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Beste ouder 

Dag leerling 

 

Jullie kozen voor één van de 4 gemeentescholen van Beersel. Samen vormen ze de 

Scholengemeenschap Beersel. Bijna 1200 kinderen volgen er elke dag les.  

 

Voor ons dient een basisschool letterlijk een stevige basis te bieden aan elk kind… 

Streven naar kwaliteit is dan ook onze drijfveer.  

 

Als gemeente willen we inzetten op degelijk en eigentijds onderwijs. Onderwijs dat 

kansen biedt aan alle kinderen. We voorzien onze schoolteams van modern materiaal en 

voldoende middelen zodat zij kinderen van vandaag optimaal kunnen begeleiden. Op vlak 

van ICT gebruiken onze leerkrachten de nieuwste materialen die geïntegreerd kunnen 

worden ingezet. 

 

We vinden het ook onze taak om kinderen bewust deel te leren uitmaken van onze 

samenleving. Een rijke taal zien we daarin als een belangrijk speerpunt. Vaak heel 

gedifferentieerd maken onze teams daar elke dag werk van. Van ouders durven wij 

vragen dat ze dit proces mee ondersteunen door hun contacten met de school dan ook 

steeds in het Nederlands te voeren. 

 

Wie een vraag, suggestie of bemerking heeft, is in onze scholen welkom. Samen zoeken 

we naar de beste oplossing. Kinderen moeten zich goed voelen bij ons op school. Voor 

onze ouders mag dat niet anders zijn. 

 

Hartelijk dank voor het vertrouwen en dan rest mij nog jullie een boeiende tijd toe 

te wensen… 

 

Jo Vander Meylen 

Schepen van Onderwijs 

 

 
WELKOM IN ONZE NEDERLANDSTALIGE 

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL DE SPRINGVEER TE ALSEMBERG 

 

Een goede communicatie is een prioriteit voor onze school;  
de voertaal in onze school is het Nederlands.   

 

Ik speel, Jij leert, wij spreken in het Nederlands…  
 

Nederlands is de onderwijstaal, speeltaal en spreektaal  in onze gemeentelijke 

basisscholen.  Om een vlotte integratie binnen het totale schoolgebeuren te 

garanderen vragen wij leerlingen en ouders er zich toe te engageren om met elkaar 

enkel het Nederlands te communiceren.  

 Alle contacten school /ouders en school /kinderen worden uitsluitend in het 

Nederlands gevoerd.  Wanneer de kennis in een beginstadium nog te beperkt is, 

kunnen ouders zich laten bijstaan door een tolk.  

 Onze gemeente engageert zich om voor ouders taalcursussen op ieders niveau aan 

te bieden. Ook naar anderstalige kinderen worden er initiatieven ( zoals 

taalkampen ) georganiseerd.  

 Het Nederlands machtig zijn, maakt het mogelijk het leerproces van uw kind te 

volgen en te ondersteunen. Dat blijft een meerwaarde en vergroot de kansen van 

uw kind.  

 Van de ouders wordt een positieve houding verwacht ten aanzien van de 

bijkomende inspanningen die de school levert om de taalachterstand van de 

leerlingen weg te werken.  

  zie ook schoolreglement 
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1 Situering van onze school 
 

1.1. Administratieve gegevens  
 

Gemeentelijke basisschool De Springveer 

Gemeenveldstraat 10 

1652 Alsemberg 

 

Tel.:  02 359 16 32 ● e-mail: info.despringveer@gbsbeersel.be ● website: 

www.despringveer.be  

 

 

Wij zijn een gemengde, Nederlandstalige basisschool die behoort tot het 

officieel gesubsidieerd onderwijs. 

 

Onze school is conform de wetgeving en voldoet aan de gestelde 

doelstellingen van het ministerie van onderwijs (ontwikkelingsdoelen, 

eindtermen, voorwaarden). Onze school wordt gesubsidieerd door het 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap departement onderwijs. 

 

Drie jaar kleuteronderwijs en zes jaar lager onderwijs vormen samen het 

basisonderwijs. 

 

 

1.2. Schoolbestuur   

Gemeentebestuur van Beersel 

Alsembergsteenweg 1046 

1652 Alsemberg 

                                                

Tel : 02 359.17.17 ● e-mail: info@beersel.be ● website: www.beersel.be 

 

Schepen van Onderwijs: Jo Vander Meylen (tot en met 31/12/2022, wordt 

Burgemeester op 1/1/2023), Bruno Lerminiaux (vanaf 1/1/2023)  

Diensthoofd Onderwijs: Elke Poelaert. 

     

 

Voor vragen i.v.m. het onderwijs in de gemeente kunt u terecht bij de 

directie of  Elke Poelaert (onderwijs@beersel.be ● 02 359 18 51) 

 

 

1.3.   Scholengemeenschap  

Onze school behoort tot de scholengemeenschap van de Beerselse 

gemeentescholen 

 

De scholengemeenschap omvat de volgende scholen: 

 

        

 gemeentelijke basisschool Blokbos Lot  

 gemeentelijke basisschool Dworp 

 gemeentelijke basisschool Huizingen 

gemeentelijke basisschool De Springveer Alsemberg 

http://www.despringveer.be/
mailto:info@beersel.be
mailto:onderwijs@beersel.be
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1.4.  Personeel   

 

1.4.1. Directeur  

Erik Chabert 

  

1.4.2. Kleuteronderwijs 

Groepsleraren 

   

Graadsklas (onthaal- en eerste kleuterklas)  

K1A Steffi De Ruyck (t.v.v. Linde Mosselmans)  

Graadsklas (onthaal- en eerste kleuterklas)  

K1B Shana Dhoze (t.v.v. Odile Theunissen)  

2de kleuterklas  K2 Dominique Tack (t.v.v. Elsie Merckx)   

3
de
 kleuterklas  K3 Marjon Devillé (t.v.v. Rosalie Demol) 

  

     

Kinderverzorgster Griet Desmecht 

 

Kleuterturnen  Wim Doudelet 

    

    

 

Ondersteuning (SES) Els Ecker (Uitdagend Werk in KS,  

Leesplekbegeleider, co-teacher K2 en K3, zorg)  

Ingrid Hellebaut (Kids Relax, co-teacher K1A/K1B) 

Xiomara Hernandez Torres (t.v.v. Karin Van Hauwermeiren)  

(Motoriek, Kindtekeningen) 

    

                     

1.4.3. Lager onderwijs 

Groepsleraren 

 

1
ste
 leerjaar Steffi Hanssens  

2
de
 leerjaar Jirka Degol 

3
de
 leerjaar Elke Maes en Laura Van Campenhout 

4
de
 leerjaar Mona Dierickx 

5
de
 leerjaar Nancy Roelandt en Laura Van Campenhout 

6
de
 leerjaar Ingrid Ghyselinck 

 

 

Ondersteuning (SES) Els Ecker (Leescoach, Leesplekbegeleider, co-teacher L1) 

Ingrid Hellebaut (Kids Relax) 

    Kristien Denayer (co-teacher L2, L4, L6) 

    Karin Van Hauwermeiren (OKAN)) 

    Laura Van Campenhout (co-teacher L1, L3, L5) 

    Anja Partous (co-teacher L2, L4, zorg) 

    Elke Maes (Uitdagend Werk/Traject in LS) 

 

LO + zwemmen Wesley Michiels 

   

1.4.4. Leermeesters 

  

Protestants-Evangelische godsdienst: Alexandra Buyze en … (nog gezocht) 

Rooms-katholieke godsdienst: Liesbet De Greef  

Niet-confessionele zedenleer: Marleen Karsmakers 
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Islamitische godsdienst: Hüseyin Turgut  

1.4.5. Zorgcoördinatoren  

Lagere school  Anja Partous 

Kleuterschool:  Els Ecker 

 

1.4.6. Toezichthoudend personeel in de eetzaal 

Monique Similion (LS) 

Caroline Wolput (LS) 

Sanne van Haustraete (KS) 

Luc Carlier (KS) 

Raphaël Woestyn (KS) 

 

1.4.7. Administratief personeel 

Marie-Rose Genicot (Personeel) 

Ilse Vanderelst en Helga/Amys Britt De Neyer (Leerlingen en Administratie) 

Leen Pappaert (Facturatie) 

 

1.4.8. ICT-coördinator 

ICT Beersel-team en ICT-coach Nadia Van Turnhout 

 

1.4.9. Vertrouwenspersonen binnen de school 

 in de school:    de directie 

 

 

Bij het begin van elk schooljaar krijgen de leerlingen digitaal een aangepaste 

personeelslijst (via Questi: ook reeds in de Pukkel mini! van juni en 

september 2022). 

 

 

1.5.  Overleg & participatie 
  

1.5.1. Klassenraad 

De klassenraad is een team van personeelsleden (eventueel aangevuld met exter-

ne deskundigen) dat onder de leiding van de directeur of zijn afgevaardigde 

samen de verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding van het onderwijs aan 

een bepaalde leerlingengroep of  een individuele leerling. 

 

1.5.2. Schoolraad 

De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal 

onderwijsaangelegenheden.  

 

 Overleg bij : o.a. schoolreglement,  beleidsplan CLB, extra 

murosactiviteiten, welzijn- en veiligheidsbeleid in de school, 

bijdrageregeling. 

 

 Advies bij : samenwerkingsverbanden met andere inrichtende machten - bus 

en busbegeleiding, nascholingsbeleid, projecten 
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De huidige schoolraad bestaat uit: 

  

 De vertegenwoordigers van het schoolbestuur 

 Jo Vandermeylen, Schepen van onderwijs 

 Erik Chabert, directie 

 

 De vertegenwoordigers van het personeel      

 Els Merckx   

 Els Ecker 

 Ingrid Ghyselinck  

 

 De vertegenwoordigers van de ouders  

 Joke Vandenbussche (wordt opgevolgd) 

 Ben Houbrechts 

 Stijn Hemelings 

 

 De gecoöpteerden voor de lokale gemeenschap  

 

 Chantal Rodts 

 Annick De Meyere 

 Katleen Claeys 

    

Voorzitter:  Els Ecker 

Secretaris:   Els Merckx 

        

De duur van het mandaat van de vertegenwoordigers van de ouders, personeel en 

lokale gemeenschap is beperkt tot maximaal vier jaar of de resterende duur van 

het mandaat 

en is hernieuwbaar. 

           

De voorzitter bepaalt de agendapunten. De leden kunnen uiterlijk 10 

kalenderdagen voor de vergadering een schriftelijke vraag stellen om een 

onderwerp aan de agenda  toe te voegen. 

   

1.5.3. Oudervereniging 

De ouderraad steunt de school en helpt om pedagogische projecten, en 

sneeuwklas te realiseren.  

           

In de vergaderingen van de ouderraad staan de belangen van de kinderen en de 

kwaliteit van het opvoedingsproject binnen onze school centraal.  

           

De ouderraad vergadert maandelijks.         

Meer info, suggesties of vragen? Contacteer de voorzitter.  

 

Voorzitter: Annick Swaelens 

Secretaris: Stijn Hemelings 

Contact: info@despringveerouderraad.be  

 

1.5.4. Leerlingenraad 

Sinds oktober 2020 zijn we op GBS De Springveer opnieuw gestart met een door 

de leerlingen verkozen LEERLINGENRAAD.  Uit iedere klas (vanaf K3 tot en met 

L6) werden telkens 2 Springveren (digitaal) verkozen na een algemene 

mailto:info@despringveerouderraad.be
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kandidatuur(voor)stelling op school.  Om de 1 à 1,5 maand komen de verkozenen 

samen met meester Erik en juf Marleen (NCZ) om zaken te bespreken en acties te 

ondernemen, waardoor De Springveer een nog levendiger warme school mag worden.  

 

1.6.  Pedagogische begeleiding 

 
Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door het 

Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap 

(OVSG).  

 

Goedroen van Lunenburg - Goedroen.Vanlunenburg@ovsg.be,   

pedagogisch adviseur, is de contactpersoon voor onze school. 

 

 

1.7.  Pedagogisch project 
 

Het pedagogisch project van de gemeente Beersel is het uitgangspunt en de 

leidraad van onze schoolwerking. De tekst hiervan werd goedgekeurd door de 

gemeenteraad. 

 

Volledige tekst pedagogisch project: zie bijlage.  

 

Uiteraard is iedere gemeenteschool gelijk en anders, afhankelijk van haar 

schoolbevolking en van zoveel andere omgevingsfactoren.   

 

Eigen aan GBS De Springveer is dat vele kinderen van verschillende 

nationaliteiten, rassen, culturen hier een leer- en leefplekje vinden.       

We hebben een sterk samenwerkingsverband met het Rode Kruis Opvangcentrum te 

Alsemberg. Tot 2020 hadden we een eerder exclusieve OKAN-klaswerking, 

sedertdien zijn we geëvolueerd naar een meer inclusieve werking: onze 

nieuwkomers sluiten mee aan bij de reguliere klas.  Wanneer nodig bieden we 

hen in meer of mindere mate een taalbad aan.  We merken op dat ze grotere 

leersprongen maken en zich meer verbonden weten in onze (hun) school. 

 

  
 

 

 

 

 

 

mailto:Goedroen.Vanlunenburg@ovsg.be
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SCHOOLFOTO 2020-2021 (uit Mijn Onderwijs, Dataloep) 

 

Volgende tabel toont enkele tendensen binnen onze 

school(bevolking): 

 Licht groeiend leerlingenaantal doorheen de jaren 

 Stijging van aantal (43%) leerlingen met thuistaal niet-Nederlands 

 Lichte daling van aantal leerlingen (1 op 8) uit de buurt 

 Stijging van aantal leerlingen (1 op 3) met schooltoelage  

 1/6 (1 op 6) kinderen heeft een mama met laag opleidingsniveau 

 

 
 

HOE KUNNEN WE ONZE GROEIENDE DIVERSITEIT WAARDEREN EN INZETTEN OM DE 

ONTWIKKELING VAN IEDERE LERENDE SPRINGVEER TE STIMULEREN? 

 

 INZETTEN OP OUDERPARTICIPATIE = ouders aanspreken, uitnodigen, vragen om 

mee te werken. 

 INZETTEN OP ZELFREFLEXIEF VERMOGEN = wat doen we?  Waarom doen we wat we 

doen?  Link naar de beertjes van Meichenbaum, de Springveermannetjes. 

Eerst bij ons als schoolteam, dan onderwijzen aan onze leerlingen en 

tenslotte ouders hiermee “besmetten”. 

 TAAL OPWAARDEREN = in onze communicatie iedereen meepakken, via 

maandelijks schoolkrantje “Pukkel” (met een vaste rubriek voor telkens 

een andere klas), de klas- en schoolblogs,spreekkansen van iedereen 

verhogen door o.a. Kindgesprekken, FORUM (samenkomst voor alle 

leerlingen), Taalaspecten, dieper bevragen via Taxonomie van Bloom 

tijdens boekpromoties, Bende van Beersel, leerlingen- en 

kindergemeenteraad, free podium, maandelijkse Leesplekmomenten, Super 

Springveren, Filosofeerklas, Kids Relaxlessen, zelfevalueren op 

rapporten,   terugkerende acties als Voorleesweek, Gedichtenweek en Rode 

Neuzendag, meer creatief schrijven…  
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WAAR GAAN WE VOOR?  WAAR STAAN WE VOOR? 

 

In de schooljaren 2017-2019 schreef het schoolteam aan de visie en 

missie van onze school, met 2 lettergedichten als resultaat: 

 

Dat elk kind zich kan ontwikkelen om zelfstandig en gelukkig te 

functioneren in onze wereld 

Elk kind is uniek, belangrijk en staat centraal, met sterktes/zwaktes 

Succeservaringen opdoen 

Positief leren omgaan met kritiek 

Respect voor elkaar en hun omgeving/milieu 

Inzetten op talenten en interesses, zodat elk kind zijn persoonlijkheid 

kan ontwikkelen 

Nadruk, niet enkel op cognitieve vaardigheden, maar inzetten op zoveel 

mogelijk domeinen 

Goed voelen: betere motivatie, beter functioneren 

Veilig en geborgen voelen 

Elk kind “Echt” kennen 

Ruimte om zich persoonlijk te kunnen ontwikkelen 

 

HOE WILLEN WE DAT BEREIKEN? 

Door kinderen veel kansen te geven, zodat ze zich maximaal kunnen 

ontplooien. 

Eenduidige afspraken en continuïteit, zonder hiaten, in de leerlijnen. 

(zowel horizontale als verticale lijn is belangrijk) 

Succeservaringen opdoen. 

Prioriteiten stellen (wikken en wegen wat voorrang krijgt) 

Remediëren en differentiëren zijn een must. 

Inzetten op talenten. 

Navorming is broodnodig. 

Goede uitdagende werkvormen en materialen aanbieden. (zorgboekje, 

Sprint,..) 



SCHOOLBROCHURE GBS DE SPRINGVEER ALSEMBERG 2022-2023                                                                                                                                                           13 

Vertrouwensband met de leerkracht. 

Ervaring en expertise met elkaar delen. Goede communicatie en 

samenwerking met kinderen, gezinnen en netwerken (OCMW, Clb, SzG, 

Vroegere scholen, Logo, kiné, ONW…) 

Een krachtige leeromgeving aan te bieden, kinderen te motiveren nieuwe 

dingen uit te proberen. 

Rust: kinderen rust gunnen in kleinere groepen. 

 

Vanaf schooljaar 2020-2021 filterden we, vanuit het beleidsteam – rekening 

houdend met onze schoolsituatie en haar krachten en noden - onder begeleiding 

van onze toenmalige pedagogische begeleider van OVSG, Lindsay Pollet 3 

strategische doelen uit het  ®OK (Onderwijskwaliteitskader): 

 

 HET SCHOOLTEAM EN DE LERENDEN CREËREN SAMEN EEN POSITIEF, VERBINDEND EN 

STIMULEREND SCHOOL- EN KLASKLIMAAT.   

Een positief en stimulerend school- en klasklimaat gebaseerd op 

veiligheid, vertrouwen en wederzijds respect vormt de basis van de 

schoolwerking. Om dit te realiseren investeren het schoolteam en de 

lerenden in positieve en ondersteunende relaties en interacties. Een 

dergelijk klimaat betekent ook dat het schoolteam met inspraak van de 

lerenden duidelijke afspraken en regels maakt en deze consequent 

hanteert. 

 

 HET SCHOOLTEAM EN DE LERENDEN GAAN POSITIEF OM MET DIVERSITEIT. 

Diversiteit is een normaal gegeven waar iedereen dagelijks in 

verschillende situaties mee te maken krijgt. Het kan gaan om verschillen 

in taal, geslacht, seksuele oriëntatie, religie, cultuur, ras, socio-

economische status, cognitieve en fysieke mogelijkheden, beleving, 

interesses, bezigheden, zienswijzen, behoeften … Deze diversiteit is een 

meerwaarde voor de ontwikkeling van lerenden indien het schoolteam ze in 

het onderwijsleerproces positief aanwendt. Zo bouwt het schoolteam aan 

een inclusieve cultuur. 

 

 ZELFREGULERENDE VAARDIGHEDEN VERHOGEN EN ZO ONTWIKKELING STIMULEREN.             

We streven naar co-ownership (leerproces-eigenaarschap) bij onze 

Springveren, zij zijn als het ware eigenaar van hun eigen leerproces en 

zullen zichzelf gaandeweg leren inschatten, evalueren en bijsturen waar 

nodig.  Hiervoor zullen we als leerkracht o.a. hardop denken, zodat we 

onze Springveren leren te reflecteren en hun denkstrategieën met ons te 

delen.  Zelfsturing is iets waar we in de kleuterklassen de zaadjes van 

planten en hopen dat iedere Springveer dit in hoge kan opbouwen.  
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We weten ons geïnspireerd en begeleid door OVSG (Meer Leeskracht, 

2020-2022), CEGO (professionalisering rond Welbevinden 

Betrokkenheid) en WARME SCHOLEN (2022-2024) (www.warmescholen.net) 

Met het team hebben we de visietekst onder de loep genomen en zijn 

we bezig om een verkorte krachtige visietekst uit te schrijven. 

1.8.  Onderwijsaanbod 
 

De doelen uit het pedagogisch project worden geconcretiseerd, via het 

gebruik van de OVSG-leerplannen, in de leergebieden 

 

 lichamelijke opvoeding 

 muzische vorming 

 taal  

 wereldoriëntatie 

 wiskundige initiatie en wiskunde 

 Frans 

 

en voor het lager onderwijs, de leergebiedoverschrijdende thema’s 

 leren leren 

 sociale vaardigheden 

 ICT 

 

Daarnaast omvat het onderwijsaanbod voor het lager onderwijs twee 

lestijden onderwijs in één van de erkende godsdiensten of in de niet- 

confessionele zedenleer. 

 

 

1.9.  Schoolstructuur 
 

Het schoolbestuur/directie bepaalt in overleg met de schoolraad de 

indeling in leerlingengroepen. 

De kleuters worden ingedeeld in groepen op basis van leeftijd. Bij een 

sterke aangroei van het aantal kleuters in de loop van het schooljaar 

kunnen de kleuters in een andere groep worden ingedeeld. Nieuwe groep-

sindelingen in de loop van het schooljaar gaan steeds in na een va-

kantieperiode.  

  

De kinderen van de lagere school worden ingedeeld in leerlingengroepen 

op basis van leeftijd en/of  schoolvorderingen. 

2. Algemene bepalingen 
 

2.1. Inschrijven  
 

http://www.warmescholen.net/


SCHOOLBROCHURE GBS DE SPRINGVEER ALSEMBERG 2022-2023                                                                                                                                                           15 

U wilt uw kind inschrijven in onze school?  

Zie afspraken LOP op  http://aanmelden.beersel.be  

 

Stap 1: aanmelden via http://basisschool-aanmelden.be    

 

Opgelet: de aanmeldingstermijnen liggen vast. Meld uw kind tijdig aan. 

 

 Van.. januari (10u) tot … januari (16u) 2021: broers en zussen en 

kinderen van personeel 

 Van … maart (10u) tot … maart (16u) 2021: alle kinderen. 

 

Stap 2: inschrijven 

 Van .. januari tot .. februari 202.. :  

in januari aangemelde en gunstig gerangschikte broers en 

zussen/kinderen personeel 

 Van ... mei tot .. mei 202..:  

in maart aangemelde en gunstig gerangschikte kinderen  

 Juni: 

Vrije inschrijvingen. 

 

 op gewone schooldagen tussen 8u30 en 11u30; 

 na telefonische  afspraak met de directeur (tel : 02/359.16.32 – 0491 

871 675) 

  

 

Voor de inschrijving hebben wij nodig: 

 kopie diploma van mama 

 ID-kaart :  

 

Hebt u geen ID-kaart voor uw kind, dan volstaat ook 

één van de volgende documenten :  

- een uittreksel uit de geboorteakte; 

- het bewijs van inschrijving in het 

vreemdelingenregister; 

- de reispas voor vreemdelingen.  

 

Bij de eerste inschrijving ontvangen de ouders naast 

deze brochure (informatie en schoolreglement) ook de 

volgende formulieren :  

- Ontvangst van en akkoord met het schoolreglement 

- Keuzeformulier levensbeschouwelijk vak of 

aanvraag vrijstelling (lager onderwijs) 

- Verklaring ouders bij inschrijving 

- Vragenlijst over de achtergrond van uw kind 

(Ministerie van Onderwijs en Vorming) 

- Toelatingen allerhande 

- Medische fiche 

- Desgevallend: Verklaring anderstalige nieuwkomer 

 

Je kan jouw kind inschrijven op onze school via het centraal 

aanmeldingsregister (www.basisschool-aanmelden.be).    

http://aanmelden.beersel.be/
http://basisschool-aanmelden.be/
http://www.basisschool-aanmelden.be/
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Gemeenschappelijke inschrijfdata worden vastgelegd in overleg met het 

LOP Beersel, Halle, Sint-Pieters-Leeuw. 

 

 

 

2.2. Godsdienstkeuze - zedenleer – vrijstelling 

 

Bij elke inschrijving van een leerplichtig kind  in het lager onderwijs 

en voor sommige leerplichtige kleuters (cfr. Schoolreglement) beslissen 

de ouders, bij ondertekende verklaring  

 dat hun kind een cursus in één der erkende godsdiensten volgt. 

 dat hun kind een cursus niet-confessionele zedenleer volgt. 

 

Bij het begin van elk nieuw schooljaar kan deze keuze wijzigen. 

Daarvoor maken de ouders een godsdienstkeuze in juni en dienen vóór 30 

juni de godsdienstkeuze in. 

 

Ouders die op basis van hun religieuze of morele overtuiging bezwaren 

hebben tegen het volgen van één  van de aangeboden cursussen godsdienst 

of niet-confessionele zedenleer kunnen op aanvraag  bij de directeur 

een vrijstelling bekomen.  Deze aanvraag dient ook verantwoord te 

worden. 

 

De school waakt erover dat de vrijgestelde leerlingen de vrijgekomen 

lestijden gebruiken voor de studie van hun eigen religie, filosofie, of 

moraal.   

 

2.3. Leerplicht en toelatingsvoorwaarden 

 

2.3.1. Kleuteronderwijs  

 

Instapdagen 

 

Als kleuters jonger zijn dan drie jaar, mogen ze een eerste keer naar 

school komen op één van de wettelijk opgelegde instapdata, nl.: 

 de eerste schooldag na de zomervakantie 

 de eerste schooldag na de herfstvakantie 

 de eerste schooldag na de kerstvakantie 

 1 februari  

 de eerste schooldag na de krokusvakantie 

 de eerste schooldag na de paasvakantie 

 de eerste schooldag na Hemelvaart 

 

Een kind is sinds 1 september 2020 vanaf de leeftijd van 5 jaar 

leerplichtig. 

 

 

 

2.3.2. Lager onderwijs 
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Een kind is leerplichtig en wordt toegelaten tot het lager onderwijs op 

1 september van het kalenderjaar waarin het de leeftijd van zes jaar 

bereikt.  Ouders moeten ervoor zorgen dat hun leerplichtig kind 

daadwerkelijk onderwijs volgt. 

 

Het lager onderwijs duurt in principe zes jaar. 

 

Leerlingen die zes jaar oud zijn, kunnen worden ingeschreven in het 

gewoon lager onderwijs als ze het voorgaand jaar 290 halve dagen 

aanwezig waren in een Nederlandstalige school. 

 

 

Afwijkingen 

 

 Ouders kunnen hun kind één jaar langer in het kleuteronderwijs houden of 

één jaar vroeger in het lager onderwijs laten beginnen. Deze beslissing 

kunnen de ouders pas nemen nadat ze het advies van zowel de klassenraad 

als het CLB-centrum hebben ingewonnen.  

Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar. Dit zijn leerplichtige 

leerlingen.  De ouders dienen dan ook alle wettelijke verplichtingen 

daaromtrent te volgen. 

 Ouders kunnen hun kind een zevende of achtste jaar in het lager 

onderwijs laten blijven. Voor de toelating tot het achtste jaar is een 

gunstig advies van de klassenraad en een advies van het CLB-centrum 

noodzakelijk. 

 Ouders van een leerplichtig kind van vreemde nationaliteit moeten ervoor 

zorgen dat hun kind daadwerkelijk onderwijs volgt vanaf de zestigste dag 

na de  inschrijving in het vreemdelingen- of bevolkingsregister. 

 

Sinds 1 september 2020 is de leerplicht verlaagd van 6 naar 5 jaar.  

Vanaf dan moet iedere 5-jarige minstens 290 halve dagen op school zijn, 

al is maximale aanwezigheid het streefdoel.  Is een 5-jarige geen 290 

halve dagen aanwezig?  Dan beslissen de klassenraden kleuter- en lager 

onderwijs of hij/zij mag instappen in het lager onderwijs.  Leerlingen 

die aan die voorwaarde niet voldoen , kunnen worden toegelaten tot het 

gewoon lager onderwijs wanneer ze slagen voor een proef die hun kennis 

van het Nederlands nagaat. Taalproeven worden afgenomen door het CLB. 

 

Voor een groeipakket moet een 5-jarige ook minstens 290 halve dagen 

aanwezig zijn.   

 

 
2.4. Schoolverandering 
 

Schoolverandering kan steeds in de loop van het schooljaar.  

 

De oorspronkelijke school meldt het aantal dagen ongewettigde 

afwezigheid (lager) aan de nieuwe school. 

    

Schoolverandering van het gewoon naar het buitengewoon  basisonderwijs 

kan onmiddellijk zodra de ouders over een inschrijvingsverslag 

beschikken.  
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We denken dat veranderen van school in de loop van het schooljaar, 

omwille van persoonlijke meningen, zelden een goede keuze is. Een goed 

gesprek met de klasleraar en/of de directie kan verhelderend zijn. 

 

 

 

2.5. Het Centrum voor leerlingbegeleiding (CLB) 
 

Het  schoolbestuur heeft een beleidsplan/beleidscontract afgesloten met 

het CLB van Halle, Centrum leerlingenbegeleiding voor het vrij en 

gemeentelijk onderwijs, Ninoofsesteenweg 7 te 1500  Halle. ●  Tel : 

02/356.55.23 ● Mail info@clbhalle.be ● website www.clbhalle.be  

 

Dit CLB behoort tot het vrije net. 

 

Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van 

leerlingen nu en in de toekomst. Hierdoor  wordt bij de leerlingen de 

basis gelegd van alle leren, zodat zij door hun schoolloopbaan heen de 

competenties kunnen verwerven en versterken die de grondslag vormen 

voor een actuele en voortdurende ontwikkeling  en maatschappelijke  

participatie. 

             

Het CLB begeleidt leerlingen in de volgende domeinen:    

 leren en studeren 

 onderwijsloopbaan 

 preventieve gezondheidszorg 

 psychisch en sociaal functioneren 

 

In het CLB werken pedagogen, psychologen, maatschappelijke werksters, 

artsen en verpleegkundigen samen.  CLB-begeleiding is gratis en 

gebonden aan beroepsgeheim. 

 

Het CLB maakt zijn werking bekend aan hun leerlingen en hun ouders. Het 

CLB werkt op vraag van de leerlingen, de ouders en de scholen, behalve 

voor de verplichte begeleiding. 

 

Kan CLB Halle een dossier opvragen bij een ander CLB dat vroeger 

instond voor de begeleiding? 

 

Als een leerling vroeger naar een school ging, die samenwerkte met een 

ander CLB, dan is het aangewezen dat CLB Halle het volledige vroegere 

dossier opvraagt.  Tegen het opvragen van de vroegere medische 

dossiergegevens en de eventuele gegevens over vroegere spijbelproblemen 

kan men als ouder geen verzet aantekenen.  Dit kan wel voor de andere 

gegevens van het vroegere dossier.  In dit geval dient u dit aan CLB 

Halle te laten weten via een specifiek formulier dat te bekomen is bij 

CLB Halle of bij de schooldirectie.  Dit moet gebeuren binnen de 10 

dagen na het ondertekenen van het schoolreglement. 

 

Wanneer we merken dat wij als school en het CLB bijkomende hulp nodig 

hebben in de (leer)begeleiding van een leerling, kunnen we na overleg 

met de ouder(s) overgaan tot een aanmelding bij ONW 

http://www.clbhalle.be/
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(ondersteuningsnetwerk).  De afgelopen jaren hebben we samengewerkt met 

ONW Kasterlinden waar we ook volgend schooljaar mee “in zee gaan”. 

 

2.5.1. De psycho-sociale begeleiding 

 

Begeleiding door het CLB gebeurt met instemming van de ouders en kan 

niet verder gezet worden zonder deze toestemming. De instemming van de 

ouders is niet vereist als de begeleiding betrekking heeft op 

leerplichtproblemen van een leerplichtige jongere in het kader van de 

wettelijke opdracht van de overheid inzake leerplichtcontrole. 

 

 De CLB-contactpersonen voor onze school:   

 

Vanaf 1 september 2020 is aan elke school 1 onthaalmedewerker verbonden 

die de schoolinterne zorg ondersteunt en elke nieuwe vraag beluistert. 

Hij/zij is de eerste contactpersoon voor alle leerlingen, ouders en ook 

voor uw school. 

 

De onthaalmedewerker in onze school heet Joachim Kindt. 

 

Afhankelijk van de vraag kan de onthaalmedewerker 

- de schoolinterne zorg ondersteunen 

- dit zelf verder opnemen 

- doorverwijzen naar andere diensten 

- de vraag doorgeven naar een traject begeleider van het BaO-team 

“ Sint-Pieters-Leeuw – Alsemberg – Drogenbos – Sint-Genesius-Rode” 

 

 De CLB-contactpersonen zijn bereikbaar  

  

 In het CLB Halle via tel 02/356.55.23 

 Op school: wekelijks/om de 2 weken (op vraag) op vrijdagvoormiddag. 

 
Het CLB-dossier  

 

Wordt een begeleiding opgestart voor een kind, dan wordt er een dossier 

opgemaakt.  In dat dossier  komt alles wat met begeleiding te maken 

heeft.  

In het dossier komen enkel de gegevens die werkelijk nodig zijn voor de 

begeleiding.  

Alle gegevens worden met de nodige discretie behandeld. 

 

Meer informatie over de geldende regelgeving, ook in verband met recht 

op toegang en afschrift  van het dossier: 

http://www.ond.vlaanderen.be/clb.  

 

Het dossier van een kind wordt nog minstens 10 jaar na het laatste 

medisch onderzoek bewaard.   

Gaat een kind naar een andere school dan gaat het dossier automatisch 

naar de CLB-medewerker met wie die school samenwerkt.              

                  

2.5.2. De medische begeleiding 

 

http://www.ond.vlaanderen.be/clb
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De medische begeleiding bestaat uit algemene, gerichte consulten en 

profylactische maatregelen.  Het medisch consult gebeurt door mevrouw 

Lise Seghers (verpleegkundige), te bereiken op het CLB: 02 356 55 23  

 

Het medisch schooltoezicht in onze school gebeurt door het  

 

Vrij CLB-centrum 

Steenweg naar Ninove 7 

1500 Halle 

. 

Het medisch onderzoek  wordt verzorgd door de vaste schoolarts  

verbonden aan het CLB.  

 

Ouders kunnen m.b.t. de algemene en gerichte consulten verzet 

aantekenen tegen de keuze van de CLB-arts.  In dit geval melden zij dit 

per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan de directeur van 

het CLB.  Binnen de 90 dagen moeten zij een andere arts van hetzelfde 

CLB, een arts van een ander CLB of een arts die over hetzelfde 

bekwaamheidsbewijs beschikt als de CLB-arts kiezen. 

 

 

Elk kind dat school loopt in een erkende school in Vlaanderen, moet 

naar het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) voor een systematisch 

contact: 

 In het 5 de leerjaar op school. 

 In het 1
ste
 leerjaar op school. 

 In het 4
de
 leerjaar op het CLB in Halle. 

 In het 6
de
 leerjaar op het CLB in Halle 

 In de eerste kleuterklas: op uitnodiging op het CLB (of op school) met 

ouders. 

 

 

 Medisch onderzoek in het CLB-centrum of op school 

 

De CLB-arts en -verpleegkundige testen de ogen en oren van het kinderen, 

meten de lengte en het gewicht, kijken de tanden en de houding na, en 

kijken ook na of het kind zich normaal ontwikkelt. Zo kan het CLB snel 

beginnende ziektes opsporen en erger voorkomen. Als de CLB-arts een 

probleem vaststelt of vermoedt, bezorgt die de ouders een advies, 

bijvoorbeeld om een specialist nader onderzoek te laten doen. 

 

Het CLB- houdt toezicht op de vaccinatietoestand van de leerlingen en 

biedt vaccinaties aan die in het vaccinatieschema zijn opgenomen. 

Ouders en leerlingen worden hierover geïnformeerd en geven hierover hun 

toestemming. 

 

 

 Besmettelijke ziekten en profylactische maatregelen. 

 

In geval van besmettelijke ziekten bij leerlingen of onderwijspersoneel 

moet het CLB maatregelen nemen die de verdere verspreiding van die 
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ziekten helpen voorkomen: dat zijn de zogenaamde profylactische 

maatregelen. 

 

We vragen de ouders om onmiddellijk de directeur en de CLB-arts te 

verwittigen bij de volgende ziekten :  

 

 kroep (difterie) 

 geelzucht (Hepatitis A + B) 

 buiktyfus, bacillaire, dysenterie, 

 hersenvliesontsteking (meningokokken, meningitis en –sepsis) 

 kinderverlamming (poliomyelitis) 

 roodvonk (infecties met beta-hemolytische streptococcen van groep A 

(o.m. scarlatina) 

 besmettelijke longtuberculose. 

 Kinkhoest 

 Schurft 

 Bof (dikoor), 

 Mazelen, 

 Salmonellosen,shigellose (besmettelijke diarree) 

 Rubella 

 Huidinfectie (impetigo) 

 Schimmels van de hoofdhuid (tinea van de schedelhuid) 

 Schimmels (tinea) van de gladde huid (herpes circinata, st.-katarina-

wiel, kérion van Celsus) 

 Pediculosis 

 Varicella (windpokken) 

 Luizen 

 Parelwratten 

 Hiv-infectie 

 Covid-19 

 

Het CLB treft de nodige profylactische maatregelen.  De maatregelen 

zijn bindend voor leerlingen, ouders en personeel. 

 

 

 Verzet  

 

Het medisch toezicht is wettelijk verplicht. Verplicht betekent echter 

niet dat deze onderzoeken altijd door een CLB-arts moeten worden 

uitgevoerd. Ouders en leerlingen vanaf 12 jaar kunnen zich verzetten 

tegen het uitvoeren van deze medische onderzoeken (algemene en gerichte 

consulten) door een bepaalde CLB-arts of in een CLB.  

 

In dat geval tekent u schriftelijk verzet aan bij de directeur van het 

CLB-centrum. Dat doet u door middel van een aangetekende brief of tegen 

afgifte van een ontvangstbewijs. Het verzet moet natuurlijk ook 

getekend en gedateerd zijn. 

 

Als u verzet aantekent, bent u wel verplicht de onderzoeken binnen een 

termijn van negentig dagen te laten uitvoeren door: 
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 een andere arts van het CLB 

 een arts van een ander CLB 

 een huisarts 

De arts die de onderzoeken uitvoert, moet dan binnen de vijftien dagen 

na het onderzoek een verslag ervan bezorgen aan het CLB dat de leerling 

begeleidt.  

      

3. Is CLB-begeleiding verplicht? 

 

Door in te schrijven in de school kiest u automatisch voor begeleiding 

door het CLB waarmee de school samenwerkt. De school overlegt geregeld 

met het CLB over het schools functioneren van leerlingen. Blijkt 

hieruit dat CLB- begeleiding wenselijk is, wordt eerst toestemming 

gevraagd aan de ouders. 

 

CLB-begeleiding is in 3 gevallen verplicht:    

 Medische onderzoeken 

 Maatregelen bij besmettelijke ziekten 

 Tussenkomst bij spijbelgedrag 

 

 

2.6. Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden 

 

2.6.1. Bepalingen uit de regelgeving 

 

Bij de eerste inschrijving van het kind melden de ouders aan de 

directeur of zij al dan niet het ouderlijk gezag over het kind 

gezamenlijk uitoefenen. Vermoedt de directeur dat de ouders het 

ouderlijk gezag niet gezamenlijk uitoefenen of dat één van de ouders 

handelt zonder de toestemming van de andere ouder, dan kan hij nadere 

informatie en eventueel een ondertekende verklaring vragen waarin de 

ouders de juiste informatie over de uitoefening van het ouderlijk gezag 

verschaffen. 

De directeur geeft in dergelijke gevallen een overzicht van de 

respectievelijke bevoegdheden aan beide ouders. 

 

Het ouderlijk gezag geldt enkel ten aanzien van minderjarigen die de 

Belgische nationaliteit hebben.  Ontvoogde minderjarigen zijn niet aan 

het ouderlijk gezag onderworpen. Voor minderjarige leerlingen van 

vreemde nationaliteit geldt het eigen nationaal stelsel van personen en 

familierecht. 

 

 Samenlevende ouders 

Elke ouder die alleen een handeling stelt die verband houdt met het 

ouderlijk gezag wordt geacht te handelen met instemming van de andere 

ouder. 

Dit geldt zowel voor gehuwde samenlevende ouders als voor niet gehuwde 

samenlevende ouders. 

Heeft de directeur of een personeelslid van de school het vermoeden dat 

die stilzwijgende toestemming ontbreekt dan zal hij zijn medewerking 

weigeren tot er toestemming is van de tweede ouder. 
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 Niet-samenlevende ouders 

Wanneer de ouders niet samenleven, blijven zij het ouderlijk gezag 

gezamenlijk uitoefenen (co-ouderschapsregeling). Ook hier geldt het 

vermoeden van instemming van de afwezige ouder, wanneer de andere ouder 

alleen een rechtshandeling betreffende het kind stelt. Heeft de direc-

teur of een personeelslid van de school het vermoeden dat die stil-

zwijgende toestemming ontbreekt dan zal hij zijn medewerking weigeren 

tot er toestemming is van de tweede ouder. 

 

 Afwijking co-ouderschapsregeling 

In afwijking van de co-ouderschapsregeling kan de bevoegde rechter het 

ouderlijk gezag uitsluitend opdragen aan één van beide ouders. Hij kan 

ook een tussenoplossing uitwerken waarbij voor bepaalde beslissingen 

met betrekking tot de opvoeding van het kind de instemming van beide 

ouders vereist is terwijl voor het overige één ouder alleen verantwoor-

delijk is. De school zal op voorlegging van een dubbel van de rechter 

de regeling volgen. 

 

Binnen een exclusief ouderlijk gezag, behoudt de ouder die niet het 

ouderlijk gezag uitoefent het recht om toezicht uit te oefenen op de 

opvoeding. Dit houdt in dat hij op de hoogte wordt gehouden van de 

schoolresultaten en schoolverrichtingen. Het geeft evenwel geen beslis-

singsrecht in verband met de opvoeding. 

 

De regeling voor niet-samenlevende ouders is van toepassing op: 

 feitelijk gescheiden (echt)paren; 

 uit de echt gescheiden ouders; 

 ouders die vroeger samenleefden; 

 ouders die nooit hebben samengeleefd. 

 

 Ontzetting uit het ouderlijk gezag 

Door een rechterlijke beslissing kan een ouder worden ontzet uit het 

ouderlijk gezag. Deze ouder heeft geen beslissingsrecht in verband met 

de opvoeding en evenmin een recht op informatie. De school zal de 

regeling volgen na voorlegging van een dubbel van het vonnis waaruit de 

ontzetting blijkt. 

 

2.6.2. Concrete afspraken 

 

De directeur moet de regelgeving inzake ouderlijk gezag bij alle 

beslissingen in verband met de opvoeding van de leerlingen naleven o.m. 

 

 bij de inschrijving van de leerlingen; 

 bij de keuze van een levensbeschouwelijk vak of de vrijstelling daarvan; 

 bij orde- en tuchtmaatregelen; 

 keuzes i.v.m. de schoolloopbaan van het kind (bv. zittenblijven of 

niet). 

 bij de schoolverrichtingen in het algemeen (bv. bij informatie via 

nieuwsbrief , bij uitnodiging oudercontacten, bij bezorgen van 

rapporten, …) 
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Bij inschrijving van een kind van niet- samenlevende ouders of bij 

melding van niet meer samenwonen van de ouders wordt afgesproken welke 

ouder de informatie meekrijgt via het kind en eventueel welke ouder de 

informatie ontvangt via de post.  Sowieso informeert de school alles 

digitaal naar beide ouders indien desgevallend.   Alleen ouders die 

ontzet zijn uit de ouderlijke macht ontvangen geen informatie. 

 

 

 

 

3. Organisatorische afspraken 

 

3.1. Openstellen van de school ● organisatie van de schooluren  

 

Lesuren 

 Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

 voormiddag: 8u30 tot 12u05 

 namiddag: 13u30 tot 15u20  

 Woensdag 

 voormiddag: 8u30 tot 12u05 

 namiddag:  vrij 

 

Tijdens de schooluren zijn de poorten gesloten.  Bij het eerste 

belsignaal verlaten alle ouders de school. 

 

Facultatief naschools aanbod voor de lagere school 

 Sinds 1 september 2020 is het facultatief aanbod (taalinitiatie Frans) 

voor alle Beerselse gemeentescholen weggevallen. 

 

Middagpauze                          

Tijdens de middagpauze kunnen kinderen afgehaald worden om thuis te 

eten. 

 

Vakantie en vrije dagen (schoolvakanties en facultatieve vrije dagen) 

Aan het einde en in het begin van het schooljaar krijgen de kinderen 

een lijst van de verlofdagen.  Deze wordt digitaal doorgestuurd via 

Questi en op papier voor de kinderen wiens ouders geen toegang hebben 

tot Questi. 

 

 

3.2. Toezichten en kinderopvang 

3.2.1. Toezichten 

 

 Er is toezicht vanaf 8 u. 

 Ochtend-, en middagtoezicht  door leerkrachten (8u-8u30 en 12u-12u30) 

en/of toezichtsters (vanaf 11u30 klaarzetten warme maaltijden, vanaf 

12u25 buiten) 
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 Speeltijden (10u10 en indien desgevallend 14u20) :  door de leerkrachten  
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3.2.2. Kinderopvang buiten de normale aanwezigheid van de leerlingen  

 

Voor- en naschools worden de kinderen opgevangen in de buitenschoolse 

opvang: Malleboot ’t Springveertje (3Wplus).  

 

‘t Springveertje is toegankelijk voor alle kinderen  

 vanaf 7u ’s morgens   

 ‘s avonds van 15u35 tot 18u30  

 op woensdagnamiddagen van 12u20 tot 18u30  

 

  
  

Meer info?  Contacteer de coördinator Monica Boelens: 

0499/90.59.79| 0499/64.04.51 

  

Tijdens pedagogische studiedagen of in de gewone vakantieperiodes is er 

geen opvang voorzien in het Springveertje, tenzij er voldoende vraag 

naar is, kan dit wel worden ingericht. 

 

Een fiscaal attest wordt afgeleverd voor de betaalde opvang.  

   

 

3.3. Schoolverzekering 

Verzekeringsinstelling : AXA BELGIUM, Vorstlaan 25, 1000 Brussel  

 

Wat is er verzekerd :  

 Lichamelijke letsels opgelopen in de school en tijdens schooltijd.  

 Lichamelijke letsels opgelopen tijdens buitenschoolse activiteiten, 

georganiseerd door de school (sneeuwklas, verkeersdag, filmbezoek enz,). 

 De verzekering voorziet eveneens schadeloosstelling voor persoonlijk letsel 

opgelopen onderweg van en naar de school. Uw kind moet dan wel de normaal 

gevolgde weg nemen binnen een normale tijdsduur, nodig om zich te 

verplaatsen tussen de vertrek- en aankomstplaats. 

 Brillen: glazen worden integraal vergoed, montuur wordt vergoed voor een 

(beperkt) forfaitair bedrag 

 

Wat is niet verzekerd? 

 Persoonlijke zaken, vb. gsm, kledij, fiets, horloge…. 

 

     

Wie en hoe verwittigen bij schade en ongeval ? 

  

 De directie vult de ongevalsaangifte in; 

 het kind, vergezeld van ouder(s) en/of leerkracht gaat naar de dokter. 

 Nadien wordt deze digitaal op het secretariaat doorgestuurd. 

 Nadat u het polisnummer van AXA BELGIUM ontvangt, kunt u (op vertoon van 

facturen) de onkosten n.a.v. het ongeluk verminderd met (-) het remgeld 

(mutualiteit) terugvragen aan AXA BELGIUM.  Hiervoor stuurt u alle 

nodige bewijsstukken op. 

 Bij problemen: raadpleeg de directie.  
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3.4. Kosten op school 
Gemeente Beersel wil armoede in de kiem smoren en meteen paraat staan om 

mensen met financiële vragen en/of moeilijkheden bij te staan met raad en 

desgevallend daad.  Het OCMW heeft een fijne samenwerking met onze school.  

Voor onze school is Kim Elsoucht (Dienst Schuldbemiddeling, tel. 02 356 73 18, 

kim.elsoucht@ocmwbeersel.be,  www.ocmwbeersel.be ) bereikbaar bij vragen of noden. 

   

3.4.1. Warme maaltijden en drank 

 

De warme maaltijden en soep werden afgeschaft vanaf 1 september 2020 

tot en met 30 juni 2022 

 

De kinderen konden op school warme maaltijden en soep verkrijgen: 

  

Aanbod & prijzen:  

 warme maaltijden 

€ 5  per maaltijd  

Te bestellen via de maandmenu op het secretariaat 

     

 Soep per 3 maand (prijs afhankelijk van het aantal effectieve 

schooldagen in die periode) 

Te bestellen via het secretariaat 

 Water is steeds gratis te verkrijgen. 

 

3.4.2. Elke dag = fruit- en waterdag 

 

Elke dag is het fruitdag. We drinken op woensdag alleen water en eten 

als 10-uurtje een stuk fruit (geen koekjes op woensdag). 

 

Geen Tutti Frutti meer vanaf 1/9/2020  Er was teveel ongelijkheid, 

mensen kozen helemaal niet massaal voor dit fruitproject en kinderen 

kunnen nu zelf een stuk fruit of groenten naar believen meebrengen naar 

school. 

 

          

3.4.3. Zwemmen  

 

 De 2
de
, 3

de
 en 4

de
 klas gaat elke week zwemmen op maandag. 

 Voor de kinderen van de  3
de 
klas is de zwemles gratis. Het gemeentebestuur 

betaalt  inkom en vervoer voor deze leerlingen. 

 De leerlingen van L2 en L4 betalen 20 euro (via de schoolfactuur). De 

meerkost wordt betaald door het gemeentebestuur.  

 Alle kinderen zwemmen met de badmuts met schoollogo. Een badmuts kost 4 

euro en kan je kopen bij de directie.   De eerste badmuts schenkt de 

ouderraad aan iedere Springveer die voor ’t eerst gaat schoolzwemmen. 

De zwemregeling wordt ieder jaar meegedeeld bij het begin van het 

schooljaar. 

mailto:kim.elsoucht@ocmwbeersel.be
http://www.ocmwbeersel.be/
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3.4.4. Tijdschriftjes 

Tijdschriften worden niet meer aangeboden, de school bestelt deze niet. 

In de derde graad kopen de kinderen de Kitskrant aan. Zij werken 

hiermee wekelijks in de klas. 

  

3.4.5. Didactische en sportieve activiteiten en uitstappen  

 

De kinderen genieten twee- tot driemaal per schooljaar van toneel, film 

of andere cultuurvormen. Ook sportactiviteiten (schaatsen, 

schoolsportdag) en nog andere uitstappen (stadsbezoek, museumbezoek…) 

staan op  ons programma. De kostprijs voor deze activiteiten valt onder 

de scherpe maximumfactuur en wordt verrekend via de schoolfactuur. (zie 

verder par. 3.5).  

 

 

3.4.6. Meerdaagse uitstappen (extra-murosactiviteiten) 

 

Extra-murosactiviteiten zijn de activiteiten en lessen  van méér dan 

één schooldag (zoals bv. sneeuwklassen , ...) buiten de schoolmuren ge-

organiseerd, voor een groep leerlingen. 

De extra-murosactiviteiten vormen een deel van het schoolgebeuren. Deze 

activiteiten worden ingepast in het leerprogramma van de school.   

  

Opdat elk kind kan deelnemen aan deze activiteiten voorzien we voor 

kinderen die, omwille van religieuze, culturele of andere overtuiging 

andere voedingsgewoonten hebben, aangepaste voeding. 

We rekenen er dan ook op dat alle ouders de schriftelijke toestemming 

geven om hun kind te laten deelnemen aan deze activiteiten. 

 

Indien de ouders geen toestemming geven, worden de niet-deelnemende 

leerlingen verantwoord opgevangen in de school. Ze krijgen een 

aangepast takenpakket, af te werken op school.  

 

 Het derde en vierde leerjaar gaat op zeeklas (5 dagen). De kostprijs 

voor de ouders bedraagt ….euro, afhankelijk van de maximumfactuur.  De  

overige kosten worden betaald door de ouderraad. 

 

 Iedere 2 jaar (tot 2022) gingen het vijfde en zesde leerjaar op 

sneeuwklas naar Frankrijk of Zwitserland (10 dagen) 

 Voor de sneeuwklas vroeg de school van de ouders 450 euro 

(maximumfactuur).  

 De resterende kostprijs van de sneeuwklas (+/- 130 euro per kind + de 

skipas (niveau beginners) werd bekostigd door de ouderraad.  

 Deelname aan de sneeuwklas wordt via een spaarplan maandelijks betaald 

via de schoolfactuur. Het sneeuwklasspaarplan start in het vijfde 

leerjaar. 

 Ouders voor wie de financiële lasten van de openluchtklassen te zwaar 

doorwegen, mogen steeds contact nemen met de directie. In alle discretie 

wordt er naar een oplossing gezocht.  
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3.4.7. Schoolmateriaal 

 

 De school biedt gratis handboeken, werkboeken, schriften, kopieën, 

speel-, werk- en knutselmateriaal, kaftpapier, agenda, potlood, vulpen, 

gom,… aan. Eigen gerief meebrengen is toegelaten.  Graag alles van een 

naam voorzien. 

 We vragen om het aangeboden materiaal met respect te behandelen. 

Voor beschadigde boeken en materialen kan een vergoeding 

(tegenwaarde) gevraagd worden. 

 Ordeningsmateriaal (mappen) brengen de leerlingen mee indien de 

leerkracht hierom vraagt. 

 

 

3.5. Maximumfactuur  

 

3.5.1. Scherpe maximumfactuur  

(= kostprijs van materialen en activiteiten waarvoor de school een 

bijdrage mag vragen) 

 

 De maximumfactuur voor de lagere school bedraagt 95 euro – zwemgeld 

inbegrepen (geïndexeerd bedrag, vanaf 1/9/2022).  

 De maximumfactuur voor de kleuterschool bedraagt 50 euro (geïndexeerd 

bedrag, vanaf 1/9/2022)  

 

Om zo weinig mogelijk kostbare onderwijstijd verloren te laten gaan met 

het ophalen van kleine bedragen voor allerlei activiteiten, rekenen we 

de activiteiten aan via de schoolfactuur (uitstappen, toneel, film, 

bezoeken, zwemmen,…).  

 

Tickets die vooraf gereserveerd zijn, worden bij afwezigheid niet 

terugbetaald. 

 

3.5.2. Minder scherpe maximumfactuur  

(= kostprijs die de school mag aanrekenen voor meerdaagse 

uitstappen in de lagere afdeling) 

 

Voor het schooljaar 2022-2023 bedraagt de minder scherpe maximumfactuur 

voor meerdaagse uitstappen aan het einde van het lager onderwijs 

maximaal 480 euro. 

 

3.5.3. Bijdrageregeling 

Het volgende aanbod is niet verplicht.  De school gebruikt deze 

materialen niet in haar activiteiten en lessen.                             

Voor dit soort uitgaven is er geen maximumbedrag voorzien: 

nieuwjaarsbrieven, warme maaltijden… 

 

3.5.4. Basisuitrusting 
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De school verwacht dat de leerlingen over volgende zaken beschikken.  

De basisuitrusting valt ten laste van de ouders. 

 

Kleuterschool: 

 Schooltas (min. grootte van een A5-schrift) 

Lagere school: 

 Boekentas (min. grootte van een A4-map) 

 Eetzakje (apart van boekentas) 

 Pennenzak 

 Brooddoos, hersluitbare drinkbus/beker, koekjesdoosje 

 Turnkledij (logo school – 10 euro) 

 Zwemzak + zwemgerief (2
de
, 3

de
 en 4

de
 leerjaar) 

 

3.6. Schooltoelage 
 

Een schooltoelage wordt toegekend op basis van een gezinsdossier. Het 

inkomen van het gezin bepaalt wie voor een toelage  in aanmerking komt. 

Het kind moet in voldoende mate op school aanwezig zijn: 

 

 Kleuters 

Vereiste aanwezigheid op school om de schooltoelage te krijgen. 

Minder dan drie jaar: 100 halve dagen; 

3 jaar op 31/12: 150 halve dagen; 

4 jaar op 31/12: 185 halve dagen; 

5 jaar op 31/12: 250 halve dagen; 

6 jaar op 31/12: max. 29 halve dagen ongewettigd afwezig 

 

 Lager 

Maximum 29 halve dagen ongewettigd afwezig, twee jaar op rij heeft 

verlies van de schooltoelage tot gevolg (tot de leerlingen twee 

jaar na elkaar voldoende aanwezig zijn). 

 

 Hoe aanvragen?  

Online aanvragen kan via www.schooltoelagen.be 

Meer info? communicatie.studietoelagen@vlaanderen.be 

 

De directeur, secretariaatsleden en/of zorgcoördinatoren kunnen u helpen 

bij het invullen van de formulieren. (enkel op afspraak) 

 

3.7. Revalidatie tijdens de lesuren 
 

Revalidatietussenkomsten na ziekte/ongeval of voor een behandeling van 

een stoornis (logopedie, kinesitherapie) tijdens de lesuren moeten 

schriftelijk worden aangevraagd door de ouders (of de voogd) van de 

leerling bij de directeur. Deze aanvraag  moet vergezeld zijn van een 

verslag opgesteld door een geneesheer, een erkend revalidatiecentrum, 

een CLB-centrum of een dienst voor geestelijke gezondheidszorg. De 

http://www.schooltoelagen.be/
mailto:communicatie.studietoelagen@vlaanderen.be
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klassenraad bestaande uit de directeur, de groepsleraar, de taakleraar 

en de vertegenwoordiger van het CLB-centrum geven advies over deze 

aanvraag. 

De revalidatietussenkomsten mogen niet meer dan 150 min/week (inclusief 

verplaatsing) bedragen. De revalidatietussenkomsten hebben bij voorkeur 

plaats in de school. De verplaatsingsduur tijdens de lesuren mag in 

geen geval meer dan 30 minuten per dag bedragen.  

 

3.8. Afwezigheden  ●  leerplichtcontrole 
Zie schoolreglement  

 

Wij vragen de school telefonisch te verwittigen bij afwezigheid. 

Een leerplichtig kind (vanaf 5 jaar) kan geldig afwezig zijn om 

volgende redenen: 

 

 

 ziekte 

Een medisch attest is verplicht als de leerling  

1) meer dan drie opeenvolgende schooldagen afwezig is en 

2) als de ouders al vier keer met een eigen briefje een afwezigheid 

wegens ziekte hebben ingeleverd (dus een doktersattest nodig vanaf 

de 5
de
 keer/zelfs voor een halve dag afwezigheid) 

 

 van rechtswege gewettigd  

 o.m. begrafenis of huwelijk van bloedverwant, oproeping voor 

rechtbank, 

 maatregelen van bijzondere jeugdzorg, onbereikbaarheid van de school 

 ten gevolge van een staking van het openbaar vervoer of een 

overstroming. 

 Mits toestemming van de directeur, bijvoorbeeld : 

o Voor het rouwproces bij een overlijden. 

o Voor actieve deelname aan culturele of sportieve manifestaties  

o (max. 10 halve dagen) 

o persoonlijke redenen, mits voorafgaand akkoord van de directeur  

o (max 4 halve dagen). 

 

Een ongewettigde afwezigheid brengt de regelmatigheid van de leerling 

in het gedrang en kan gevolgen hebben bij het al- of niet toekennen van 

de schooltoelage.  

   

3.9. Laattijdig aankomen - vroeger vertrekken 
Zie schoolreglement artikel 14 

 

Stiptheid is onze wens. 

 

Het is niet prettig dat kinderen te laat komen. Het klasgebeuren is dan 

volop bezig en het is voor de kinderen  moeilijk om aan te sluiten bij 

de les. De ouders zorgen er dan ook voor dat de kinderen op tijd op 

school zijn. 

 

Ook voor de kleuters vragen wij  de begin- en einduren te respecteren. 

Kleuters vinden het niet leuk in het klasje te komen als de 

activiteiten reeds begonnen zijn. 
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Kinderen die te laat komen, halen in het schoolsecretariaat een ‘te 

laat’-sticker af. Deze wordt gehandtekend door de ouders. 

Bij herhaaldelijk te laat komen worden de ouders uitgenodigd  voor een 

gesprek.  

 

3.10. Afhalen en brengen van de kinderen. 

 

 Ouders die hun kinderen zelf naar school brengen, begeleiden de kinderen 

tot aan de schoolpoort. Ouders kunnen enkel in uitzonderlijke gevallen 

en met toestemming van  de directeur, hun kind begeleiden tot in het 

klaslokaal/speelplaats. 

 Ouders halen de  kinderen af aan de schoolpoort.  

 De kinderen die worden afgehaald, kunnen nooit zonder begeleiding van de 

ouders de speelplaats verlaten (en bijvoorbeeld alleen naar de 

parkeerplaats gaan).  

 Ouders die hun kinderen door andere personen aan school laten afhalen, 

delen op voorhand schriftelijk mee wie het kind mag komen halen. 

 

 Wie vóór 8u op school aankomt, gaat naar het Springveertje. Na 15u35 

kunnen de kinderen naar de opvang in het Springveertje. Er blijven geen 

kinderen alleen. 

 

3.11. Onderwijs aan huis 

Zie schoolreglement hoofdstuk 10 artikel 27 

 

§ 1 Het onderwijs aan huis is kosteloos. 

 

§ 2 Een kind dat ten laatste op 31 december van het lopende schooljaar 

vijf jaar wordt of ouder is dan vijf, heeft recht op tijdelijk 

onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie 

van beide, indien volgende voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld: 

 de leerling is meer dan eenentwintig opeenvolgende 

kalenderdagen afwezig wegens ziekte of ongeval, of de leerling 

is chronisch ziek en is negen halve dagen afwezig; 

 de ouders dienen een schriftelijke aanvraag, vergezeld van een 

medisch attest, in bij de directeur. Uit het medisch attest 

blijkt dat de leerling de school niet kan bezoeken en dat het 

toch onderwijs mag volgen;  

 de afstand tussen de school en de verblijfplaats van de 

betrokken leerling bedraagt ten hoogste tien kilometer. 

 

§ 3 De aanvraag voor tijdelijk onderwijs aan huis ,synchroon 

internetonderwijs of een combinatie van beide gebeurt door de 

ouders, per brief of via een specifiek aanvraagformulier. Bij de 

aanvraag voegen de ouders een medisch attest waarop wordt vermeld: 

 dat het kind langer dan 21 kalenderdagen afwezig is wegens 

ziekte of ongeval; 

 de vermoedelijke duur van de afwezigheid; 

 dat het kind de school niet kan bezoeken, maar toch onderwijs 

aan huis mag volgen. 
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Bij chronisch zieke kinderen volstaat een medisch attest van een 

geneesheer-specialist met de verklaring dat de leerling lijdt aan 

een chronische ziekte en dat de behandeling minstens 6 maanden zal 

duren. 

 

§ 4 Indien aan al deze voorwaarden is voldaan, zal de school de dag na 

het ontvangen van de aanvraag en vanaf de tweeëntwintigste 

kalenderdag afwezigheid en voor de verdere duur van de afwezigheid 

van het kind, voor vier lestijden per week onderwijs aan huis 

verstrekken het synchroon internetonderwijs of een combinatie van 

beiden . 

 Bij chronisch zieke kinderen is onderwijs aan huis, synchroon 

internetonderwijs of een combinatie van beiden mogelijk telkens 

het kind negen halve dagen (hoeven niet aan te sluiten) afwezig 

was. 

 

§ 5 Bij verlenging van de afwezigheid moeten de ouders opnieuw een 

schriftelijke aanvraag, vergezeld van een medisch attest, indienen 

bij de directeur. 

 Bij chronisch zieke leerlingen hoeft er niet telkens opnieuw een 

medisch attest voorgelegd worden en volstaat een schriftelijke 

aanvraag van de ouders. 

 

§ 6 Kinderen die na een periode van onderwijs aan huis de school 

hervatten, maar binnen een termijn van 3 maanden opnieuw afwezig 

zijn wegens ziekte, hebben onmiddellijk recht op onderwijs aan 

huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden. 

Wel moet het onderwijs aan huis opnieuw worden aangevraagd volgens 

de procedure beschreven in §3, 2e en 3e punt. 

 

§ 7 De concrete organisatie wordt bepaald na overleg met de directeur. 

 

3.12. Schoolagenda   

 

Lagere school: 

 De schoolagenda is het  communicatiemiddel tussen de school en de 

ouders. 

 De schoolagenda wordt gebruikt in alle leerlingengroepen van de lagere 

school. 

 De leerlingen vullen elke dag hun schoolagenda in. Zij noteren er hun 

lessen, toetsen en huistaken voor de volgende dagen. 

 De agenda wordt minstens 1 x per week door de ouders ondertekend ter 

controle. 

 In het eerste en  tweede leerjaar is het nodig dat de schoolagenda 

dagelijks wordt nagekeken door de ouders en ondertekend ter controle. 

 De ouders kunnen eveneens een mededeling aan de leerkracht in de 

schoolagenda zetten. 

 

Kleuters: 

 Bij de kleuters wordt er een heen- en weermapje gebruikt. 

 Mededelingen van de leraar, thema, versjes, liedjes en uitstappen kunnen 

hierin worden vermeld. 
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 De ouders kunnen in het mapje een mededeling of vraag neerschrijven. 

 

3.13 Huistaken 

 

Huistaken zijn opdrachten na de schooltijd uit te voeren. Dit omvat 

mondelinge en schriftelijke opdrachten, leren van lessen, opzoeken van 

documentatie,... 

 

Doelstelling bij huistaken of lessen: 

De leraar geeft huistaken om de leerstof/techniek verder in te oefenen 

of af te werken. 

Via het leren van “lessen” kan de leerstof worden herhaald, vastgezet 

en verdiept. 

Huistaken/Lessen bevorderen, mits ondersteuning in de klas, het 

zelfstandig werken van het kind. 

 

In welke leerlingengroepen? 

 In de eerste en de tweede klas krijgen de leerlingen inoefenmateriaal 

mee om te lezen, tafels te oefenen, extra inoefening van de leerstof. 

 Vanaf het derde leerjaar kunnen huistaken gegeven worden. 

 Op woensdag en vrijdag krijgen de leerlingen geen huistaken, tenzij deze 

taken en lessen meerdaags op voorhand werden aangekondigd. 

 Huistaken en lessen worden steeds aangekondigd in de schoolagenda, zodat 

ouders hiervan op de hoogte zijn. 

 Indien een leerling niet in staat is om ’s avonds de huistaken te maken 

of lessen te studeren, schrijven de ouders in de schoolagenda een 

woordje naar de leerkracht. 

 

Zie ook huiswerkbeleid 

  

 

3.14 Evaluatie en rapport 

 

Zie schoolreglement hoofdstuk 6 artikel 11 

 

Regelmatig worden in de lagere school toetsen afgenomen. Aan de hand 

van de toetsen evalueren we in welke mate de leerlingen de aangeboden 

leerstof beheersen of  waar verdere ondersteuning nodig lijkt.  

  

De ouders kunnen de toetsen inkijken om de vorderingen van hun kind te 

volgen.  

         

Kinderen met een vrijstelling voor de cursussen godsdienst - zedenleer 

worden door de school niet geëvalueerd over de studie van hun eigen 

religie, filosofie of moraal.  

 

De prestaties en vorderingen van de leerlingen worden telkens na 3 

maanden geëvalueerd. 

De leerlingen krijgen 4 rapporten mee :  

 een herfstrapport : eind oktober (L2 tem L6), half november (L1)  

 een winterrapport : eind januari (L1 tem L6) 

 een lenterapport : eind april (L1 tem L4), eind mei (L5 en L6) 
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 een zomerrapport : eindrapport eind juni (L1 tem L6) 

   

De ouders krijgen het rapport  ter inzage, ondertekenen het en bezorgen 

het zo vlug mogelijk terug aan de leerkracht.  Het rapport kan ook 

telkens via Questi voor Ouders digitaal ingekeken worden. 

  

 

 

  

3.15 Getuigschrift basisonderwijs 

 

Zie schoolreglement  

 

 

3.15. Problemen op school 

  

Leerlingen, ouders en leraren houden zich aan de leefregels en afspra-

ken die in dit schoolreglement en de afsprakennota opgesomd zijn en 

aanvaarden de consequenties bij het niet naleven ervan. 

 

Deze maatregelen en bijhorende procedures zijn verder gespecificeerd in 

hoofdstuk 8 van het schoolreglement.  

 

3.15.1. Onenigheid tussen leerkrachten en ouders 

 

Bij onenigheid tussen leerkrachten en ouders nemen de ouders in de 

eerste plaats contact op met de betrokken leerkracht om, in 

gemeenschappelijk overleg, tot een vergelijk trachten te komen. 

 

Levert dit overleg geen resultaat op, dan kan bemiddeling door de 

directeur ingeroepen worden om een overeenkomst tussen beide partijen 

tot stand te brengen.  

 

Mislukken beide vormen van overleg, dan kunnen de ouders zich, via de 

schepen van onderwijs, wenden tot het schoolbestuur. 

 

 

3.15.2. Onenigheid met leerlingen 

 

Soms worden gemaakte leefregels en afspraken niet nageleefd.  Zowel 

leerling als leerling kunnen zich ook vergissen. In onze school pakken 

we dit als volgt aan:   

 

 Relatie leerkracht – leerling 

De leerkracht maakt de leerling attent op zijn fouten.  

De leerling krijgt de kans zich te verantwoorden. 

Een goed gesprek tussen beide partijen lost moeilijkheden vaak op of 

voorkomt ze.  

 

 Ruzie of conflicten onder leerlingen 
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De leerkracht probeert het conflict in de klas op te lossen. 

Indien nodig wordt de directie ingeschakeld. Wij vragen de ouders 

om problemen op school tussen kinderen niet onderling proberen te 

regelen. Conflictsituaties op school worden binnen de school door 

het team 

aangepakt. 

 

 Hindert of stoort een leerling de goede werking van de school of het 

klasgebeuren, dan kunnen volgende maatregelen getroffen worden: 

 een ordemaatregel  

 een individueel begeleidingsplan met meer bindende gedragsregels 

wordt uitgeschreven; 

 een tuchtmaatregel. 

 

De genomen maatregelen worden in het leerlingendossier opgenomen. 

  

 

3.16.  Leefregels voor ouders en kinderen 
 

We vragen de ouders hun kind te stimuleren om de leefregels van de 

school na te leven. 

 

Van de ouders verwachten wij dat zij de volgende afspraken respecteren: 

 

3.16.1. Taalgebruik 

 Op school  en in de nabijheid van de leerlingen spreekt iedereen 

Nederlands.  

 Anderstalige ouders worden aangespoord om de schooltaal van de 

kinderen te leren – dit bevordert ook de communicatie met de mensen 

uit de omgeving.  

 Oudercontacten gebeuren in het Nederlands. Anderstalige ouders mogen 

zich laten helpen door een vertaler. 

 

3.16.2. Uiterlijk voorkomen 

Kledij, schoeisel en haartooi van de leerlingen zijn verzorgd, eenvoudig 

en hygiënisch.. 

 

3.17.  Zwemmen en turnen 

 De turnkledij bestaat uit: gymschoenen, een blauwe sportbroek en een T-

shirt (met    embleem van de school). Broekje en T-shirt zijn te koop 

voor € 18.   T-shirt is afzonderlijk  

 

 Voor de zwemles brengen de kinderen badpak, badmuts met schoollogo en 2 

handdoeken mee. Deze badmuts krijgt ieder kind de eerste keer gratis van 

onze ouderraad.  Bij verlies koop je een badmuts voor €4.  

 

 De  lessen bewegingsopvoeding zijn verplicht voor alle leerlingen. 

Vrijstelling is enkel mogelijk op  schriftelijk verzoek van de ouders of 

met een medisch attest. Na drie achtereenvolgende doktersattesten kan de 
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schoolarts worden ingeschakeld voor een controle. Ook als ouders meer 

dan drie keer vrijstelling van L.O. en/of zwemmen vragen, kan de 

schoolarts ingeschakeld worden. 

 

 Leerlingen die tijdelijk bepaalde lessen of onderdelen ervan (bv. 

lichamelijke opvoeding) niet kunnen volgen, worden op een pedagogisch 

verantwoorde wijze opgevangen 

 

 Leerlingen die omwille van een handicap niet kunnen deelnemen aan 

bepaald leeractiviteiten, kunnen daarvoor een vrijstelling krijgen. Ze 

volgen dan vervangende activiteiten. In deze gevallen gelden volgende 

afspraken: 

o voor leerlingen van het geïntegreerd onderwijs kan een 

vrijstelling worden bekomen  voor bepaalde leergebieden of 

onderdelen ervan die de leerling door zijn handicap niet kan 

volgen.  

o de directeur is verantwoordelijk voor de organisatie van 

vervangende activiteiten waarvan de gelijkwaardigheid door de 

bevoegde onderwijsinspectie werd erkend. 

        

3.18.  Verloren voorwerpen 

 

 De school is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of 

verlies van persoonlijk materiaal van de kinderen (kledij, 

schoolgerei, fiets, juwelen,...).  

 Is een kind iets kwijt, dan kunnen de ouders altijd terecht bij de 

directeur om na te gaan of het materiaal zich bij de verloren 

voorwerpen bevindt. 

 

3.19.  Verkeer en veiligheid 

 

 De ouders bespreken met hun kinderen de veiligste schoolroute van 

thuis naar school en van school naar thuis.  

 Voor kinderen die per fiets naar school komen, zorgen de ouders voor 

een fiets die verkeerstechnisch in orde is en geen defecten vertoont.  

 Het is belangrijk dat ouders het goede voorbeeld geven en hun kinderen 

ondersteunen om de verkeersregels na te leven.  

 Fietshelm en fluohesje zijn aan te raden. 

          

3.20.  Verjaardagen 

 

 Een jarig kind mag een gezonde traktatie meebrengen.    

 

Wij vragen om geen snoep, dure gadgets of speelgoedjes mee te geven.  

Grote taarten met veel slagroom zijn moeilijk te verdelen. Een stuk 

cake of fruit is ook lekker.  In coronatijden diende een traktatie 

verpakt te zijn, geen kleine individueel verpakte zaken.   

 

Nu trekken we opnieuw de groeneschoolkaart en vragen we om zo 

afvalvrij mogelijk te verpakken. 
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 In de kleuterklasjes wordt iedere jarige extra gevierd.  

 

3.21.  Ruilkaarten, speelgoed en audio. 
 

 I-pod, I-pad, tablet en andere technische hoogstandjes blijven thuis. 

 Een GSM of smartphone voor de veiligheid op de weg, van en naar 

school, vinden we aanvaardbaar. Het gebruik van een GSM binnen de 

schoolmuren staan we niet toe. Eens op school wordt de GSM/smartphone 

afgegeven en bewaard door de juf /meester. Op het einde van de 

schooldag worden de toestellen teruggegeven.  

 Wie betrapt wordt op het gebruik van de GSM op school krijgt een nota 

in de agenda. Ouders dienen deze te handtekenen. 

 Het ruilen van speelkaarten allerhande is voor eigen rekening. De 

directeur, leerkrachten of middagtoezichters dragen hiervoor geen 

verantwoordelijkheid. Deze zaken zijn enkel toegelaten op vrijdag. 

 

3.22.  Medicatie op school, EHBO 

 

 Kleine wondjes worden gewassen met water en ontsmet.   

 Isobetadine en merchurochroom zijn niet meer toegestaan binnen EHBO 

op school. 

 Kinderen die medicatie nodig hebben, brengen die zelf mee en kunnen 

de nodige medicijnen innemen. Hierbij dient een medicijnkaart 

worden ingevuld, meegegeven bij het begin va het schooljaar of  te 

verkrijgen bij het secretariaat. 

 

 

3.23.  Oudercontact 
 

Ouders en school vullen elkaar aan om tot een goede en volledige 

opvoeding van de kinderen te komen. De ouders zijn de belangrijkste 

verantwoordelijken voor de opvoeding van de kinderen. De school vormt 

echter een onmisbare schakel tussen gezin en maatschappij. 

  

We informeren onze ouders zowel algemeen (infoavonden, ouderraad, 

website, Questi,… ) als over het individuele kind: leerprestaties, 

sociaal-emotionele ontwikkeling, gedrag,... 

 

Het eerste contactmiddel tussen school en ouders is de schoolagenda 

voor de lagere school en het heen- en weerschriftje  voor de 

kleuterschool. 
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3.23.1. Oudercontacten kleuterschool  

 kijkmomenten op school voor nieuwe onthaalklaskindjes gaan door op 

dinsdag 30/8/2022 tussen 16u en 18u, steeds in kleine bubbels.  

 het annuleren van de “live” infoavond op donderdag 3/9/2020  (en begin 

september 2021 in groepjes van telkens 4 ouders) werd deels opgevangen 

worden door een online alternatief: een filmpje met de klasafspraken 

werd doorgestuurd op 1 september, op 3 september 2020 werd een 

vragenronde voor ouders georganiseerd.  We voorzien op 1/9/2022 

(kleuterschool, eerste en tweede leerjaar) en op 5/9/2022 infoavonden 

(L3, L4, L5 en L6) voor al onze klassen.  De ouderraad staat ons bij met 

een doorlopende bar. 

 individuele oudercontacten 3 x per jaar. 

 3de kleuterklas:  maart: bespreking CLB-testen 

 Mei 2023: infoavond overstap eerste leerjaar (nog te bekijken) 

 

3.23.2. Oudercontacten lagere school 

 het annuleren van de “live” infoavond op donderdag 3/9/2020 werd 

deels opgevangen door een online alternatief (en begin september 2021 

in groepjes van telkens 4 ouders): een filmpje met de klasafspraken 

werd doorgestuurd op 1 september, op 3 september organiseerden we een 

vragenronde voor ouders.  We voorzien op 1/9/2022 (kleuterschool, 

eerste en tweede leerjaar) en op 5/9/2022 infoavonden (L3, L4, L5 en 

L6) voor al onze klassen.  De ouderraad staat ons bij met een 

doorlopende bar De leerkracht geeft uitleg over de afspraken, 

werkwijze en planning. 

 Eén keer per trimester wordt een individueel oudercontact 

georganiseerd.  

Indien nodig kan de leerkracht nog een bijkomend oudercontact 

inlassen.  Wordt er aan speciale begeleiding van zoon of dochter 

gedacht, dan worden de ouders via de zorgcoördinator uitgenodigd voor 

een gesprek (MDO). 

 Buiten deze contactavonden zijn de leerkrachten steeds bereid ouders 

te woord te staan buiten de lesuren. Bij eventuele moeilijkheden  met 

uw kind, van welke aard ook, raden we u aan eerst contact op te nemen 

met de leerkracht, liefst op afspraak. Indien nodig/ gewenst kunt u 

ook de directie raadplegen, eveneens liefst op afspraak.  
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4. Hoofdstuk 4 Leerling en school 
 

In dit laatste hoofdstuk van deze schoolbrochure geven we een opsomming 

van de leefregels die gelden op onze school. We doen dit op een 

beknopte, begrijpelijke manier zodat ze niet alleen voor de ouders, 

maar ook voor de leerlingen begrijpelijk zijn.  

 

4.1. Leefregels voor leerlingen: allerlei 

 

4.1.1. Ik en mijn houding 

 Ik heb respect voor anderen 

 Ik vecht niet en maak geen ruzie. 

 Ik scheld niemand uit en gebruik geen bijnamen. 

 Ik heb eerbied voor het bezit van anderen. 

 Ik pest niemand en zet ook anderen niet aan tot pesten. 

 Ik schrijf netjes en verzorg mijn schriften. 

 Ik geef thuis onmiddellijk alle brieven en nota's van de school af. 

 In de eetzaal ben ik rustig en heb ik goede tafelmanieren. 

 Ik luister steeds naar de aanwijzingen van de leraar of de begeleider 

 Ik verlaat nooit de school zonder toestemming van de directie 

 

4.1.2. Ik, gezondheid en hygiëne 

 Mijn kledij, schoeisel en kapsel zijn verzorgd en proper. 

 Ik hang mijn jas, muts en handschoenen netjes aan de kapstok en laat 

niets op de grond liggen. 

 Na bezoek aan het toilet spoel ik door en was ik mijn handen. 

 Ik hou de toiletten netjes. 

 In de turnles draag ik de voorgeschreven turnkledij. 

 Ik neem mijn turnkledij regelmatig mee naar huis om te wassen. 

 Ik breng alleen gezonde versnaperingen mee (bv. een appel). 

 Als ik dorst heb, vraag ik water aan de meester of juf 

  

4.1.3. Ik en zorg voor het milieu 

 Ik zorg mee voor een nette school. 

 Ik sorteer het afval en gooi het in de juiste container. 

 Ik drink liever een drankje uit een glazen flesje (te koop op school), 

dan een drankje in wegwerpverpakking. 

 Ik draag zorg voor het groen op de speelplaats. 

 Bij het binnengaan, veeg ik steeds mijn voeten aan de mat af. 

 Mijn boterhammen stop ik in een brooddoos. Ik verpak ze zeker niet in 

zilverpapier. 

  

4.1.4. Ik en mijn taalgebruik 

 Op school spreek ik steeds Nederlands. 

 Volwassenen spreek ik aan met meneer of mevrouw. 

 De leraren en de directie noem ik "meester" of "juf" 
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4.1.5. Ik en mijn schooltaken 

 Ik maak mijn huiswerk en leer mijn lessen 

 Wanneer ik niet is gelukt, verwittig ik de meester of juf. Dit kan  

- met door een nota van mijn ouders in mijn agenda; 

- met een briefje van mijn ouders. 

 Ik vul elke dag mijn agenda in en laat hem wekelijks (dagelijks) tekenen 

door één van mijn ouders. 

 Als ik om gezondheidsredenen niet mag zwemmen of turnen breng ik een 

attest of een briefje van mijn ouders mee naar school. 

 

4.1.6. Ik en mijn materiaal 

 Ik draag zorg voor mijn kledij en mijn schoolgerei. 

 Ik draag zorg voor het materiaal van de school 

 Ik kaft mijn schriften en boeken. 

 In mijn boekentas zit alles netjes bij elkaar en zit enkel wat ik nodig 

heb. 

 Ik breng altijd het nodige schoolgerei mee, ook om te zwemmen en voor de 

turnles. 

 Mijn boekentas staat op de aangeduide plaats. 

 Mijn fiets staat netjes in de fietsenstalling. 

 Ik bezorg verloren voorwerpen aan de juf of meester 

 Ik breng geen snoep of kauwgom mee naar school. In mijn knapzak steek ik 

fruit of een koek 

 

4.1.7. Ik en spelen 

 Ik speel sportief en sluit niemand uit. 

 Ik breng geen speelgoed mee naar school. 

 In de klassen, gangen en toiletruimtes speel ik niet. 

 Bij mijn aankomst op school ga ik onmiddellijk op de speelplaats en 

blijf er tot het belsignaal. 

 Bij het belsignaal stop ik het spel en ga rustig in de rij staan. 

 

4.1.8. Ik en toezicht 

 Ik kom steeds stipt op tijd in de school. Ben ik voor 8u al in de 

school, dan ga ik naar het Springveertje (mijn ouders regelen mijn 

inschrijving) 

 ‘ s Middags ben ik tijdig op school. Om 13.30u beginnen de 

namiddaglessen. . 

 Ik verlaat de eetzaal, de klas of de speelplaats niet zonder de 

toestemming van de leerkracht of toezicht(st)er. 

 's Middags of 's avonds ga ik in de passende rij staan. Word ik niet 

tijdig afgehaald, dan ga ik naar het Springveertje 

 Indien ik de school vroegtijdig moet verlaten om uitzonderlijke redenen, 

tekenen de ouders/afhaler een papier af op het secretariaat.  

 

4.1.9. Ik en het verkeer 

 Ik neem altijd de veiligste en kortste schoolroute 
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 Ik respecteer de verkeersreglementen. 

 Ik ben uiterst voorzichtig op de openbare weg. 

 Ik zorg ervoor dat mijn fiets technisch in orde is. 

 

4.1.10. Ik en veiligheid 

 Ik sluit altijd de deuren. 

 Ik plaats niets voor nooduitgangen en versper geen gangen, in- of 

uitgangen. 

 Ik ga rustig en ordelijk van en naar de klassen. 

 Ik ga niet naar plaatsen (bv.  zolder, keuken,...) waarvan afgesproken 

is dat ik er niet mag zijn. 

 Ik raak geen elektrische toestellen aan zonder toestemming. 

 Ik raak geen onderhoudsproducten aan. 

 Als ik geneesmiddelen moet innemen, geef ik die 's morgens samen met een 

briefje van mijn ouders, aan de leraar. 

 

4.2. Wat te doen bij… 

 

4.2.1. een ongeval waarbij een medeleerling betrokken is? 

 Ik verwittig onmiddellijk een volwassene. 

 Ik vertel: 

- waar het ongeval gebeurd is; 

- wat er gebeurd is; 

- wie erbij betrokken is. 

 

4.2.2. brand? 

 Bij brand verwittig ik onmiddellijk een leerkracht, en volg de 

richtlijnen van de leerkracht op. 

Dit gebeurt op de volgende manier: 

Bij brandalarm verlaat ik onmiddellijk het lokaal via de 

uitgangen die we bij de oefening gebruikten, zonder lopen. 

Ik volg de instructies van de leraren: 

 ik verlaat de lokalen via de uitgangen die we bij de 

oefening gebruikten; 

 ik laat al mijn materiaal achter; 

 ik verzamel op de aangeduide en ingeoefende plaatsen. 

 

 

4.3. Ik en het schoolreglement 

 

4.3.1. Wat als ik de afspraken niet naleef? 

 

 Ik krijg een mondelinge opmerking. 

 Ik bied mijn verontschuldigingen aan 

 Wanneer ik na veelvuldige mondelinge opmerkingen, nog steeds dezelfde 

fout bega, mag de meester of juf een schriftelijke opmerking in mijn 

schoolagenda noteren.  

 Mijn ouders tekenen voor gezien. 
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 Indien nodig kan de leerkracht mij een schriftelijke taak opleggen, of 

mij afzonderen voor een tijdje. Ik krijg hierover een schriftelijke 

opmerking in mijn agenda en mijn ouders ondertekenen. 

 Indien nodig nemen de leraar en/of de directeur contact op met mijn 

ouders en bespreken mijn gedrag. Ik respecteer de genomen maatregelen . 

  

4.3.2. Wat  als de leraar zich vergist? 

 

 Ik vraag beleefd aan de leraar of het mogelijk is dat hij zich vergist 

heeft. Ik bespreek het voorval met de leraar, liefst onmiddellijk of 

tijdens de daaropvolgende speeltijd. 

 Wil de leraar er niet met mij over praten, vraag ik de directeur om naar 

mijn kant van het verhaal te luisteren. De directie zal dan na een 

gesprek met mij en de leraar een gepaste maatregel treffen. 

 

 

Er zijn afspraken tussen leraars en directie, tussen ouders en school, 

maar ook tussen 

de groepsleraar en de leerlingen. Deze klasafspraken worden in het 

begin van het schooljaar uitgebreid besproken in de klas. Want goede 

afspraken maken nu eenmaal goede vrienden…  

 

 

 
 


