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Directie
Directeur: Mevr. Karin De Belder
Adjunct-directeur: Mevr. Wendy Francken
Onze website: www.basisschoolschoten.be
Wenst u de directie te spreken….u bent op elk moment welkom!
Tel. school: 03 658.61.81
Onze school maakt deel uit van Scholengroep 3 : AGORA
Algemeen directeur van de Scholengroep is Dhr. Hennes Patrick

Organisatie basisschool Vijverhof

August Jonckersstraat 65 - tel.:03 658.61.81 - fax: 03 658.34.59
Verantwoordelijke bij afwezigheid directie: Dhr. Aertssen B. (4de lj.)
Mevr. Sofie De Varé (K3)
Het schoolteam:
K1 : juf Debby (De Cleene)
K2: juf Anouck (Domen)
K3 : juf Sofie (De Varé) en juf. Stefanie (Van Geel)
L1: juf Anke (Switser)
L2: juf Britt (Van Beirendonck)
L3: juf Kimberly (Mariën) en juf. Sofie (Broeckx))
L4: mijnheer Bart (Aertssen)
L5: juf Nancy (Onincx)
L6: mijnheer Sven (Muller)
Zorgcoördinator kleuters: juf Marleen (Peeters)
Zorgcoördinator lagere: juf Ruby (Van Hees)
Zorgleerkrachten lagere: Juf Patsy (Van Hees)
Juf Myriam (Taveirne)
Kleuterturnen: juf. Gitte (Verheijen) = Sara (Criel), juf. Stefanie (Van Geel)
Turnen lagere school: juf Greet (Wauters)
Administratief medewerker: Dhr. Nick Imler
Begeleidster schoolbus: Juf Marina
Onderhoud: Stephan, Gisela, Tina

Organisatie basisschool Ter Linde

Lindenlei 27 – tel.:03 658.78.11
Verantwoordelijke bij afwezigheid directie: Mevr. Ilse Moons (6de ljr)
Mevr. Annick Faes (K3)
Het schoolteam:
K1 : juf Julie (Sabot)
K2: juf Natasja (Van der Steen)
K3 : juf Annick (Faes) en juf. Gitte Verheijen = Sara (Criel)
L1: mijnheer Koen (Kegels)
L2: juf Audry (Festraerts)
L3: juf Caroline (Heijster)
L4: juf Ellen (Malacor)
L5: mijnheer Koen (De Raedemaecker) en juf Katelijne (Goetstouwers)
L6: juf Ilse (Moons)
Zorgcoördinator kleuters: juf Marleen (Peeters)
Zorgcoördinator lagere: juf Ruby (Van Hees)
Zorgleerkrachten lagere: Juf Patsy (Van Hees)
Juf Myriam (Taveirne)
Kleuterturnen: juf. Gitte (Verheyen) = Sara (Criel)
Turnen lagere school: juf Greet (Wauters)
Administratief medewerker: Dhr. Nick Imler
Begeleidster schoolbus: Juf Marina
Onderhoud: Stephan, Marcella

Organisatie basisschool Deuzeldpark

Jozef Cogelslei 3 – tel.:03 658.61.81
Verantwoordelijke bij afwezigheid directie: Dhr. Van Eynde W. (1ste lj.)
Mevr. Liliane Van Bortel (K1b)
Het schoolteam:
K1a : juf Sarah (Van Oost) en juf Sanne (Van Goethem)
K1b: juf Liliane (Van Bortel)
K2a: juf Elke (Van Bael)
K3a: juf Heidi (Jennes) en juf Sanne (Van Goethem)
K3b : juf Eline (Van Volsem)
L1a: mijnheer Wesley (Van Eynde)
L1b: juf Charlotte (Aerts)
L2a: juf Wendy (Heylen)
L2b: juf Kaat (Van Bergen)
L3: juf Kim (De Schoenmaecker)
L4: juf Trixie (Jacops)
L5: juf Tiny (Meeus)
L6: juf Karolien (Huybrechts)
Zorgcoördinator kleuters: juf Marleen (Peeters)
Zorgcoördinator lagere: juf Ruby (Van Hees)
Zorgleerkrachten lagere: Juf Patsy (Van Hees)
Juf Myriam (Taveirne)
Kleuterturnen: juf. Carry (Van Camp) , juf Gitte (Verheijen) = Sara (Criel)
Turnen lagere school: juf Carry (Van Camp)
Administratief medewerkers: Dhr. Nick Imler
Begeleidster schoolbus: Juf Marina
Onderhoud: Stephan, Wendy, Tina

Ouderraad
In elke vestigingsplaats is een hardwerkende ouderraad
aanwezig. Alle geïnteresseerden zijn steeds welkom
Oudervereniging Vijverhof
Voorzitter: Mevr. Christel Geerts
kristel_tjeuh@hotmail.com
Gsm: 0476049707
Oudervereniging Ter Linde
Voorzitters: Mevr. Annemarieke Van den Boogaard + Dhr. Glenn Lamot
avandenboogaard@icloud.com
glennlamot@gmail.com
Gsm: 0499105060
Gsm: 0474970570
Oudervereniging Deuzeldpark
Voorzitter: Mevr. Charis Schoovaerts
charisschoovaerts@hotmail.be
GSM: 0497389069
De ouderraad vergadert een viertal keer per schooljaar. Tijdens deze vergaderingen
wordt, samen met de directie en een afvaardiging van de leerkrachten besproken:
-welke activiteiten er zullen georganiseerd worden tijdens het schooljaar
-waar/wat/wanneer de ouderraad kan ondersteunen
-algemene schoolse beslommeringen
-welke aankopen doen we met de opbrengsten van activiteiten georganiseerd met
ondersteuning van de ouderraad
-…

Infoavonden
Op deze infoavonden kan u kennismaken met de
leerkracht(en) van uw kind(eren).
Tevens wordt algemene informatie verstrekt over de nieuwe
leerprogramma’s, de pedagogische en didactische uitstappen, de rapportering, de
manier van werken van de leerkracht, … U heeft ook de kans om vragen te stellen.
Data infoavonden
We houden de infoavonden van de kleuterschool op elke afdeling apart
 Ter Linde: maandag 28 augustus van 13u30 tot 15u30
 Vijverhof: woensdag 30 augustus van 17u00 tot 18u00
K1: kinderen welkom
K2 en K3: zonder kinderen
 Deuzeldpark: dinsdag 5 september van 16u45 tot 17u30
We houden de infoavonden van de lagere school op elke afdeling apart,
 Ter Linde: maandag 4 september 2017
 Deuzeldpark: dinsdag 5 september 2017
 Vijverhof: donderdag 7 september 2017
Voor de lagere school doen we dit telkens per graad en volgens volgende uurregeling:
 1ste en 2de lj. van 17u30 tot 18u15
 3de en 4de lj. van 18u15 tot 19u00
 5de en 6de lj. van 19u00 tot 19u45

Rapporten en oudercontacten
Lagere school
 Donderdag 28 september 2017: voorrapport
 Donderdag 26 oktober 2017: herfstrapport met oudercontact van 17u tot 20u
 Donderdag 21 december 2017: winterrapport met oudercontact van 17u tot 20u
voor de leerlingen van de derde graad (bespreking toetsen)
 Donderdag 18 januari 2018: winterrapport met oudercontact van 17u tot 20u
voor de leerlingen van de 1ste en 2de graad
 Donderdag 29 maart 2018: lenterapport met oudercontact van 17u tot 20u
 Einde schooljaar: proclamatie 6de lj.: dinsdag 26 juni 2018: info volgt
 Vrijdag 29 juni 2018: zomerrapport met prijsuitreiking en kort oudercontact
van 8u30 tot 12u10 voor 1ste t/m 5de lj.

Kleuterschool:
 dinsdag 21 november 2017: oudercontact van 17u tot 20u
 dinsdag 6 maart 2018: oudercontact van 17u tot 20u
 dinsdag 29 mei 2018: oudercontact van 17u tot 20u
 einde schooljaar: prijsuitreiking K3 : info volgt

Bijdragen
De school vraagt voor volgende zaken een bijdrage aan
de ouders:
a) soep: enkel op TL, zie verder
b) middagtoezicht: zie verder
c) voor- en naschoolse opvang : zie verder
d) gebruik van het vervoer van en naar de school ’s morgens en ‘s avonds : zie
verder
e) GWP : max. € 425 voor 2 schooljaren (5de en 6de leerjaar)
f) turn T-shirt van de school: al onze leerlingen turnen in een T-shirt met het
logo van de school; dit T-shirt wordt aangekocht tegen € 8 per stuk
g) zwemmen: tarief in afspraak met de gemeenten Schoten en Brasschaat: inkom
zwembad + gebruik schoolbus: € 2 per zwembeurt (3de kleuterklas en 1ste
leerjaar zwemmen gratis)
We streven ernaar om regelmatig een culturele uitstap (toneel, film, tentoonstelling,
...) en een sportieve activiteit te plannen binnen de schooluren.
Bij elk van deze schooluitstappen betaalt elk kind de inkomprijs voor de activiteit +
een bijdrage voor de schoolbus (als deze gebruikt wordt); de busprijs wordt gedeeld
door het aantal reizigers.
Maximumfactuur 2017-2018 (wettelijk vastgelegd)
Dit schooljaar wordt voor dit soort activiteiten aan de ouders een bijdrage gevraagd
van maximaal 45 euro voor de kleuters en 85 euro in het lager onderwijs.
Bovenvermelde uitgaven (a-g) zijn in dit bedrag niet inbegrepen.
Afwijkingen op de bijdrageregeling
Een gedifferentieerde regeling voor het betalen van de bijdrage is mogelijk, op vraag
van de ouders en na beslissing door de directeur.
Betaling
Worden 2-maandelijks gefactureerd:
*Middagtoezicht
*Soep
*Uitstappen: sport, cultuur, ontspanning (inkom + prijs
(school)bus)
*Zwemgelden
Eind mei ontvangt u de eindafrekening voor het voorbije schooljaar op factuur.
In juni dienen alle onkosten cash betaald te worden. (uitstappen, middagtoezicht,
soep, zwemmen,…)

Eenmalige acties, al dan niet in samenwerking met de ouderraad (kalenderverkoop,
foto’s, verkoop wafels, taarten, snoepgoed, …), worden cash betaald.
U wordt hiervan steeds op de hoogte gebracht.
De voor- en naschoolse opvang gebeurt in samenwerking met de gemeente Schoten
(KIOS) en wordt door de gemeente (via de school) apart (maandelijks) gefactureerd.

Dranken – maaltijden  middagtoezicht
Tijdens de middag kunnen de leerlingen hun boterhammen opeten en biedt onze
school gratis plat water, bruiswater of thee (van herfstvakantie tot paasvakantie)
aan.
In het kader van “gezonde voeding” en ons “afvalbeleid” mag enkel water in een
drinkbus of PET-flesje mee naar school gebracht worden.
Alle andere dranken en/of verpakkingen zijn verboden op onze school!
Prijzen:
€ 0,50 per kind per dag voor het middagtoezicht.
Voor dit toezicht ontvangen de ouders jaarlijks (jan.-dec.) een fiscaal attest.
Dit attest wordt uitgereikt in de maand maart volgend op het jaar waarvoor betaald
werd.
Soep: € 1 per maaltijd (enkel op Ter Linde vanaf de herfstvakantie tot aan de
krokusvakantie)
Afspraken:
De ouders melden aan de leerkracht of hun kind tussen herfst en krokus soep mag
nemen. De leerkrachten turven en geven het aantal consumpties per maand door aan
het secretariaat.
In de refter hebben alle leerlingen een plaats die hen toegewezen wordt door de
leerkrachten.
Tafelmanieren behoren tot een degelijke opvoeding. De directie kan een leerling de
toegang tot de refter ontzeggen.
Voor de thuiseters:
Leerlingen die ’s middags niet tijdig worden afgehaald, gaan mee naar de refter, waar
ze alsnog kunnen afgehaald worden.
Kinderen mogen pas terug naar school komen vanaf 13u10.
Wie vroeger komt, zal € 0,50 aangerekend worden voor het middagtoezicht.

Busvervoer
Indien gewenst en indien mogelijk kan de busdienst
uw kind(eren) in de onmiddellijke omgeving van
uw woonplaats komen ophalen en opnieuw afzetten.
Alle leerlingen kunnen gebruik maken van deze busdienst,
mits vooraf telefonisch of schriftelijk ons secretariaat te
verwittigen.
Tel. secretariaat: 03 658.61.81

Opgelet:- het ophalen en terugbrengen van de leerlingen kan alleen wanneer het kind
in Schoten woont of op de grens van de aanliggende gemeentes. Bij twijfel
raadpleegt u best het schoolsecretariaat.
-het juiste uur waarop het kind wordt opgehaald en afgezet, gebeurt in
overleg met de vervoersmaatschappij en is afhankelijk van de grootte en de richting
van de bustoer (en kan steeds gewijzigd worden) ; de bustoer start om 7u en eindigt
rond 17u.
Leerlingen van de lagere school betalen hun bijdrage via de tweemaandelijkse
factuur.
Prijzen (onder voorbehoud )
*kleuters:
a) €1.40/rit
b) €45/jaar (2de kind: €35/jaar, 3de kind gratis)
*lagere school:

a) €1.40/rit
b) €99/jaar (2de kind: €80/jaar, 3de kind gratis)

Wie dus regelmatig de schoolbus gebruikt, kiest het best voor een
jaarabonnement.
Afspraken
-iedereen betaalt tijdig zijn bijdrage
-kleuters en leerlingen van het eerste leerjaar moeten aan de bushalte worden
opgehaald zoniet worden de leerlingen opnieuw afgezet in het Vijverhof waar ze in de
nabewaking kunnen afgehaald worden
-bij onverwachte gebeurtenissen verwittigt u onmiddellijk de busbegeleiding
(Marina:0499112180) of de school (03 658.61.81)
-bij niet of laattijdige betaling kan de toegang tot de bus ontzegd worden
-bij ongepast gedrag of wanbetaling kan de directie het reizen met de schoolbus
verbieden

Schooltijden
Aanvang van de lessen
Middagpauze
Einde lessen

8u30
12u10 – 13u25
15u20

Het toezicht over de leerlingen door de leerkrachten
vangt aan om 8u15.
Vóór 8u15 komt niemand op de speelplaats: leerlingen zijn dan ook niet
verzekerd bij een ongeval.
Ouders mogen aan de schoolpoort wachten tot de kinderen naar de klas gaan. Op
die manier behoudt de leerkracht het overzicht over de spelende kinderen.
Telefoneren naar de school doet u best tijdens de speeltijden. Op andere
momenten geven de leerkrachten les en zijn ze moeilijk bereikbaar!
Speeltijden: 8u15-8u30
10u10-10u30
12u10-13u25
14u15-14u30
U kan altijd het schoolsecretariaat of de directie bereiken: 03.658.61.81

Voor- en naschoolse opvang
In de drie afdelingen voorzien wij voor- en naschoolse opvang.
Voor deze opvang ontvangen de ouders jaarlijks (jan.- dec.)
een fiscaal attest. Dit attest wordt uitgereikt in de maand
maart volgend op het jaar waarvoor betaald werd.
De organisatie van de voor- en naschoolse kinderopvang gebeurt in samenwerking met
de gemeente Schoten (vzw “KIOS”). Om gebruik te kunnen maken van deze extra
service ontvangt u een “reglement kinderopvang Schoten (KIOS)” en dient u een
“inschrijvingsformulier met akkoordverklaring” in te vullen. U ontvangt dit bij de
eerste opvang.
Betalingen gebeuren met een overschrijvingsformulier dat u van KIOS maandelijks
meekrijgt met uw kind via de school. Niet contant betalen dus!
Voorschoolse opvang
Op elke afdeling: elke weekdag vanaf 7u15 tot 8u15
Prijs: € 2 per kind
Vanaf 8u wordt de opvang gratis gedaan door de medewerkers van Kios, vanaf 8u15
door de leerkrachten. Gelieve tot 8u15 uw kind te begeleiden tot aan de
voorbewaking!
Naschoolse opvang
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
In elke afdeling is er nabewaking tot 17u45
Te betalen vanaf 15u45
Prijs: € 2 per begonnen uur per kind voor het 1ste uur, nadien € 1 per begonnen half
uur
Wie zijn/haar kind(eren) afhaalt tussen 17u45 en 18u, betaalt € 2 extra per kind.
Wie nog later komt, wordt flink beboet: raadpleeg hiervoor het “reglement KIOS”
woensdagmiddag
Vijverhof: opvang tot 12u30
Ter Linde en Deuzeldpark: leerlingen die met de schoolbus vervoerd worden, worden
opgevangen tot wanneer de schoolbus hen oppikt aan de school.
Voor de andere leerlingen is hier géén opvang voorzien.
Bij laattijdig ophalen (nà 12u30) door de ouders op woensdagmiddag wordt een
administratieve kost aangerekend van € 15 per begonnen uur.

Schoolzwemmen
Vanaf de derde kleuterklas gaan de leerlingen zwemmen in het
zwembad van Brasschaat.
De prijs wordt bepaald door het gemeentebestuur van
Schoten en het zwembad van Brasschaat.
U ontvangt de planning in het begin van het schooljaar.
De leerlingen van de derde kleuterklas en het eerste leerjaar
zwemmen gratis.
Op elke afdeling voorzien we professionele zwembegeleiding.
Let op: het zwembad laat geen zwemshort toe en verplicht een badmuts volgens
zwemniveau: -groen : voor wie NIET kan zwemmen
-oranje: voor wie leert zwemmen
-blauw: voor wie kan zwemmen
Deze badmutsen kunnen eventueel aangekocht worden in het zwembad bij de eerste
zwembeurt (prijs: € 1).
Prijs: inkom zwembad: € 1,60

+ busvervoer: € 0,40

=

€ 2,00

Bos- en zeeklassen
Ieder jaar gaan de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar
afwisselend op bos- of zeeklassen.
Dit verblijf duurt 1 week (van ma. tot vr.).
De prijs bedraagt maximum € 425 voor 2 schooljaren.
Plaats van bestemming en de exacte prijs wordt u tijdig meegedeeld door de
leerkracht.
Om de financiële last wat dragelijk te maken en iedereen de kans te geven mee te
gaan, kunnen onze leerlingen sparen. Dit gebeurt in overleg met de leerkracht.
U wordt hierover tijdig op de hoogte gebracht.
U kan bij uw ziekenfonds een formulier aanvragen voor een kleine tegemoetkoming
van de kosten. De school vult dit formulier in en bezorgt het u terug.

Moraal / Godsdienst
Bij de eerste inschrijving van uw kind in een officiële lagere school, maakt u een
keuze tussen één van de erkende godsdiensten of niet-confessionele zedenleer.
Die keuze geldt normaal gezien voor de ganse duur van de studies in de school.
Op de eerste schooldag van september volgen de leerlingen de keuze van het huidige
schooljaar, tenzij u uw keuze wijzigt.
Indien u voor volgend schooljaar de keuze van levensbeschouwing wenst te wijzigen,
moet dit voor 30 juni van het huidige schooljaar gebeuren.
Wijzigingen zijn, wettelijk gezien, na 30 juni niet meer mogelijk!

Afwezigheden
De ochtendroutine is de start van de dag en het is erg
belangrijk voor het verdere verloop dat alle kinderen daar in
alle rust aan kunnen deelnemen.
Wij vragen de ouders dan ook zich te engageren om op tijd te komen.
Verwittig bij afwezigheid de school, de directie of het secretariaat.
Bij afwezigheid van méér dan 3 opeenvolgende dagen dient een doktersattest te
worden binnengebracht.
Voor kortere afwezigheden volstaat een apart briefje van de ouders met de reden
van afwezigheid. Dit kan slechts 4x per schooljaar. Daarna is steeds een
doktersbewijs noodzakelijk!
Raadpleeg het schoolreglement voor verdere informatie.
Elke afwezigheid moet gewettigd worden! “Familiale redenen” wordt door de
verificatiedienst niet aanvaard als een geldige reden.
Leerplichtige kleuters vallen onder dezelfde regeling als kinderen van de lagere
school!
Andere kleuters zijn niet leerplichtig en hoeven dus geen afwezigheidsbriefje in te
leveren. Uiteraard mag dat wel.

Adresverandering
Het is voor de school heel nuttig adresveranderingen en
andere familiale wijzigingen (telefoon, GSM, …)
onmiddellijk door te geven. Zo kunnen wij u in dringende
gevallen te allen tijde bereiken.
Belangrijk:
De school verlaten binnen de schooluren kan alleen als volgende 2 voorwaarden
vervuld zijn:
1. Voorafgaande aanvraag door de ouders (via agenda of telefoon)
2. Uitdrukkelijke toestemming van de directie in overleg met de verantwoordelijke
van de afdeling.
Worden kinderen ziek op school of gebeurt er een ongevalletje, dan wordt er zo snel
mogelijk telefonisch contact opgenomen met de ouders of grootouders. Een zieke
leerling mag in principe NOOIT alleen naar huis maar dient steeds afgehaald te
worden.

Gezond tussendoortje
Elke voormiddag eten onze kinderen een gezond tussendoortje in de vorm van een stuk fruit of een stuk groente.
Een appel, een peer, een banaan, een wortel, …vervangt dan het
koekje. Dat houden we voor in de namiddag!

Op onze school is GEZOND SNOEPEN TROEF!

10 op 10 voor verkeer
De school neemt al geruime tijd, samen met de dienst “Mobiliteit” van de
Provincie Antwerpen, deel aan het project “10 op 10 voor verkeer”.
Zowel de kleuterschool als de lagere school besteedt heel wat aandacht aan
verkeersopvoeding. Elke klas vertrekt vanuit de leerplandoelstellingen met aandacht
voor de verticale samenhang tussen de leerjaren (leerlijnen):





aanbrengen van kennis in de klas
oefenen van de vaardigheden in een beschermde omgeving zoals de speelplaats
of turnzaal
oefenen van de vaardigheden in het echte verkeer (eerst in een autoluwe
omgeving)
toepassen van de ingeoefende vaardigheden tijdens verplaatsingen naar de
bibliotheek, het zwembad, …

De school werkte voor elke leerjaar, kleuter- en lager onderwijs, een
“verkeersdiploma” uit. Op dit diploma staan de doelstellingen vermeld die moeten
bereikt zijn om het diploma te kunnen ontvangen.
Leerlingen ontvangen dit diploma op het einde van het schooljaar.
Acties
*per trimester organiseert de school een verkeers(halve)dag met aandacht voor de
opgestelde leerlijn
*tussendoor kunnen aparte verkeersmomenten ingelast worden
*op regelmatige basis wordt de verkeerspolitie van Schoten bij het
verkeersonderwijs betrokken
*het 6de leerjaar doet mee aan het grote fietsexamen i.s.m. de gemeente Schoten
*jaarlijks wordt voor de ganse school de fluoactie herhaald
*tijdens schooluitstappen op donkere dagen en tijdens verkeerslessen op straat
dragen al onze leerlingen een fluohesje
*bij uitstappen met de fiets draagt elke leerling een fluohesje en bij voorkeur een
valhelm

Gezondheid
Elk kind wordt, jammer genoeg, wel eens ziek!
THUIS HOUDEN is de beste remedie! Ook wie koorts heeft,
moet thuis blijven. Zo worden andere leerlingen niet besmet.
Bij regelmatig voorkomende kinderziektes (windpokken, mazelen, …) overlegt de
school met de CLB-arts om de juiste maatregelen te treffen
Om o.a. allergische reacties te voorkomen, mogen de leerkrachten geen
geneesmiddelen toedienen aan de leerlingen.
Indien dit , om uitzonderlijke redenen, toch noodzakelijk is, dient u een schriftelijke
toelating van de dokter te bezorgen aan de klastitularis.
De school beschikt over een speciaal formulier waarop u een aantal gegevens dient in
te vullen. U bekomt dit formulier op vraag aan de leerkracht en vindt het terug in het
schoolreglement (zie ook website school: www.basisschoolschoten.be
LAAT NOOIT MEDICIJNEN IN DE BOEKENTAS ACHTER!
ZIEKE KINDEREN WORDEN THUISGEHOUDEN om besmetting te voorkomen!
Luizen zijn vervelende “jeukbeesten” en ook zeer besmettelijk: wie deze lastige
vriendjes op bezoek heeft, verwittigt de school en blijft thuis tot het hoofd
behandeld is.

Pestbeleid
De school probeert het pestgedrag van jongeren te vermijden
door een gestructureerde aanpak. Wanneer pestgedrag
opduikt, worden volgende stappen ondernomen; wanneer een
eerste stap niet helpt wordt overgegaan naar de volgende stap:
*gesprek pester/gepeste met de lkt.: uitspreken van vermaning
*nota in agenda door leerkracht
*gesprek met de ouder(s) o.l.v. de leerkracht
*gesprek pester/gepeste met de lkt.: straftaak
*gesprek pester/gepeste met directie
*gesprek met de ouder(s) o.l.v. directie (en eventueel leerkracht)
*straftaak door directie
*schorsing (mogelijk 1 tot 3 dagen)
*uitsluiting (in extreme gevallen)

CLB

Het CLB-centrum in onze basisschool heeft drie functies.
1. Noodzakelijke tussenkomsten
-adviezen geven in verband met vervroegde overgang van kleuter
naar lager onderwijs
-attest afleveren bij overgang naar het buitengewoon onderwijs
-attest afleveren bij een extra jaartje kleuteronderwijs
2. Gebruikelijke tussenkomsten
-advies geven bij leer- en opvoedingsproblemen.
-advies geven bij schoolovergangen en studiekeuzes

3. Wettelijke verplichte tussenkomsten
De wet op het medisch schooltoezicht bepaalt dat zowel in het kleuteronderwijs als
in de lagere school bepaalde klassen medisch gecontroleerd moeten worden door de
verpleegster en de schooldokter.
Nuttige telefoonnummers
CLB-Schoten (ook voor persoonlijke afspraken)
Emiel Blangenoisstraat 4
2900 Schoten
Tel.:03 658.55.17

Hoofdzetel
CLB-Brasschaat
Van Hemelrijcklei 81
2930 Brasschaat
tel.: 03 651.79.17

Gedrag, houding en orde in onze school.
Algemeen:
-Onze leerlingen gedragen zich correct op school, op schooluitstappen, op weg van en naar de school en op de schoolbus.
-Bij schooluitstappen op donkere dagen en tijdens verkeersuitstappen dragen onze leerlingen steeds hun fluohesje;
dit kadert in de actie “10 op 10 voor verkeer” en komt de veiligheid ten goede
-Kauwgom is verboden op school (en op de schoolbus)
-Alle persoonlijke eigendommen: jassen, mutsen e.d. worden voorzien van de
volledige naam.
-Horloges en andere waardevolle voorwerpen worden op eigen risico mee naar school
gebracht.
-De kinderen brengen geen onnodig geld mee naar school (zeker niet in de jaszakken
laten zitten tijdens de lessen)
-Hoofddeksels worden afgezet binnen de gebouwen
-Hoofddoeken worden alleen toegelaten tijdens de lessen islamitische godsdienst
-MP3-spelers, videospelletjes of tablets worden niet mee naar school gebracht.
-GSM’s worden in de boekentas bewaard en afgezet vóór het betreden van de school.
Verloren/stukgeraakte GSM’s worden niet vergoed.
-Speelgoed wordt beter niet meegebracht naar school. De school is niet
aansprakelijk voor verlies of schade.
-De leerlingen komen naar school in verzorgde kledij en met aangepast schoeisel;geen
strandkledij bij warm weer!
-Felgekleurd haar en piercings zijn niet toegelaten.
-(Langdurige) vrijstellingen voor lichamelijke opvoeding en/of zwemmen worden enkel
toegestaan mits doktersattest.
Leerlingen die een vrijstelling verkregen hebben tot het volgen van
levensbeschouwelijke vakken, zorgen zelf voor aangepaste lectuur i.v.m. hun
geloofsovertuiging en bevinden zich in de hun aangeduide klas.

In de klas:
-Zowel de boekentassen als de lessenaars zijn ordelijk geschikt.
-Huistaken en lessen worden gemaakt en ingestudeerd zoals in het agenda vermeld
staat.
-Huistaken dienen gemaakt te worden tegen de dag waarop ze ingeschreven zijn.
-De boeken en schriften worden met zorg behandeld.
-Bij onherstelbaar toegebrachte schade of verlies dient de leerling de
vervangwaarde van het boek te betalen
-Het naar de klas gaan en de klas verlaten, gebeurt in rij en onder begeleiding van de
leerkracht.

Op de speelplaats
- Op de speelplaats staan de leerlingen onder toezicht van de leerkrachten die
toezicht uitoefenen.
- De kinderen bevinden zich op de voorziene speelruimte.
- Basketbal en voetbal (enkel met mousse ballen) worden gespeeld volgens een
beurtsysteem en enkel bij droog weer.
- Op Ter Linde zijn tot 8u30 geen balspelen toegelaten, er komen tijdens deze
periode teveel kleuters toe.
-Boterhammen worden meegebracht in een brooddoos.
-Glazen flesjes en blikjes zijn verboden.
Gebruik enkel een hervulbaar petflesje of een drinkbus en enkel gevuld met
water! Alle andere dranken zijn verboden op onze school!
-Koeken worden meegebracht in een koekendoos en uit het papiertje gedaan.
Wie toch papiertjes bijheeft, neemt die terug mee naar huis.
Denk aan het milieu en uw gezondheid.
-Tijdens de speeltijden bevinden er zich geen leerlingen in de gangen of klaslokalen
zonder toestemming van de leerkracht of directie.
- Toiletbezoek gebeurt tijdens de speeltijd en na vraag aan de lkt.; de toiletten zijn
immers geen speelplaats.
Voor de kleuters gebeurt het toiletbezoek net voor en na de speeltijd.
-Op de speelplaats wordt er niet gefietst; leerlingen stappen af bij het binnenkomen
van de school.
-De boekentassen worden ordelijk op de aangeduide plaatsen gezet
-Bij het einde van de speeltijd wordt er tweemaal gebeld. Bij het eerste belsignaal
gaan de kinderen onmiddellijk naar de rij. Bij het tweede belsignaal wordt verwacht
dat het stil is op de speelplaats.
-Eens de leerlingen binnen de schoolpoort zijn, verlaten zij de school niet meer
zonder uitdrukkelijke toestemming van de directeur of de leerkracht(en).

_____________________________________________

In onze kleuterschool !

Is uw dochter of zoontje 2,5 jaar, zindelijk en klaar om naar de kleuterschool te
gaan...

Hij / zij is welkom!

Onze school wil een school zijn waar uw kleuter kan opgroeien tot een zelfstandig,
kritisch en gezond denkend kind.
De kleuterschool, ingedeeld in speel- en werkhoeken, leert de kinderen met andere
kleuters leven en beleven, waarbij de ontplooiing van de creativiteit centraal staat:
hoofd, hart en handen gaan immers samen.

Noteer op al wat je meebrengt je
naam aub!

Wij danken u voor het vertrouwen dat u in onze school stelt en verzekeren u dat uw
kind(eren) er leuke kleuterjaren zal/zullen beleven.

Onze kleuterschool, niet zomaar een opvang!
In elke klas worden de kleuters ’s morgens verwelkomd door de leerkracht met een
“onthaalmoment”
Om dit onthaal vlot te laten verlopen, verwachten wij de kleuters ten laatste om
8u30 in de school.
Jong geleerd is oud gedaan! Laten wij onze kinderen de goede gewoonte
aankweken tijdig in de klas te zijn, zo worden de activiteiten niet gestoord!
Naast het onthaalmoment worden er volgens het ontwikkelingsniveau van de kleuter
en volgens het weekthema allerlei pedagogische groepsactiviteiten gerealiseerd.

Spelenderwijs worden talrijke vaardigheden ontwikkeld en komen verschillende
facetten van de opvoeding aan bod, zoals:
*sociale en emotionele ontwikkeling
*hygiënische opvoeding
*ontwikkeling van de zintuigen
*handvaardigheid
*creativiteit
*muzikale vorming
*bewegingsopvoeding
*verkeersveiligheid
*constructievaardigheden
*...
Elke klas is opgebouwd in doelgerichte werk-, leer- en speelhoeken.
Wij stellen het op prijs dat iedereen de schoolregels naleeft:
op het Vijverhof worden de kleuters gebracht tot aan de overdekte zaal; daar wacht
de juf hen op
op Ter Linde worden de kleuters afgezet in de kleuterblok of aan de groene poort
(bij mooi weer) die de kleuterschool scheidt van de lagere school.
op Deuzeldpark brengt u de kleuters tot aan de afgesproken plaats (bordjes); daar
wacht de juf.
Maak het je kleuter niet te moeilijk en laat daarom het afscheid niet te lang duren.
De traantjes zullen vlug drogen!
Blijf dus niet in de zaal/in de gang/op de speelplaats wachten tot de kleuters
naar de klas gaan a.u.b
Breng uw kleuter tijdig naar school. Om 8u30 gaan de kinderen gezamenlijk naar
het toilet en daarna beginnen de klasactiviteiten!
Ouders die willen napraten doen dat aan de schoolpoort en niet op de speelplaats of
in de zaal!
Ook bij het einde van de activiteiten verzoeken wij u niet te vroeg ter plaatse te
komen en de speelplaats niet te betreden, daar dit de klasactiviteiten erg kan storen.

Verjaardagen

Bij verjaardagen dringen wij er sterk
op aan om geen snoep mee te geven.
Een klassikale lekkernij (bv. cake) kan
de individuele pakjes vervangen!

Gezond tussendoortje: de kinderen brengen voor elke voormiddag een gezond stukje
fruit of groenten mee!

Zwemmen

0nze kleuters van de derde kleuterklas nemen regelmatig
een duik in het zwembad van Brasschaat.
Die dag trekken zij best gemakkelijke kleding aan.
Reddingsbandjes, ballen, zwemvliezen, ... laten we thuis.
De planning voor de zwembeurten ontvangt u begin september.
De kleuters zwemmen gratis.
Wel mee te brengen: zwemkledij, 2 handdoeken om zich af te drogen en een kam of
haarborstel.
Let op: het zwembad laat geen zwemshort toe en verplicht een badmuts (kleur hangt
af van de zwemcapaciteiten van het kind en kan eventueel via de school aangekocht
worden)
ALLES DUIDELIJK VOORZIEN VAN NAAM A.UB.

Weetjes...
*wanneer er een “ongelukje” gebeurt, hebben wij reservekledij in voorraad; toch is
het handig om voor de kleinsten enkele reservebroekjes mee te geven
mocht uw kindje een kledingsstuk van de school gebruikt hebben, dan hopen wij dit zo
vlug mogelijk gewassen terug te krijgen
*onze kleuters krijgen minstens 2u per week bewegingsopvoeding
de kleuters van de derde kleuterklas doen dit met turnpantoffeltjes (naamtekenen
a.u.b.)
bij de laagste klasjes (K1 en K2) wisselen we niet van schoeisel omdat dit te veel tijd
in beslag neemt

*wij hebben een ouderraad die steeds op zoek is naar nieuwe leden; info vindt u in
het gedeelte van de lagere school
*uw kindje zal regelmatig een knutselwerkje mee naar huis brengen; toch blijven een
flink aantal werkjes en werkblaadjes in de school; deze worden gebundeld en
ongeveer voor elke verlofperiode meegegeven: november-Kerst-Pasen-einde
*wij bespreken de evolutie van uw kind 3x per schooljaar met ons team (directie,
CLB, leerkracht en zorgcoördinator); bij problemen wordt ook u ingeschakeld en
zoeken we samen naar de beste oplossing

WIJ WENSEN U EEN FIJN SCHOOLJAAR TOE!

Schoolteam en directie.

Onze verlofkalender (2017 - 2018)
Hervatten van de lessen
vrijdag 1 september 2017 om 8u30
Pedagogische studiedag 1
vrijdag 29 september 2017: de leerlingen zijn vrij
Herfstvakantie
van maandag 30 oktober 2017 tot en met zondag 5 november 2017
Kerstvakantie
op vrijdag 22 december 2017 eindigen de lessen om 12u10
kerstverlof van maandag 25 december 2017 tot en met zondag 7 januari 2018
Krokusvakantie
van maandag 12 februari 2018 tot en met zondag 18 februari 2018
Pedagogische studiedag 2
woensdag 7 maart 2018: de leerlingen zijn vrij
Paasvakantie
van maandag 2 april 2018 tot en met zondag 15 april 2018
Dag van de arbeid
Van maandag 30 april 2018 tot en met woensdag 2 mei 2018(*)
Hemelvaart
van woensdag 9 mei 2018 tot en met zondag 13 mei 2018(*)
Pinksteren
maandag 21 mei 2018
Einde schooljaar
vrijdag 29 juni 2018 (rapport afhalen tussen 8u30 en 12u10)

(*)maandag 30 april en woensdag 2 mei 2018 + woensdag 9 mei 2018 zijn door de
school facultatief gekozen verlofdagen

