervolmaking	  	  
Oranje	  badmuts	  :	  vervolmaking	  –	  crawl	  	  	  
	  
Bij	  overgang	  naar	  een	  ander	  niveau	  dient	  een	  andere	  badmuts	  gekocht	  te	  worden.	  
U	  hoeft	  hiervoor	  niets	  te	  doen.	  De	  leerkracht	  regelt	  dit.	  	  
Voor	  de	  inkom	  in	  het	  zwembad	  ,	  het	  busvervoer	  naar	  en	  van	  het	  zwembad	  en	  voor	  de	  badmuts	  wordt	  een	  
bijdrage	  gevraagd	  (zie	  bijdragenregeling).	  
Het	  zesde	  leerjaar	  gaat	  gratis	  zwemmen.	  
	  
De	  zwemles	  behoort	  tot	  het	  opdrachtenpakket	  van	  de	  basisschool.	  Het	  is	  een	  verplichte	  les.	  
Wie	  om	  één	  of	  andere	  ernstige	  reden	  niet	  kan	  deelnemen	  aan	  de	  zwemles	  ,	  dient	  dit	  schriftelijk	  te	  
verantwoorden.	  Indien	  het	  gaat	  om	  1	  les	  (per	  trimester)	  volstaat	  een	  briefje	  van	  de	  ouders.	  
Voor	  meerdere	  lessen	  is	  een	  doktersattest	  vereist.	  
	  
Wie	  dus	  in	  een	  uitzonderlijk	  geval	  niet	  mee	  gaat	  zwemmen,	  blijft	  op	  school	  onder	  toezicht	  of	  gaat	  mee	  naar	  het	  
zwembad.	  	  
	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11.	  Turnen	  	  	  
	  
	  

Om	  te	  turnen	  dragen	  de	  kleuters	  turnpantoffeltjes	  die	  op	  school	  bewaard	  blijven	  liefst	  in	  een	  zakje	  met	  stroplint.	  
Gelieve	  pantoffeltjes	  en	  zakje	  te	  voorzien	  van	  de	  naam	  van	  uw	  kind.	  
De	  leerlingen	  van	  de	  lagere	  school	  dragen	  een	  blauw	  shortje	  en	  wit	  T-‐shirt.	  Ze	  voorzien	  turnpantoffels	  of	  
sportschoenen.	  Het	  turngerei	  blijft	  op	  school	  bewaard	  liefst	  in	  een	  zakje	  met	  stoplint	  en	  alles	  voorzien	  van	  de	  
naam.	  Regelmatig	  wordt	  het	  turnpak	  mee	  naar	  huis	  gegeven	  om	  te	  wassen.	  
Iedere	  leerlingen	  dient	  voor	  iedere	  les	  in	  orde	  te	  zijn	  met	  zijn/haar	  turngerei.	  
Wie	  niet	  in	  orde	  is,	  krijgt	  een	  sanctie.	  	  	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12.	  	  Verjaardagen	  
	  

Wie	  jarig	  is	  wordt	  gevierd	  !	  Dat	  hoort	  zo.	  	  
Een	  verjaardag	  is	  een	  feestdag	  !	  De	  jarige	  staat	  die	  dag	  in	  de	  belangstelling.	  
Wie	  jarig	  is	  mag	  trakteren,	  maar	  laten	  we	  niet	  overdrijven	  met	  geschenkjes.	  	  
We	  laten	  	  geen	  snoep	  of	  frisdrank	  	  toe.	  
Waarom	  geen	  mand	  met	  fruit	  voor	  de	  klas	  ?	  Of	  een	  lekkere	  wafel	  of	  cake?	  Er	  zijn	  vast	  wel	  oma’s	  of	  opa’s	  die	  over	  
een	  lekker	  receptje	  én	  tijd	  beschikken	  .	  	  
Of	  een	  spelletje	  voor	  de	  klas	  ?	  Of	  een	  boek	  waaruit	  de	  leerkracht	  die	  dag	  voorleest	  ?	  
Het	  kan	  een	  duurzaam	  geschenkje	  zijn	  waaraan	  de	  kinderen	  na	  hen	  nog	  plezier	  beleven.	  
Een	  persoonlijk	  geschenk	  voor	  de	  leerkracht	  hoeft	  echt	  niet.	  Die	  is	  evenzeer	  tevreden	  met	  een	  lekkere	  wafel	  of	  
een	  het	  leuke	  vertelboekje	  voor	  de	  klas	  .	  
Voor	  elk	  kind	  een	  apart	  geschenkje	  wordt	  niet	  toegestaan	  .	  	  
Individuele	  pakjes	  per	  kind	  worden	  niet	  uitgedeeld	  en	  gaan	  terug	  mee	  naar	  huis.	  	  
Ook	  snoep	  ,	  chips	  …	  zullen	  de	  dag	  zelf	  weer	  mee	  naar	  huis	  genomen	  worden	  .	  	  
Wat	  natuurlijk	  erg	  jammer	  is	  voor	  de	  jarige	  .	  
	  
Iedereen	  is	  vrij	  om	  al	  dan	  niet	  thuis	  een	  ‘verjaardagsfeestje’	  te	  houden	  .	  Dit	  is	  echter	  een	  gebeuren	  buiten	  de	  
school	  .	  	  In	  het	  verleden	  is	  meermaals	  gebleken	  dat	  bij	  het	  uitdelen	  van	  uitnodigingen	  kinderen	  heel	  blij	  zijn	  ,	  
terwijl	  het	  voor	  anderen	  pijnlijk	  is	  om	  	  niet	  of	  nooit	  te	  worden	  uitgenodigd	  .	  	  
Het	  zijn	  aspecten	  die	  pesten	  mee	  in	  de	  hand	  werken.	  	  
Daarom	  worden	  uitnodigingen	  niet	  	  uitgedeeld	  in	  de	  klas	  of	  op	  de	  speelplaats	  .	  	  
Wie	  ze	  toch	  meebrengt	  ,	  zal	  	  ze	  weer	  moeten	  mee	  naar	  huis	  nemen.	  	  

	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13.	  	  Pedagogische	  activiteiten	  –	  uitstappen	  –	  sportactiviteiten	  
	  

	  
Voor	  de	  kleuters	  en	  voor	  de	  lagere	  schoolkinderen	  worden	  soms	  activiteiten	  gepland	  met	  het	  doel	  om	  de	  lessen	  
aangenaam	  en	  aanschouwelijk	  te	  maken.	  	  
Wie	  ziet	  ,	  handelt	  en	  beleeft	  kan	  ten	  volle	  leren	  en	  groeien.	  
Hiervoor	  respecteren	  we	  de	  maximumfactuur	  (zie	  bijdragenlijst).	  
	  
Bosklassen	  worden	  om	  de	  twee	  jaar	  georganiseerd	  voor	  het	  vijfde	  en	  zesde	  leerjaar	  samen.	  
Betaling	  gebeurt	  via	  een	  spaarsysteem.	  
	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14.	  De	  bib	  
	  

We	  willen	  bij	  de	  kinderen	  de	  interesse	  voor	  het	  boek,	  voor	  het	  lezen	  aanwakkeren.	  	  
Wie	  een	  boek	  schrijft	  of	  illustreert,	  wil	  ons	  wat	  vertellen.	  Wij	  kijken	  of	  lezen	  en	  leren	  zo	  wat	  een	  ander	  aan	  ons	  
kwijt	  wil.	  
Vanaf	  de	  3de	  kleuterklas	  worden	  er	  door	  de	  bib	  van	  Tienen	  	  boekenpakketten	  voorzien.	  	  De	  kinderen	  van	  de	  
lagere	  school	  mogen	  het	  gekozen	  boek	  mee	  naar	  huis	  nemen	  om	  te	  lezen.	  	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15.	  	  	  	  Godsdienst	  en	  eucharistievieringen	  
	  

U	  koos	  voor	  uw	  kind	  een	  vrije	  school	  waar	  katholieke	  godsdienst	  een	  verplichte	  les	  is,	  ook	  voor	  wie	  een	  andere	  
overtuiging	  aanhangt.	  
Wij	  tonen	  	  openheid	  en	  respect	  naar	  anderen	  toe.	  
Iedereen	  volgt	  de	  (eucharistie-‐)viering.	  	  Wie	  van	  thuis	  uit	  anders	  gelovig	  is	  opgevoed,	  hoeft	  niet	  actief	  deel	  te	  
nemen	  maar	  wel	  te	  volgen.	  	  
	  
Eerste	  communieviering	  en	  vormsel	  krijgen	  wel	  aandacht	  in	  de	  klas,	  maar	  worden	  in	  de	  parochie	  voorbereid.	  
	  

	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  16.	  	  	  	  	  Oudercontacten	  	  
	  

	  
De	  opvoeding	  van	  uw	  kind	  is	  een	  gedeelde	  zorg	  .	  	  
Daarom	  vinden	  we	  het	  belangrijk	  dat	  we	  met	  elkaar	  kunnen	  kennis	  maken	  en	  wederzijds	  informatie	  kunnen	  
uitwisselen	  over	  uw	  kind.	  
Oudercontacten	  zijn	  onontbeerlijk	  wanneer	  we	  ons	  opvoedingsproject	  en	  de	  thuisopvoeding	  hand	  in	  hand	  willen	  
laten	  gaan.	  
Er	  zijn	  verschillende	  mogelijkheden.	  Wij	  hopen	  dat	  u	  op	  ons	  aanbod	  kan	  ingaan.	  
	  
Tijdens	  een	  klassikale	  informatieavond	  in	  september	  kan	  u	  kennis	  maken	  met	  de	  leerkracht.	  	  
De	  leerkracht	  informeert	  u	  over	  het	  programma,	  de	  werkwijze,	  de	  klasafspraken,	  de	  verwachtingen	  e.d.	  	  
U	  kan	  er	  terecht	  met	  uw	  vragen.	  
	  
Twee	  keer	  per	  jaar	  wordt	  een	  individueel	  oudercontact	  georganiseerd.	  
Indien	  de	  leerkracht	  zich	  zorgen	  maakt,	  	  wordt	  u	  uitgenodigd	  voor	  een	  bijkomend	  gesprek	  over	  uw	  kind.	  Deze	  
zorgvraag	  kan	  ook	  uitgaan	  van	  de	  ouders.	  	  
	  
Informatieavonden	  rond	  schoolrijpheid	  en	  overgang	  naar	  het	  secundair	  onderwijs	  worden	  georganiseerd	  door	  
het	  CLB.	  	  
	  
De	  kleuters	  hebben	  een	  heen-‐	  en	  weerboekje,	  de	  kinderen	  van	  de	  lagere	  school	  een	  schoolagenda.	  
Zij	  zijn	  een	  communicatiemiddel	  tussen	  ouders	  en	  leerkracht.	  
	  
Indien	  u	  vragen	  hebt	  of	  bedenkingen,	  vragen	  we	  u	  om	  onmiddellijk	  een	  afspraak	  te	  maken	  met	  de	  leerkracht	  of	  
directie.	  Een	  goed	  gesprek	  kan	  al	  veel	  duidelijk	  maken	  en	  misverstanden	  vermijden.	  
	  
Indien	  u	  een	  de	  leerkracht	  wenst	  te	  spreken,	  is	  dat	  ook	  mogelijk	  buiten	  de	  georganiseerde	  oudercontacten.	  	  
We	  zouden	  wel	  willen	  vragen	  dat	  u	  dan	  een	  afspraak	  maakt	  voor	  of	  na	  de	  lessen.	  
Vanaf	  het	  ogenblik	  dat	  er	  gebeld	  wordt,	  is	  de	  leerkracht	  verantwoordelijk	  voor	  zijn/haar	  klas.	  
Vandaar	  dat	  na	  het	  belsignaal	  de	  leerkracht	  niet	  meer	  kan	  gecontacteerd	  worden.	  
	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17.	  	  	  	  Schoolrekening	  
	  
	  

De	  diensten	  waarvan	  uw	  kind	  gebruik	  maakt,	  dat	  waarop	  u	  intekent	  ,	  en	  alle	  andere	  schoolkosten	  	  worden	  
maandelijks	  aangerekend	  via	  de	  schoolrekening	  	  die	  u	  via	  overschrijving	  kan	  betalen.	  
U	  hoeft	  uw	  kind	  geen	  geld	  mee	  te	  geven,	  tenzij	  dat	  om	  een	  uitzonderlijke	  reden	  duidelijk	  zou	  vermeld	  worden.	  	  
Indien	  u	  vragen	  hebt	  over	  de	  onkostennota,	  gelieve	  dan	  contact	  op	  te	  nemen	  met	  het	  secretariaat.	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  18.	  	  	  Veiligheid	  onder	  weg	  ,	  bij	  de	  schoolpoort	  en	  op	  school	  
	  

Uw	  kind	  kiest	  de	  veiligste	  weg	  om	  naar	  school	  te	  komen	  of	  naar	  huis	  te	  gaan.	  
Op	  straat	  gedraagt	  het	  zich	  voorzichtig	  om	  zichzelf	  en	  anderen	  niet	  in	  gevaar	  te	  brengen.	  
Een	  de	  speelplaats	  betreden	  mag	  uw	  kind	  de	  school	  niet	  meer	  verlaten.	  
	  
U	  kan	  uw	  kinderen	  afzetten	  en	  ze	  de	  speelplaats	  laten	  betreden.	  
Wil	  erover	  waken	  dat	  de	  schoolpoort	  steeds	  goed	  dicht	  is.	  
	  
Fietsers	  komen	  de	  schoolpoort	  binnen	  en	  verlaten	  de	  speelplaats	  met	  de	  fiets	  aan	  de	  hand	  .	  
De	  fiets	  wordt	  in	  de	  fietsenstalling	  geplaatst.	  
Wie	  met	  de	  fiets	  komt,	  zorgt	  ervoor	  dat	  die	  reglementair	  in	  orde	  is.	  
Zeker	  in	  de	  donkere	  herfst-‐	  en	  wintermaanden	  zijn	  verlichting	  en	  eventueel	  een	  fluostrip	  op	  boekentas	  of	  jas	  een	  
noodzaak.	  
Ook	  voetgangers	  maken	  zich	  dan	  	  goed	  zichtbaar	  in	  het	  verkeer.	  
	  
Bij	  het	  einde	  van	  de	  lessen	  vormen	  de	  kinderen	  een	  rij	  op	  de	  speelplaats.	  
Wanneer	  de	  gemachtigd	  opzichter	  te	  plaatse	  is	  :	  	  
- verlaten	  de	  kinderen	  met	  de	  fiets	  eerst	  de	  speelplaats	  
- betreden	  daarna	  de	  ouders	  die	  hun	  kinderen	  komen	  afhalen,	  de	  speelplaats	  	  	  

De	  kinderen	  worden	  afgehaald	  in	  hun	  rij	  bij	  de	  leerkracht	  .	  	   	  
- daarna	  vertrekken	  de	  leerlingen	  die	  te	  voet,	  alleen	  naar	  huis	  gaan	  	  

	  	  	  	  	  	  De	  gemachtigd	  opzichter	  is	  ter	  plaatse	  om	  iedereen	  	  te	  laten	  oversteken.	  	  
	  
Om	  een	  zo	  goed	  mogelijk	  overzicht	  te	  hebben	  en	  de	  veiligheid	  te	  verhogen	  :	  	  
- parkeer	  je	  op	  meer	  dan	  5	  m	  voor	  een	  zebrapad,	  laat	  je	  de	  stoep	  en	  het	  zebrapad	  vrij	  **	  
- wordt	  de	  poort	  enkel	  	  geopend	  door	  de	  	  gemachtigd	  opzichter	  of	  een	  leerkracht	  	  
- laten	  ouders	  	  de	  poortopening	  volledig	  vrij	  
- maakt	  iedereen	  bij	  het	  oversteken	  gebruik	  van	  het	  zebrapad	  	  
- respecteren	  we	  de	  gemachtigd	  opzichter	  in	  het	  uitoefenen	  van	  zijn/haar	  taak	  
- wordt	  de	  gemachtigd	  opzichter	  niet	  aangesproken	  tijdens	  zijn	  taak	  	  

	  
Parkeren	  kan	  in	  de	  Sint-‐Barbarastraat	  of	  op	  het	  Sint-‐Gillisplein,	  rekening	  houdend	  met	  hoger	  vermelde	  tips**.	  	  	  
Het	  is	  echt	  maar	  even	  stappen	  tot	  bij	  de	  school	  .	  
Of	  beter	  nog,	  kom	  te	  voet	  of	  met	  de	  fiets	  .	  U	  draagt	  dan	  bij	  de	  veiligheid	  van	  onze	  kinderen	  	  
én	  levert	  uw	  	  bijdrage	  voor	  een	  gezonder	  milieu	  .	  	  
	  
Laten	  wijzelf	  de	  nodige	  discipline	  aan	  de	  dag	  leggen	  om	  de	  veiligheid	  en	  de	  overzichtelijkheid	  aan	  de	  
schoolpoort	  en	  in	  de	  schoolomgeving	  te	  vergroten.	  	  
Het	  goede	  voorbeeld	  geven,	  strekt	  tot	  eer	  !	  
	  	  
Kinderen	  kunnen	  niet	  voortijdig	  in	  de	  klas	  afgehaald	  worden.	  Tenzij	  bij	  noodgeval.	  
U	  dient	  zich	  daarvoor	  eerst	  te	  melden	  bij	  de	  directie	  of	  uw	  kind	  een	  schriftelijk	  verzoek	  mee	  te	  geven.	  Dit	  kan	  
echter	  slechts	  in	  noodgevallen.	  
	  
Ook	  op	  de	  speelplaats	  hebben	  we	  aandacht	  voor	  veiligheid.	  
De	  kleuters	  en	  de	  leerlingen	  van	  de	  lagere	  school	  spelen	  op	  aparte	  tijdstippen	  tijdens	  voor-‐	  en	  
namiddagspeeltijden.	  	  	  	  Zo	  hebben	  ze	  elk	  hun	  eigen	  speelruimte.	  
Tijdens	  de	  middagpauze	  zijn	  kleuters	  en	  lagere	  schoolkinderen	  samen	  op	  de	  speelplaats.	  	  Het	  aantal	  kinderen	  is	  
dan	  beperkt	  vermits	  er	  volgens	  beurtrol	  wordt	  gegeten	  en	  gespeeld.	  	  
Wilde	  spelletjes	  en	  speelgoed	  worden	  verboden.	  Een	  springtouw,	  een	  softbal	  ,	  een	  springelastiek	  e.d.	  kunnen	  wel.	  
Daarover	  beslissen	  leerkrachten	  en	  directie.	  
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Om	  veiligheidsredenen	  laten	  we	  kinderen	  niet	  toe	  in	  de	  onmiddellijke	  omgeving	  van	  de	  schoolpoort.	  
	  
We	  vragen	  ook	  dat	  ouders	  of	  andere	  familieleden	  de	  kinderen	  niet	  opzoeken	  op	  school	  tijdens	  de	  lessen	  of	  
speeltijden.	  	  In	  een	  noodgeval	  kan	  u	  zich	  uiteraard	  altijd	  wenden	  tot	  de	  directie.	  
	  

	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  19.	  	  Speciaal	  voor	  onze	  kleinsten	  	  
	  
	  
	  
Vanaf	  de	  leeftijd	  van	  2	  jaar	  en	  zes	  maanden	  mag	  uw	  kleuter	  ingeschreven	  zijn	  op	  school	  .	  
Hij	  /	  zij	  mag	  de	  daaropvolgende	  instapdatum	  aanwezig	  zijn.	  Dat	  is	  telkens	  de	  eerste	  schooldag	  na	  een	  vakantie	  en	  
de	  eerste	  schooldag	  van	  februari.	  (zie	  schoolreglement).	  
	  
Wanneer	  een	  kleuter	  klaar	  is	  om	  naar	  school	  te	  gaan,	  is	  afhankelijk	  van	  kind	  tot	  kind.	  
Een	  kleuter	  die	  naar	  school	  gaat,	  neemt	  vaak	  voor	  het	  eerst	  afscheid	  van	  de	  vertrouwde	  omgeving	  en	  personen.	  	  
Hij	  /	  zij	  komt	  terecht	  in	  een	  leeftijdsgroep	  waar	  men	  samen	  leeft,	  samen	  speelt,	  samen	  werkt.	  	  	  
De	  kleuter	  zal	  stilaan	  het	  eigen	  wereldje	  moeten	  delen	  met	  anderen	  en	  met	  hen	  leren	  rekening	  houden	  ,	  onder	  
begeleiding	  van	  een	  volwassene	  die	  niet	  zijn	  mama	  of	  papa	  is.	  
Uw	  kleuter	  zal	  ook	  stilaan	  zelfstandigheid	  verwerven	  om	  zijn	  eigen	  persoontje	  te	  ontwikkelen.	  
De	  kleuterleidster	  tracht	  een	  beetje	  de	  geborgenheid	  van	  thuis	  na	  te	  streven.	  
In	  de	  kleuterklas	  komt	  uw	  kleuter	  terecht	  in	  een	  boeiend	  wereldje	  dat	  een	  verdere	  verrijking	  kan	  zijn	  van	  zijn	  of	  
haar	  gekende	  thuis.	  
	  
Uiteraard	  kan	  het	  gebeuren	  dat	  uw	  kleuter	  het	  moeilijk	  heeft	  om	  afscheid	  te	  nemen.	  
Vertrek	  dan	  niet	  “stiekem”	  wanneer	  uw	  kleuter	  even	  niet	  kijkt.	  	  Dat	  laat	  bij	  uw	  kleine	  spruit	  geen	  goed	  gevoel	  na.	  
Neem	  kort	  maar	  kordaat	  afscheid	  aan	  de	  schoolpoort.	  	  
Een	  goeie	  knuffel	  en	  een	  dikke	  smakkerd	  en	  dan	  …	  tot	  straks.	  	  
Uw	  kleuter	  weet	  dan	  duidelijk	  dat	  hij	  nu	  op	  school	  blijft	  tot	  hij	  weer	  wordt	  afgehaald.	  
	  
Om	  08.50	  uur	  en	  om	  13.05	  uur	  gaan	  we	  van	  start.	  Het	  is	  belangrijk	  dat	  uw	  kind	  die	  start	  niet	  mist.	  
Iedere	  morgen	   begint	   de	   juf	  met	   het	   onthaalmoment.	   Kinderen	   kunnen	   hun	   ervaringen	   kwijt,	   ze	   kunnen	   hun	  
hartje	  luchten,	  ze	  verwelkomen	  elkaar,	  luisteren	  naar	  elkaar	  en	  de	  leidster	  en	  er	  worden	  dagafspraken	  gemaakt	  .	  
Het	  is	  het	  moment	  om	  even	  rustig	  te	  worden	  en	  de	  dag	  te	  plannen	  alvorens	  met	  volle	  energie	  aan	  de	  slag	  te	  gaan.	  
Uw	  kind	  mag	  dat	  moment	  niet	  missen!	  
Tijdig	  aanwezig	  zijn	  is	  bij	  het	  belsignaal	  samen	  met	  de	  klasgroep	  naar	  binnen	  gaan,	  jasjes	  uitdoen	  en	  ophangen,	  
heen-‐	  en	  weerschriftje	  aan	  de	  juf	  geven.	  Nu	  nog	  de	  schooltas	  in	  het	  rek	  en	  het	  onthaalmoment	  kan	  beginnen.	  
Zeker	  een	  kleuter	  heeft	  nood	  aan	  een	  vast	  dagritme.	  Dat	  geeft	  hem/haar	  een	  veilig	  gevoel	  .	  
	  
Op	  bepaalde	  momenten	  krijgen	  de	  kleinste	  kleuters	  ook	  de	  hulp	  van	  de	  kinderverzorgster.	  
Samen	  met	  de	  leidster	  vangen	  zij	  uw	  kleintjes	  zo	  goed	  mogelijk	  op	  en	  proberen	  hen	  	  
een	  stukje	  de	  geborgenheid	  van	  thuis	  te	  geven.	  	  
	  
Uw	  kleuter	  is	  niet	  leerplichtig.	  U	  hoeft	  een	  afwezigheid	  dan	  ook	  niet	  schriftelijk	  te	  verantwoorden.	  Mogen	  we	  toch	  
vragen	  om	  de	  school	  te	  verwittigen	  wanneer	  uw	  kind	  er	  niet	  zal	  zijn.	  	  
Het	  is	  toch	  heel	  belangrijk	  dat	  een	  kleuter	  regelmatig	  naar	  school	  komt.	  De	  kleuter	  wordt	  dan	  sneller	  opgenomen	  
in	  het	  klasje.	  Zo	  weet	  hij	  ook	  duidelijk	  wanneer	  hij	  wel	  of	  niet	  naar	  school	  kan.	  Uw	  kleuter	  krijgt	  zekerheid	  en	  
vertrouwen.	  
	  
Probeer	  te	  vermijden	  dat	  uw	  kleuter	  speelgoed	  meebrengt	  van	  thuis.	  
Toch	  heeft	  een	  kleuter	  soms	  nood	  een	  “iets	  van	  thuis”.	  Dat	  kan	  zijn/haar	  knuffel	  zijn,	  een	  “slaapdoek”	  	  
of	  een	  ander	  lievelingsvoorwerp.	  	  Daar	  heeft	  de	  leidster	  wel	  begrip	  voor.	  	  
Stilaan	  proberen	  we	  dat	  af	  te	  bouwen.	  



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VB Vroenhof  Kumtich                                                                       - 13 -                                                             Informatiebrochure 

	  
In	  de	  voor-‐	  en	  namiddag	  hebben	  de	  kleuters	  de	  kans	  om	  iets	  te	  eten	  of	  te	  drinken.	  
We	  opteren	  voor	  een	  koek,	  een	  boterham	  of	  een	  stuk	  fruit.	  
Een	  stuk	  fruit	  is	  best	  geschild	  en	  kan	  u	  meegeven	  in	  een	  goed	  sluitbaar	  doosje.	  
Drankjes	  zijn	  op	  school	  verkrijgbaar,	  maar	  u	  mag	  uw	  kind	  gerust	  zelf	  drank	  meegeven:	  water,	  melk	  of	  fruitsap.	  
Indien	  u	  die	  meegeeft	  in	  een	  beker,	  let	  er	  dan	  op	  dat	  die	  goed	  sluit.	  	  
	  
Kleutertjes	  brengen	  ook	  hun	  schooltasje	  mee.	  Denkt	  u	  eraan	  dat	  het	  groot	  genoeg	  is	  om	  een	  heen-‐	  en	  weerboekje	  
(gewoon	  schriftformaat)	  in	  te	  stoppen?	  	  
	  
Voor	  de	  kleinste	  kleuters	  is	  het	  handig	  om	  een	  reserve	  broekje	  en	  kousjes	  mee	  te	  geven.	  	  
Zo	  is	  een	  “ongelukje”	  snel	  verholpen.	  	  
Als	  u	  dat	  in	  een	  zakje	  stopt,	  voorzien	  van	  de	  naam,	  kan	  de	  juf	  dat	  in	  de	  klas	  bewaren.	  
Heeft	  je	  kind	  ook	  	  zakdoekjes	  mee?	  
	  
We	  vragen	  uitdrukkelijk	  om	  kleding	  	  vooral	  jas,	  sjaal,	  muts,	  handschoenen	  te	  voorzien	  van	  de	  naam	  van	  uw	  kind.	  
Het	  helpt	  om	  verkeerd	  terecht	  gekomen	  spulletjes	  aan	  de	  rechtmatige	  eigenaar	  terug	  te	  bezorgen.	  
	  
Na	  de	  lessen	  kan	  u	  uw	  kleuter	  afhalen	  in	  de	  rij	  bij	  de	  juf	  .	  	  
	  
Kijk	  dagelijks	  in	  het	  heen-‐	  en	  weerboekje	  en	  stop	  het	  elke	  dag	  weer	  in	  de	  schooltas.	  
Maak	  er	  zelf	  ook	  gebruik	  van	  om	  de	  leidster	  iets	  mee	  te	  delen.	  
	  
Lees	  de	  brochure	  ‘Voor	  ’t	  eerst	  naar	  de	  kleuterschool’	  erop	  na.	  U	  ontvangt	  het	  op	  het	  probeerdagje.	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20.	  	  De	  school	  begint	  op	  tijd	  
	  
	  
	  

We	  vragen	  dat	  iedereen	  op	  tijd	  op	  school	  is.	  Wie	  te	  laat	  komt	  stoort	  de	  les	  en	  mist	  de	  eerste	  afspraken.	  
Voor	  leerkracht	  en	  kinderen	  is	  het	  niet	  fijn	  om	  een	  lesmoment	  te	  moeten	  afbreken	  en	  opnieuw	  te	  hervatten.	  	  
In	  hogere	  leerjaren	  kan	  uw	  kind	  zelf	  de	  verantwoordelijkheid	  nemen	  om	  tijdig	  aanwezig	  te	  zijn.	  
Kleinere	  kinderen	  zijn	  hiervoor	  vaak	  afhankelijk	  van	  hun	  ouders.	  
Op	  tijd	  zijn	  beschouwen	  wij	  als	  een	  vorm	  van	  beleefdheid	  en	  respect	  en	  een	  gevoel	  van	  verantwoordelijkheid.	  
	  
En	  wat	  te	  doen	  als	  je	  toch	  te	  laat	  komt?	  
De	  beleefdheid	  vraagt	  dat	  de	  laatkomer	  zich	  meldt	  op	  het	  secretariaat	  of	  bij	  de	  directie,	  vooraleer	  die	  naar	  de	  
klas	  gaat.	  Hij/zij	  heeft	  hiervoor	  een	  verantwoording	  van	  de	  ouders.	  	  
Indien	  hij/zij	  daar	  niet	  terecht	  kan,	  meldt	  hij/zij	  zich	  bij	  de	  klasleerkracht	  die	  het	  laattijdig	  toekomen	  meldt.	  
Bij	  de	  leerkracht	  verontschuldigt	  de	  laatkomer	  zich.	  	  
Wanneer	  een	  kind	  regelmatig	  te	  laat	  komt	  	  of	  zonder	  nota	  van	  de	  ouders,	  zal	  de	  leerkracht	  de	  ouders	  om	  een	  
schriftelijke	  verklaring	  vragen.	  
Op	  tijd	  komen	  is	  een	  goede	  basishouding	  voor	  nu	  en	  later.	  

	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21.	  	  	  Gezondheid	  en	  milieu	  	  
	  
	  

We	  willen	  concreet	  werken	  maken	  van	  gezondheids-‐	  en	  milieuopvoeding	  .	  	  
Deze	  gaan	  hand	  in	  hand	  .	  	  
Voor	  een	  goede	  gezondheid	  is	  ook	  een	  gezond	  milieu	  nodig	  en	  omgekeerd.	  	  
	  
We	  trachten	  te	  werken	  aan	  gezonde	  eetgewoonten	  .	  Dit	  kan	  echter	  niet	  zonder	  hulp	  van	  de	  ouders.	  	  
Geef	  daarom	  een	  gezond	  tussendoortje	  mee:	  een	  stuk	  fruit,	  een	  wortel,	  een	  wafeltje	  …	  Niet	  te	  veel.	  Een	  
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tussendoortje	  mag	  geen	  vervangmaaltijd	  zijn.	  	  	  
Snoep,	  kauwgum,	  chips,	  ..	  zijn	  uit	  den	  boze.	  	  
	  
Op	  school	  zijn	  volgende	  drankjes	  te	  verkrijgen	  :	  melk,	  fruitsap	  en	  	  (spuit)water	  .	  	  
Kinderen	  mogen	  deze	  	  drank	  ook	  zelf	  meebrengen	  .	  Frisdrank	  is	  niet	  toegelaten	  .	  	  
	  
Via	  ons	  fruitproject	  kunnen	  de	  kinderen	  1	  keer	  per	  week	  op	  een	  vaste	  dag	  stuk	  seizoensfruit	  kopen,	  	  
als	  gezond	  tussendoortje	  .	  	  Hiervoor	  dien	  je	  in	  te	  schrijven	  voor	  een	  schooljaar.	  	  
	  
Sorteren	  is	  bij	  ons	  geen	  vrijblijvende	  aangelegenheid	  .	  	  
We	  houden	  papier	  en	  karton,	  batterijen	  ,	  GFT,	  glas	  en	  restafval	  apart.	  	  
	  
Brikjes,	  blikjes,	  aluminiumfolie	  zijn	  niet	  toegelaten.	  Beperk	  de	  afvalberg.	  	  
Koekjes	  en	  boterhammen	  brengen	  we	  mee	  in	  een	  koekjesdoosje	  of	  brooddoos.	  	  
Meegebrachte	  verpakkingen	  gaan	  terug	  mee	  naar	  huis.	  	  
Drank	  (zie	  hoger)	  wordt	  meegebracht	  in	  een	  drinkbus	  of	  goedsluitend	  hervulbaar	  flesje.	  
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22.	  Vervelende	  kriebelbeestjes	  op	  school	  
	  
	  

Soms	  worden	  we	  geconfronteerd	  met	  kriebelbeestjes	  .	  
Het	  is	  daarom	  belangrijk	  om	  de	  haren	  van	  uw	  kind	  1	  keer	  per	  week	  na	  te	  kijken	  .	  
Om	  ze	  zo	  snel	  mogelijk	  een	  halt	  toe	  te	  roepen	  ,	  volgen	  we	  de	  luizenstrategie	  van	  het	  CLB:	  
1.	  Ouders	  melden	  aan	  de	  klasleerkracht	  onmiddellijk	  dat	  hun	  kind	  geplaagd	  wordt	  door	  luisjes	  of	  neten.	  
2.	  Aan	  de	  kinderen	  van	  de	  klas	  	  wordt	  een	  brief	  meegegeven	  met	  invulstrookje	  en	  uitleg	  over	  de	  
	  	  	  	  behandeling	  met	  de	  nat-‐kam-‐methode	  in	  bijlage	  .	  
3.	  Indien	  na	  twee	  weken	  geen	  meldingen	  meer	  zijn,	  beschouwen	  we	  het	  probleem	  als	  opgelost.	  
	  	  	  	  Als	  er	  nog	  meldingen	  zijn	  ,	  krijgen	  de	  kinderen	  uit	  klassen	  waar	  nog	  luizen	  gesignaleerd	  worden	  	  
	  	  	  	  een	  brief	  mee.	  	  
4.	  Indien	  er	  2	  weken	  later	  nog	  meldingen	  zijn,	  kijken	  de	  leerkrachten	  (eventueel	  met	  hulp	  van	  CLB)	  	  
	  	  	  	  alle	  leerlingen	  van	  hun	  klas	  na.	  	  
	  	  	  	  Alle	  kinderen	  van	  die	  klas	  krijgen	  een	  brief	  mee	  met	  het	  resultaat.	  
5.	  De	  CLB-‐medewerker	  komt	  enige	  tijd	  later	  controleren	  met	  de	  nat-‐kam-‐methode	  .	  	  
	  
Nat-‐kam-‐methode	  :	  
Nodig	  :	  	  
shampoo,	  conditioner	  ,	  kam,	  luizenkam	  ,	  lauw	  water,	  wit	  keukenpapier	  of	  een	  witte	  handdoek	  .	  
	  
Aanpak	  :	  	  
-‐	  was	  het	  haar	  met	  gewone	  shampoo	  
-‐	  breng	  zeer	  veel	  conditioner	  in	  het	  haar	  
-‐	  kam	  de	  knopen	  uit	  het	  haar	  met	  een	  gewone	  kam	  
-‐	  kam	  het	  haar	  van	  achter	  naar	  voor	  met	  een	  luizenkam,	  tegen	  de	  schedelhuid	  aan,	  met	  het	  hoofd	  
	  	  	  voorovergebogen.	  Laat	  uw	  kind	  op	  de	  knieën	  zitten	  met	  het	  hoofd	  boven	  de	  tafel	  waarop	  een	  witte	  	  	  	  
	  	  	  handdoek	  of	  wit	  keukenpapier	  ligt	  .	  
-‐	  kam	  de	  haren	  met	  een	  luizenkam	  gedurende	  ten	  minste	  10	  minuten	  .	  Sart	  bij	  het	  ene	  oor	  en	  schuif	  	  
	  	  na	  elke	  kambeweging	  op	  naar	  het	  andere	  oor	  ,	  van	  links	  naar	  rechts	  en	  van	  rechts	  naar	  links	  .	  Blijf	  	  	  	  	  	  	  
	  	  hierbij	  kammen	  van	  achter	  naar	  voor	  .	  Na	  elke	  kambeurt	  veeg	  je	  de	  luizenkam	  af	  aan	  een	  stukje	  	  	  	  	  
	  	  keukenrol	  .	  	  
-‐	  spoel	  nu	  de	  haren	  en	  laat	  ze	  zeer	  nat	  .	  
-‐	  kam	  het	  haar	  met	  een	  gewone	  kam	  naar	  achter	  .	  
-‐	  kam	  nu	  met	  de	  luizenkam	  van	  voor	  naar	  achter	  terwijl	  het	  kind	  rechtop	  zit	  	  
	  	  Start	  bij	  het	  ene	  oor	  en	  schuif	  na	  elke	  kambeweging	  op	  naar	  het	  andere	  oor,	  gedurende	  10	  min.	  	  
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Indien	  u	  neten	  of	  luizen	  vindt,	  behandel	  dan	  met	  een	  aangepast	  product	  .	  Denk	  er	  ook	  aan	  om	  	  mutsen,	  sjaals,	  
jassen,	  lakens,	  hoofdkussens	  ..	  .zo	  warm	  mogelijk	  te	  wassen	  .	  	  
Wat	  niet	  kan	  gewassen	  worden	  ,	  stop	  je	  gedurende	  2	  weken	  in	  een	  afgesloten	  plastic	  zak.	  
Kammen	  en	  borstels	  leg	  je	  best	  in	  heet	  water.	  	  
	  
Wie	  geen	  luizen	  of	  neten	  heeft	  ,	  mag	  ook	  niet	  behandeld	  worden	  .	  	  
	  
	  

	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23.	  	  Leefregels	  
	  
	  

	  
Onze	  afspraken	  zijn	  voor	  de	  kinderen	  gebundeld	  in	  een	  apart	  boekje	  “Leefregels”.	  
Bewaar	  ze,	  onderteken	  ze,	  maar	  vooral	  leef	  ze	  na.	  Dat	  waarderen	  we	  ten	  	  zeerste.	  
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Deel	  2	  
	  
	  

Een	  stukje	  pedagogische	  werking	  
	  
Onze	  aanpak,	  afspraken	  en	  werking	  schrijven	  we	  uit	  in	  een	  schoolwerkplan.	  
Dat	  is	  gebaseerd	  op	  ontwikkelingsplan	  en	  de	  leerplannen	  van	  het	  VVKBaO.	  
Hieronder	  vindt	  u	  beknopt	  een	  deeltje	  daaruit	  .	  
	  

1.	  Ontwikkelingsdoelen,	  eindtermen	  en	  leerplannen	  
In	  de	  kleuterschool	  trachten	  de	  leidsters	  bij	  uw	  kleuter	  zoveel	  mogelijk	  aspecten	  aan	  te	  spreken.	  
Ze	  werken	  aan	  	  
- positieve	  ingesteldheid	  	  
- emotionele	  ontwikkeling	  	  
- sociale	  ontwikkeling	  
- morele	  ontwikkeling	  
- motorische	  ontwikkeling	  
- godsdienstige	  ontwikkeling	  
- muzische	  ontwikkeling	  	  
- denkontwikkeling	  
- taalontwikkeling	  
- zintuiglijke	  ontwikkeling	  
- ontwikkeling	  van	  zelfsturing	  
In	  de	  aangeboden	  activiteiten	  zitten	  deze	  aspecten	  verweven.	  	  
Als	  spelend	  werkt	  de	  leidster	  met	  uw	  kind	  aan	  de	  voorgeschreven	  ontwikkelingsdoelen	  en	  leerplandoelen.	  
	  
In	  de	  lagere	  school	  komen	  aan	  bod	  :	  
- godsdienst	  	  
- taal	  
- wiskunde	  
- wereldoriëntatie	  
- lichamelijke	  opvoeding	  en	  zwemmen	  
- muzische	  opvoeding	  	  
- Frans	  in	  het	  vijfde	  en	  zesde	  leerjaar	  
Leergebiedoverschrijdende	  onderwerpen	  komen	  in	  meerdere	  vakken	  aan	  bod	  :	  
- leren	  leren	  	  
- relationele	  vorming	  	  
- mediaopvoeding	  	  

	  
	  
Voor	  de	  verschillende	  vakken	  werken	  we	  met	  recente	  methoden	  die	  gebaseerd	  zijn	  op	  de	  leerplannen	  en	  
einddoelen	  voor	  de	  basisschool.	  
	  
2.	  Doorheen	  alle	  lessen	  
Leren	  leren	  gebeurt	  in	  de	  klas	  tijdens	  gerichte	  opdrachten	  en	  activiteiten.	  
In	  de	  hogere	  klassen	  houdt	  het	  ook	  in	  dat	  ze	  een	  tekst	  kunnen	  samen	  vatten,	  kerngedachte	  in	  een	  tekst	  aanduiden	  
…	  
De	  schoolagenda	  wordt	  vanaf	  het	  3de	  leerjaar	  een	  week	  op	  voorhand	  ingeschreven	  zodat	  kinderen	  taken	  kunnen	  
leren	  plannen	  of	  de	  nodige	  tijd	  leren	  inschatten	  om	  een	  les	  te	  leren.	  
	  

 ouders     school            anderen  
     
      zijn                            
               kennen    kunnen   kind     
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Dagelijks	  wordt	  in	  het	  schoolleven	  aandacht	  besteed	  aan	  sociaal	  vaardig	  zijn.	  
Toch	  hebben	  we	  ervoor	  gekozen	  om	  gericht	  hieraan	  te	  werken	  via	  contactsleutels.	  
	  
Wat	  zijn	  contactsleutels	  ?	  
Het	  zijn	  leefvaardigheden	  (lifeskills)	  voor	  de	  basisschool.	  
Het	  start	  in	  de	  kleuterschool	  met	  “Het	  Gat	  in	  de	  Haag”	  	  en	  loopt	  door	  tot	  in	  de	  derde	  graad	  met	  Contactsleutels.	  
1.	  	  	  	  	  	  Het	  programma	  vormt	  de	  basis	  voor	  

• persoonlijke	  vorming	  
• sociale	  vorming	  	  
• drugpreventie	  

	  
1. Het	  moet	  kinderen	  in	  staat	  stellen	  	  

• de	  vaardigheden	  aan	  te	  leren	  die	  ze	  nodig	  hebben	  om	  gezond	  te	  blijven	  binnen	  de	  context	  van	  thuis,	  de	  
school	  en	  de	  gemeenschap.	  

	  
2. Maar	  het	  gaat	  nog	  verder.	  	  Preventie	  heeft	  de	  beste	  kans	  op	  slagen	  wanneer	  	  	  

• kinderen	  een	  positief	  zelfwaardegevoel	  hebben.	  	  
• Dat	  begint	  met	  je	  bewust	  te	  worden	  van	  jezelf.	  Een	  thema	  dat	  als	  een	  rode	  draad	  door	  heen	  de	  lessen	  

loopt.	  Kinderen	  moeten	  leren	  zichzelf	  en	  anderen	  waarderen.	  	  
• Wie	  een	  positief	  zelfbeeld	  heeft	  ,	  heeft	  een	  goed	  zelfvertrouwen	  .	  	  
• Dat	  vertrouwen	  is	  nodig	  om	  zich	  ten	  volle	  te	  kunnen	  ontwikkelen	  en	  om	  meer	  zelfbeschermende	  

vaardigheden	  (vb.	  leren	  “neen”	  zeggen	  tegen	  roken,	  drug,	  reclame	  …)	  te	  verwerven.	  
	  
In	  de	  kleuterklassen	  en	  de	  lagere	  klassen	  werken	  de	  leerkrachten	  met	  de	  verhaaltjes	  uit	  “Het	  Gat	  in	  de	  Haag”.	  In	  
de	  hogere	  klassen	  hebben	  de	  kinderen	  ook	  een	  werkboekje	  dat	  ze	  naar	  het	  volgende	  leerjaar	  meenemen.	  Het	  is	  
een	  persoonlijk	  boekje,	  waar	  de	  kinderen	  hun	  persoonlijke	  ervaringen,	  meningen	  e.d.	  in	  kwijt	  kunnen.	  
Met	  deze	  aanpak	  proberen	  we	  de	  kinderen	  al	  een	  beetje	  voor	  te	  bereiden	  op	  de	  complexe	  maatschappij.	  	  
	  
3.	  Meer	  dan	  ons	  klasje	  alleen	  
Samen	  dingen	  doen	  ,	  geeft	  een	  goed	  gevoel	  van	  samenhorigheid.	  
Daarom	  is	  het	  ook	  leuk	  om	  met	  alle	  kinderen	  rond	  hetzelfde	  onderwerp	  te	  werken.	  
Daarom	  kiezen	  we	  ervoor	  om	  ieder	  schooljaar	  enkele	  projecten	  of	  thema’s	  uit	  te	  werken	  met	  de	  hele	  school.	  
Soms	  durven	  we	  hiervoor	  ook	  al	  eens	  beroep	  doen	  op	  u.	  	  
We	  vragen	  een	  opa	  bijvoorbeeld	  om	  over	  zijn	  beroep	  te	  vertellen.	  Misschien	  kunnen	  we	  bij	  een	  papa	  een	  kijkje	  
gaan	  nemen	  op	  het	  bedrijf	  ?	  Of	  we	  vragen	  handige	  ouders	  om	  een	  handje	  toe	  bij	  activiteiten	  in	  de	  klas	  .	  	  Of	  u	  
wordt	  gewoon	  uitgenodigd	  om	  een	  kijkje	  te	  komen	  nemen	  in	  de	  klas	  of	  school.	  

4.	  Anti-‐pesten	  op	  school	  	  

	  	  	  	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  STOP	  !	  
	  	  Ik	  vind	  dat	  niet	  fijn	  !	  

Met	  dit	  teken	  maken	  kinderen	  duidelijk	  dat	  	  bepaald	  gedrag	  tegenover	  hen	  ongewenst	  is.	  	  
Wordt	  het	  teken	  genegeerd,	  dan	  wordt	  er	  door	  de	  leerkracht	  ingegrepen.	  	  
In	  onze	  leefregels	  vind	  je	  onze	  anti	  -‐pest	  –	  afspraken.	  
	  
We	  proberen	  extra	  te	  letten	  op	  pestgedrag.	  Pestgedrag	  onderscheidt	  zich	  van	  plagerijen.	  
Op	  pestgedrag	  wordt	  gereageerd.	  De	  pester	  en	  de	  gepeste	  worden	  tijdelijk	  van	  dichtbij	  gevolgd.	  	  
Het	  probleem	  wordt	  op	  de	  klassenraad	  besproken,	  zodat	  alle	  leerkrachten	  er	  de	  nodige	  aandacht	  aan	  kunnen	  
besteden.	  
We	  vragen	  hierbij	  ook	  de	  hulp	  van	  de	  ouders.	  Als	  uw	  kind	  last	  heeft	  van	  ongepast	  gedrag	  door	  anderen,	  meld	  het	  
ons	  dan	  .	  U	  kan	  daarvoor	  altijd	  terecht	  bij	  de	  directie	  of	  de	  klasleerkracht	  .	  	  
Op	  pestgedrag	  wordt	  gereageerd	  en	  het	  wordt	  geregistreerd	  .	  Wanneer	  een	  kind	  regelmatig	  pester	  of	  slachtoffer	  
is,	  worden	  de	  ouders	  daarvan	  op	  de	  hoogte	  gebracht	  .	  	  
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Hoe	  gaan	  we	  tewerk	  ?	  	  	  	  
-‐	  we	  gaan	  na	  wat	  er	  precies	  gebeurt	  –	  hier	  kan	  de	  hulp	  van	  ouders	  zinvol	  zijn	  	  
-‐	  we	  praten	  met	  het	  ‘slachtoffer’	  en	  vertellen	  wat	  we	  gaan	  doen	  –	  het	  verdere	  verloop	  gebeurt	  in	  samenspraak	  	  	  	  	  
	  	  met	  het	  gepeste	  kind	  
-‐	  we	  praten	  met	  de	  pester	  –	  we	  dulden	  geen	  enkel	  excuus	  voor	  het	  gedrag	  	  
-‐	  diegene	  die	  de	  ander	  nadeel	  berokkende,	  zal	  zijn	  daad	  moeten	  herstellen	  
Bij	  herhaling	  worden	  de	  ouders	  geroepen	  .	  Samen	  maken	  we	  afspraken	  over	  de	  verdere	  aanpak	  .	  	  	  
	  
	  
5.	  Hoe	  kan	  het	  nog	  ?	  
We	  proberen	  variatie	  te	  brengen	  in	  de	  werkvormen	  om	  zoveel	  mogelijk	  kinderen	  aan	  te	  spreken.	  
Zowel	  bij	  onze	  kleuters	  als	  in	  de	  lagere	  school	  werken	  leerkrachten	  met	  niveaugroepjes,	  soms	  klasoverschrijdend	  ,	  
contractwerk	  ,	  hoekenwerk,	  groepswerk,	  zelfstandig	  werk	  …	  
Gevarieerde	  werkvormen	  maken	  de	  lessen	  en	  activiteiten	  boeiend	  en	  bevorderen	  de	  groei	  in	  sociale	  
vaardigheden.	  

6.	  Belangrijke	  momenten	  samen	  vieren	  
Wij	  tonen	  respect	  voor	  alle	  overtuigingen.	  
	  
Net	  zoals	  verjaardagen	  worden	  belangrijke	  momenten	  in	  het	  jaar	  en	  het	  kerkelijk	  jaar	  gevierd.	  	  
We	  kijken	  ook	  naar	  de	  christelijke	  waarden	  van	  deze	  momenten.	  	  
	  
Daarom	  staan	  we	  ook	  even	  stil	  bij	  belangrijke	  momenten	  en	  maken	  we	  tijd	  om	  samen	  te	  vieren	  op	  school	  of	  
in	  de	  parochiekerk.	  Deze	  vieringen	  staan	  open	  voor	  iedereen.	  
	  
Eerste	  communieviering	  en	  vormsel	  krijgen	  wel	  aandacht	  in	  de	  klas.	  
	  
7.	  	  We	  volgen	  uw	  kind	  op	  in	  zijn	  ontwikkeling	  
Doorheen	  zijn	  schoolloopbaan	  trachten	  we	  uw	  kind	  op	  te	  volgen	  door	  ons	  kindvolgsysteem	  (KVS)	  in	  de	  	  
kleuterschool	  en	  het	  leerlingvolgsysteem	  (LVS)	  in	  de	  lagere	  school.	  	  
We	  houden	  alle	  info	  bij	  in	  een	  leerlingendossier.	  	  
Dat	  bevat:	  

• observaties	  van	  de	  kleuterleidsters	  m.b.t.	  de	  ontwikkeling	  van	  uw	  kleuter	  
• resultaten	  van	  gestandaardiseerde	  testen	  in	  de	  lagere	  school	  
• indien	  nodig	  de	  ondernomen	  acties	  	  
• eventueel	  een	  verslag	  van	  een	  CLB-‐onderzoek	  of	  een	  onderzoek	  van	  een	  andere	  bevoegde	  	  instantie	  
• verslag	  van	  overlegmomenten	  (met	  ouders)	  
• verslag	  van	  oudercontacten	  	  
• ..	  

	  
Indien	  de	  kleuterleidster	  of	  	  onderwijzer	  	  zich	  zorgen	  maakt	  over	  een	  aspect	  in	  de	  ontwikkeling	  van	  uw	  kind,	  zal	  zij	  
daarover	  een	  gesprek	  met	  de	  ouders	  vragen.	  In	  overleg	  kunnen	  dan	  eventueel	  verdere	  stappen	  gezet	  worden.	  
	  
In	  de	  kleuterschool	  observeert	  de	  kleuterleidster	  wekelijks	  uw	  kleuter.	  	  Ze	  noteert	  de	  observaties.	  
In	  de	  lagere	  school	  worden	  2	  keer	  per	  jaar	  gestandaardiseerde	  testen	  voor	  spelling,	  lezen	  en	  rekenen	  afgenomen	  
en	  gebeuren	  ook	  observaties.	  	  
	  
Ze	  zijn	  een	  indicatie	  voor	  de	  leerkracht.	  Ze	  stellen	  ons	  in	  staat	  om	  op	  te	  merken	  waarin	  kinderen	  goed	  zijn	  en	  	  om	  
eventuele	  problemen	  op	  te	  merken.	  
De	  resultaten	  en	  bevindingen	  worden	  besproken	  in	  zorgoverleg	  met	  de	  zorgcoördinator	  en	  eventueel	  met	  het	  
CLB.	  	  	  Die	  kan	  eventuele	  tips	  geven	  voor	  gerichte	  aanpak	  in	  de	  klas.	  
Indien	  de	  leerkracht	  zich	  nog	  zorgen	  maakt	  ,	  vragen	  wij	  een	  gesprek	  met	  de	  ouders.	  	  Zo	  kunnen	  we	  samen	  
overleggen	  welke	  stappen	  kunnen	  ondernomen	  worden.	  
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Op	  deze	  testen	  worden	  geen	  punten	  gegeven	  voor	  het	  rapport.	  	  Ze	  dienen	  enkel	  als	  richtlijn	  voor	  de	  leerkracht.	  
Wanneer	  de	  leerkracht	  	  zich	  zorgen	  maakt	  ,	  wordt	  u	  uitgenodigd	  voor	  een	  overleg.	  
	  
8.	  Evalueren	  en	  rapporteren	  –	  over	  kleuterwerkjes	  ,	  huistaak	  ,	  lessen	  ,	  toetsen	  en	  rapporten	  	  
Regelmatig	  krijgen	  de	  kleuters	  hun	  “werkjes”	  mee	  naar	  huis.	  	  	  
De	  kleuterleidster	  werkt	  met	  verplichte	  activiteiten	  	  en	  met	  keuzeactiviteiten.	  
Niet	  alle	  kleuters	  nemen	  dus	  hetzelfde	  mee	  naar	  huis.	  
Laat	  uw	  kind	  erover	  vertellen.	  	  Zo	  toont	  u	  interesse	  voor	  wat	  uw	  kind	  op	  school	  doet.	  
U	  kan	  zo	  ook	  een	  stukje	  in	  hun	  ontwikkeling	  volgen.	  
Eventueel	  kan	  u	  of	  de	  leerkracht	  hiernaar	  verwijzen	  bij	  een	  oudercontact.	  
Die	  werkjes	  zijn	  uiteraard	  niet	  het	  enige	  resultaat	  van	  wat	  uw	  kind	  in	  de	  kleuterklas	  doet.	  
Ook	  al	  spelend	  wordt	  er	  heel	  veel	  geleerd.	  
	  
De	  bedoeling	  van	  huistaken	  en	  lessen	  :	  
- lessen	  oefenen	  kan	  	  een	  geheugentraining	  zijn	  
- bepaalde	  vaardigheden	  of	  inhouden	  verder	  automatiseren	  
- een	  toets	  voorbereiden	  	  
- (knutsel)materiaal	  verzamelen	  
- informatie	  opzoeken	  
- …	  	  
	  
Naar	  ouders	  toe	  vervullen	  ze	  een	  brugfunctie	  :	  
-‐	  	  	  	  	  ze	  zijn	  een	  middel	  om	  ouders	  te	  informeren	  over	  wat	  er	  op	  school	  geleerd	  wordt	  
- u	  ondervindt	  in	  welke	  mate	  uw	  kind	  in	  staat	  is	  om	  een	  opdracht	  zelfstandig	  uit	  te	  voeren	  op	  korte	  en	  lange	  

termijn	  
- oefeningen	  op	  de	  behandelde	  leerstof	  ,	  verduidelijken	  wat	  uw	  kind	  verworven	  heeft	  en	  waar	  eventueel	  nog	  

problemen	  zijn	  
	  
Huiswerk	  of	  les	  worden	  gegeven	  op	  maandag,	  dinsdag	  en	  donderdag.	  
Ook	  op	  woensdag	  en	  vrijdag	  zal	  een	  korte	  les	  gegeven	  worden	  die	  vooral	  gericht	  is	  op	  het	  automatiseren.	  
Voorbeeld	  :	  hardop	  lezen,	  tafels	  oefenen,	  splitsingen	  oefenen.	  	  
Indien	  mogelijk	  wordt	  de	  agenda	  een	  week	  op	  voorhand	  ingeschreven.	  Zo	  heeft	  u	  de	  kans	  om	  samen	  met	  uw	  
kind	  het	  oefenen,	  instuderen	  of	  opzoekingswerk	  …	  te	  plannen.	  
	  
Wat	  verwacht	  de	  leerkracht	  ?	  

• van	  uw	  kind	  :	  
- dat	  de	  opdracht	  is	  afgewerkt	  
- dat	  de	  opdracht	  zoveel	  mogelijk	  zelfstandig	  is	  gemaakt	  
- dat	  de	  taak	  op	  het	  afgesproken	  tijdstip	  wordt	  ingediend	  	  	  	  
- dat	  er	  verzorgd	  en	  ordelijk	  wordt	  gewerkt	  	  
- dat	  uw	  kind	  de	  dag	  nadien	  uitleg	  vraagt	  indien	  het	  een	  oefening	  niet	  kon	  oplossen	  
	  	  

• van	  u	  als	  ouder	  :	  
- dat	  u	  uw	  kind	  motiveert	  door	  interesse	  te	  tonen	  	  
- dat	  u	  toeziet	  of	  het	  huiswerk	  werd	  gemaakt	  en	  de	  les	  geleerd	  
- dat	  u	  indien	  nodig	  en	  mogelijk	  ,	  begeleidt	  maar	  niet	  voordoet	  
- dat	  u	  taken	  laat	  uitvoeren	  op	  een	  regelmatig	  tijdstip	  en	  in	  een	  geschikte	  ruimte	  
- dat	  u	  de	  leerkracht	  op	  de	  hoogte	  brengt	  bij	  moeilijkheden	  
	  
In	  de	  lagere	  school	  zijn	  er	  regelmatig	  korte	  of	  grotere	  toetsen,	  eigen	  aan	  de	  aangeboden	  leerstof	  	  
en	  methoden.	  
Soms	  kan	  de	  leerkracht	  ook	  een	  korte	  toets	  houden	  na	  een	  les	  in	  de	  klas.	  
Ook	  een	  bepaalde	  opdracht	  of	  oefening	  in	  de	  klas	  kan	  beoordeeld	  worden.	  
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Op	  het	  einde	  van	  het	  schooljaar	  nemen	  de	  kinderen	  van	  het	  1ste,	  2de,3de	  en	  5de	  leerjaar	  deel	  	  
aan	  de	  diocesane	  toetsen.	  	  Deze	  toetsen	  worden	  niet	  gequoteerd.	  	  	  Uw	  kind	  krijgt	  ook	  deze	  toetsen	  mee	  naar	  
huis	  zodat	  u	  de	  resultaten	  en	  manier	  van	  werken	  kan	  bekijken.	  	  
De	  leerlingen	  van	  het	  4de	  en	  6de	  leerjaar	  	  nemen	  deel	  aan	  de	  interdiocesane	  toetsen.	  	  
De	  resultaten	  worden	  wel	  meegedeeld	  maar	  niet	  genoteerd	  op	  het	  rapport.	  	  
	  
Beide	  toetsen	  zijn	  opgesteld	  door	  externen	  .	  
De	  bedoeling	  van	  de	  (inter)diocesane	  toetsen	  is	  vooral	  nagaan	  hoe	  de	  school	  scoort	  in	  vergelijking	  met	  het	  
Vlaamse	  gemiddelde.	  Welke	  doelen	  bereikt	  de	  school	  of	  aan	  welke	  doelen	  moet	  de	  school	  nog	  werken?	  	  
	  
Het	  is	  belangrijk	  dat	  de	  gegevens	  op	  het	  rapport	  juist	  begrepen	  worden.	  
Daarom	  een	  woordje	  uitleg.	  
Regelmatig	  wordt	  de	  leerstof	  over	  korte	  periodes	  getoetst.	  
Soms	  wordt	  ook	  een	  werk	  of	  opdracht	  in	  de	  klas	  gequoteerd.	  
Deze	  punten	  geven	  het	  resultaat	  van	  een	  beperkt	  leerstofgebied.	  	  
Op	  het	  rapport	  wordt	  het	  volgende	  	  vermeld:	  	  

• de	  doelstellingen	  die	  nagestreefd	  werden	  	  
• de	  punten	  die	  uw	  kind	  daarop	  behaalde	  of	  enkel	  een	  schriftelijke	  beoordeling	  voor	  sommige	  domeinen	  
• een	  schriftelijke	  beoordeling	  :	  wat	  loopt	  goed?	  wat	  is	  moeilijk?	  bevindingen,	  suggesties	  of	  

aandachtspunten	  
• attitudes,	  leer-‐	  en	  leefhouding	  ,	  sociale	  vaardigheden	  via	  een	  schriftelijke	  beoordeling	  

	  
In	  juni	  wordt	  een	  groter	  deel	  van	  de	  leerstof	  getoetst.	  
	  
Behaalde	  resultaten	  worden	  niet	  samengeteld.	  	  Totalen	  en	  procenten	  zijn	  vaak	  misleidend.	  	  
Bekijk	  elke	  onderdeel	  op	  zich.	  	  Zie	  waar	  uw	  kind	  goed	  in	  is.	  	  Waardeer	  het.	  
Motiveer	  waar	  het	  anders	  zou	  kunnen.	  
	  
9.	  En	  soms	  breken	  we	  even	  de	  schoolmuren	  open	  	  
Af	  en	  toe	  zijn	  er	  didactische	  uitstappen	  voorzien	  die	  kaderen	  binnen	  het	  werkthema.	  
Al	  doende	  leren	  .	  Leren	  in	  de	  natuur.	  Leren	  van	  elkaar	  .	  Een	  hele	  week	  dag	  en	  nacht	  samenzijn.	  
Dat	  doen	  we	  op	  de	  bosklassen	  voor	  het	  vijfde	  en	  zesde	  leerjaar	  samen.	  
Ze	  zijn	  een	  uitstekende	  gelegenheid	  om	  samen	  te	  zijn,	  samen	  te	  leren.	  
De	  kinderen	  leren	  hier	  uit	  ervaring.	  	  Ze	  krijgen	  de	  kans	  om	  met	  elkaar	  om	  te	  gaan	  op	  een	  manier	  die	  op	  school	  
zelf	  niet	  mogelijk	  is.	  We	  leren	  elkaar	  anders	  kennen.	  En	  dat	  kan	  alleen	  maar	  verrijkend	  zijn.	  Ogen	  en	  oren,	  hart	  en	  
ziel	  worden	  opengesteld	  voor	  de	  natuur	  en	  de	  mens.	  	  
We	  beschouwen	  het	  als	  een	  niet	  te	  verwaarlozen	  onderdeel	  van	  de	  pedagogische	  opvoeding.	  
	  


