SCHOOLREGLEMENT DEEL III
Schooleigen informatie
VBS DE WEGWIJZER BOORTMEERBEEK

VOORWOORD
“Als ik voor jou zorg en jij zorgt voor mij,
dan wordt er gezorgd voor allebei”
Bedankt voor jullie interesse en vertrouwen in onze school “VBS De Wegwijzer
Boortmeerbeek”. Met veel plezier stellen wij ons aan jullie voor.
Wij zijn een basisschool met respect voor ieders overtuiging. Jongens en meisjes van
2,5 jaar tot 12 jaar zijn welkom op onze basisschool.
Vanuit een christelijke geïnspireerdheid geven we onderwijs op maat aan elk kind,
zorgen we voor een warme school waar waarden en normen belangrijk zijn en waar
ieder kind zich geborgen voelt en gedragen. Samen met jullie gaan wij op weg om
onze kinderen voor te bereiden op het voortgezet onderwijs en hun verdere leven in
de maatschappij. Dit kunnen wij alleen maar optimaal realiseren met jullie hulp.
Communicatie en samenwerking zijn daarom heel belangrijk. Wij staan dan ook voor
jullie klaar met een gemotiveerd schoolteam gedragen door het schoolbestuur.
Met deze brochure willen wij jullie laten kennismaken met onze school. Neem deze
brochure dan ook aandachtig door, zodat je op de hoogte bent van het reilen en zeilen
van onze school. Wij rekenen op jullie om samen met ons onze leefregels en
afspraken na te leven. Het komt het goede verloop van het schoolgebeuren en de
wederzijdse samenwerking alleen maar ten goede. Houd deze brochure binnen
handbereik en aarzel niet om met ons contact op te nemen bij twijfel of
onduidelijkheid.
Dag lieve meid, leuke jongen!
Klaar om aan de trektocht van onze school te beginnen? 9 jaar lang van alles beleven
en groter worden. Wij hebben jou er graag bij op deze tocht. Met de juffen, meesters
en andere kinderen leven en leren op onze school.
Samen met mama en papa staan wij klaar om jou te begeleiden en voor jou te zorgen
op deze tocht. Want: “Als ik voor jou zorg en jij zorgt voor mij, dan wordt er gezorgd
voor ons allebei.” En dat is toevallig ook onze slogan.
Tot binnenkort! Wij zetten alvast onze schoolpoort voor jou open!
Met vriendelijke groeten,
Sonja Huegaerts,
Directie “VBS De Wegwijzer Boortmeerbeek”
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Verklaring gebruikte begrippen
Voor de toepassing van dit schoolreglement wordt verstaan onder:
Aangetekend: met aangetekende brief of tegen afgifte van een gedateerd
ontvangstbewijs.
Basisschool: omvat een kleuterniveau en een niveau lager onderwijs.
Klas: een aantal leerlingen dat samen voor een bepaalde periode eenzelfde
opvoedings- of onderwijsactiviteit volgt.
Klassenraad: bestaat uit de klasleraar en zorgcoördinator (eventueel aangevuld met
externe deskundigen) die onder leiding van de directie of zijn afgevaardigde samen de
verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding van en het onderwijs aan een
bepaalde leerlingengroep of een individuele leerling. Samenstelling kan door
omstandigheden wijzigen en is niet bindend.
Leefentiteit: leerlingen met ten minste één gemeenschappelijke ouder (dus broers,
zussen, halfbroers en halfzussen - zelfs als ze niet op hetzelfde adres wonen) of
leerlingen met eenzelfde hoofdverblijfplaats (kinderen die onder hetzelfde dak wonen,
maar geen gemeenschappelijke ouders hebben).
Leerlingen: de personen die regelmatig zijn ingeschreven in de onderwijsinstelling.
Meerdaagse extra-muros-activiteiten: activiteiten van één of méér schooldagen
die plaatsvinden buiten de schoolmuren en worden georganiseerd voor één of meer
leerlingengroepen.
Ouderraad: orgaan met adviesbevoegdheid samengesteld uit vertegenwoordigers
van de ouders. De ouderraad heeft rechten en plichten inzake informatie en
communicatie.
Ouders: de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de
minderjarige onder hun bewaring hebben.
Pedagogisch project: het geheel van de fundamentele uitgangspunten dat door een
schoolbestuur/directie/leraars voor een school en haar werking wordt bepaald.
Regelmatige leerling:
- voldoet aan de toelatingsvoorwaarden of wijkt hiervan wettelijk af
-

is slechts in één school ingeschreven, behalve als het kind ingeschreven is in
een ziekenhuisschool (type 5)

-

is aanwezig en neemt deel aan de onderwijsactiviteiten, behalve bij gewettigde
afwezigheid of wettelijke vrijstelling (deelname aan een taalbad wordt als
zodanig beschouwd).

Scholengemeenschap: samenwerkingsverband tussen meerderen scholen.
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School: het pedagogisch geheel waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder
leiding staat van de directie.
Schoolbestuur: de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de school namelijk de
VZW KODiD
Schooldag: een dag waarop leerlinggebonden activiteiten georganiseerd zijn, met
uitzondering van zaterdag, zondag en de schoolvakanties.
Schooljaar: de periode van 1 september tot en met 31 augustus.
Schoolraad: orgaan met advies- en overlegbevoegdheid samengesteld uit
vertegenwoordigers van ouders, personeel en lokale gemeenschap. De schoolraad
heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie.
Werkdag: weekdagen van maandag tot vrijdag, met uitzondering van feestdagen en
dagen die vallen tijdens de herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie.

Verklaring gebruikte begrippen zorg
Questi: digitaal kleuter- en leerlingvolgsysteem
IAC: individueel aangepast curriculum
GC: gemeenschappelijk traject (curriculum)
VVKBaO: Vlaams Verbond Katholiek Basisonderwijs
Zorgjuf: helpt kinderen in de klas/groepjes die extra individuele begeleiding nodig
hebben en doet dit steeds in overleg met de klasleraar en zoco
Zoco: zorgcoördinator: is verantwoordelijk voor het zorgbeleid op school
M-decreet: regelt het onderwijs voor kinderen met een beperking, stoornis of
handicap. In het kader hiervan nemen we maatregelen voor kinderen met specifieke
onderwijsbehoeften.
Paralleltoetsen: met peilingen wordt elk jaar onderzocht in welke mate leerlingen
bepaalde eindtermen of ontwikkelingsdoelen bereiken. We nemen deze testen af
mei/juni in L6.
IDP’s: Interdiocesane proeven: Dit zijn schooloverstijgende toetsen die afgenomen
worden in het 4de of 6de leerjaar.
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I

Informatie

Dit deel is meer van informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van
het schoolreglement. Wanneer dat nodig is, kunnen we de informatie in dit deel in de
loop van het schooljaar wijzigen, eventueel na overleg in de schoolraad.
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Contact met de school

We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Aarzel niet om ons te contacteren.

Directeur

Naam: Sonja Huegaerts
Directieteam ad interim : Katrien De Keyser en Ina
Van Asschot
Telefoon: 015/51 28 83
e-mail: directieteam@vbsdewegwijzer.be

Secretariaat

Naam: Karin Wilms
Telefoon: 015/51 28 83
e-mail: secretariaat@vbsdewegwijzer.be (algemeen)

Zorgcoördinator

Naam: Joke Mannekens en Sarah Verschueren
Telefoon: 015/51 28 83
e-mail: zorg@vbsdewegwijzer.be

Lerarenteam

Organigram: zie www.vbsdewegwijzer.be
e-mail: voornaam.naam@vbsdewegwijzer.be

Schoolstructuur

Adres: Hanswijkstraat 20
3190 Boortmeerbeek
Telefoon: 015/51 28 83
e-mail: zie directie of secretariaat

Scholengemeenschap

Naam: VZW KODiD
Coördinerend directeur: Lut Bellekens
Katholiek Onderwijs Dijle Demer (KODiD) VZW
Aarschotsesteenweg 39
3110 Rotselaar
Nr 0464 016 326

Schoolraad

Voorzitter: Bart Vandorpe
e-mail: schoolraad.voorzitter@vbsdewegwijzer.be
Secretaris: Morgane Smets

Ouderraad

samenstelling: zie schoolwebsite
e-mail: ouderraad@vbsdewegwijzer.be
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Website van de school

www.vbsdewegwijzer.be

VZW Bergfeestvrienden

Deze VZW bestaat uit een groep vrijwilligers die zich
inzetten voor de jaarlijkse eetdagen en het jaarlijks
schoolfeest. Zij vergaderen ongeveer één keer per
maand.
Voorzitter: Alain Daelemans
Penningmeester: Eddy Sluyts
Secretaris: Tom Sluyts
e-mail: bergvrienden2016@bergfeesten.be
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Organisatie van de school

Hier vind je praktische informatie over onze school.

Schooluren
Maandag –dinsdag – donderdag – vrijdag

Begin van de les
Voormiddagspeeltijd
Einde van de les
Middagpauze
Begin les
Namiddagspeeltijd
Einde van de les

Kleuterschool
8.50 u
10.15 u tot 10.30 u
12.00 u
12.00 u tot 13.00 u
13.00 u
14.00 u tot 14.15 u
15.25 u

Lagere school

Kleuterschool
8.50 u
10.15 u tot 10.30 u
12.05 u

Lagere school

10.30 u tot 10.45 u

14.15 u tot 14.30 u

Woensdag

Begin les
Voormiddagspeeltijd
Einde van de les

10.30 u tot 10.45 u

Opvang
Wij organiseren voor- en naschoolse opvang
uren: 7.30 u tot 8.35 u en van 15.40 u tot 17.45 u
(op woensdag van 12.15 u tot 13.45 u)
plaats: op school
vergoeding: steeds per begonnen halfuur
gezin met 1 kind op school: 1 euro
gezin met meerdere kinderen op school: 0,75 euro per kind
verantwoordelijke: Aga Krzywda
Bij het brengen en ophalen van uw kind/eren, bent u verplicht de aanwezigheidslijst
af te tekenen. Dit om nadien misverstanden rond betaling opvang te vermijden.
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Samenwerking

Met de ouders

Jullie zijn onze partners in de opvoeding van je kind. Goede
samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij ons
terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan een
afspraak maken met de directeur of met de klasleraar of
zorg-coördinator.
Wij organiseren ook oudercontacten.
(Zie ook engagements-verklaring Deel I punt 6).
Contactpersoon voor een afspraak: Ina Van Asschot
directieteam@vbsdewegwijzer.be

Met de leerlingen via de leerlingenraad
Verkiezingsprocedure: leerlingen uit het 4de, 5de en 6de
leerjaar
- kunnen zich kandidaat stellen
- stemmen op 2 kandidaten uit hun
klas
Samenstelling: de twee leerlingen van het 4de leerjaar,
de twee leerlingen van het 5de leerjaar en
de twee leerlingen van het 6de leerjaar die
verkozen werden zetelen in het parlement
Verantwoordelijke leerkrachten: juf Ellen, juf Emeline, juf
Chris, juf Annelies

Met externen

Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB)
Onze school werkt samen met het CLB Haacht
Adres: Molenstraat 42 te 3140 Keerbergen
Telefoon: 015/50 93 20
E-mail: haacht@cbl-net.be
Contactpersoon: nog te bepalen
Arts: Ann Briers

Voor je rechten en plichten bij het CLB bekijk de infobrochure deel II punt 7. Je bent
verplicht om mee te werken.
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4
4.1

Algemene info
Schoolbestuur

Onze school wordt geleid door de VZW "KODiD”. Deze VZW is de eigenlijke
organisator van het onderwijs in onze school. Voor de regelmatige leiding van de
school delegeerde de Algemene Vergadering een Raad van Bestuur.
De uitvoering van sommige van deze taken én de dagelijkse leiding van de school
worden toevertrouwd aan de directeur.
Visie en missie van de vzw
De vzw groepeert lokale scholen uit het basisonderwijs, het buitengewoon
basisonderwijs, het secundair onderwijs en een internaat. Door samen te werken en
door kennis en expertise uit te wisselen wordt maximaal synergie gerealiseerd over
deze verschillende onderwijsvormen heen. De vzw begeleidt kinderen en jongeren in
hun ontwikkeling naar een evenwichtige persoonlijkheid en een positief zelfbeeld en
biedt hen de vorming om, binnen de eigen mogelijkheden uit te groeien tot gezondkritische, verantwoordelijke, solidaire en geëngageerde mensen in de wereld van
vandaag en morgen.
De vzw bouwt elk van haar instellingen uit tot een lerende organisatie met een sterk
beleidsvoerend vermogen dat oog heeft voor het welbevinden en voor het welzijn van
al haar medewerkers. De vzw zet bovendien sterk in op de professionalisering van alle
personeelsleden wat gezien wordt als sleutel voor het verbeteren van de
onderwijskwaliteit.

Pedagogische opdracht
Het opvoedings- en vormingsproject van de scholen in de vzw is gebaseerd op de
opdrachtverklaring van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Dit wordt in 5 punten geconcretiseerd:
‐ Christelijk geïnspireerd en sporend met het project van de katholieke
dialoogschool
‐ Een degelijk aanbod en kwalitatief goed onderwijs
‐ Een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak
‐ Een brede zorg voor opleiding en begeleiding waarbij elk kind/jongere de kans
krijgt om de eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen
‐ Een scholengemeenschap die steunt op een sterke samenwerking tussen alle
betrokkenen
Deze kernopdracht is gemeenschappelijk voor het internaat en voor alle scholen die
deel uitmaken van de vzw. Daarnaast kan elke school en het internaat ook specifieke
en eigen accenten toevoegen. Op deze manier geeft de organisatie ruimte voor de
pedagogische eigenheid van elke lokale school en van het internaat.
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Bestuur en organisatie
Door een aantal scholen en het internaat te groeperen, ontstaan er in de organisatie
mogelijkheden om bepaalde activiteiten efficiënter en beter uit te voeren. Dit wordt
concreet gerealiseerd in de volgende domeinen: financiën en boekhouding, aankoop,
infrastructuur, onderhoud, ICT, personeelsbeleid en –administratie, preventie en
welzijn, kwaliteitszorg en communicatie. Door deze optimalisering komt er meer tijd
vrij voor de pedagogische opdracht van de lokale scholen en van het internaat.

4.2

Schoolraad

Voorzitter: Bart Vandorpe
Je kan de voorzitter van de schoolraad contacteren via
schoolraad.voorzitter@vbsdewegwijzer.be
De schoolraad is een orgaan van medezeggenschap in de school. Het doel ligt vast:
via rechtstreekse communicatie tussen alle betrokkenen een kwalitatief degelijk
onderwijs nastreven en ondersteunen.
Samenstelling en meer info vind je op de website van de school.

4.3

Ouderraad

Samenstelling ouderraad: www.vbsdewegwijzer.be
Je kan de ouderraad contacteren via ouderraad@vbsdewegwijzer.be
De ouderraad vertegenwoordigt alle ouders met kinderen op onze school en heeft als
doel een steentje bij te dragen om de betrokkenheid van alle ouders bij het
schoolgebeuren te verhogen. Samenwerking, communicatie en doorstroming van
informatie zijn hierbij drie belangrijke sleutelbegrippen.

4.4

Melding afwezigheden

Gelieve afwezigheden via mail te sturen naar
secretariaat@vbsdewegwijzer.be of telefonisch op het nummer van de school
015/51 28 83 vanaf 08.00 u.
Ouders die thuisgebleven zwemzakken, brooddozen en dergelijke aan hun kinderen
moeten afgeven, brengen die niet zelf naar de klas maar geven alles af op het
secretariaat. De secretariaatsmedewerker bezorgt het nodige aan de klastitularis van
je kind.
Bij ziekte of ongelukjes tijdens de schooluren neemt de school steeds contact op met
de ouders. Indien dit niet lukt, wordt er contact genomen met de opgegeven
contactpersoon. We vragen dan ook elke wijziging van deze gegevens zo snel
13

mogelijk door te geven aan het secretariaat (begin schooljaar of instapmoment). Zie
ook agenda/heen- en weerschriftje voor de nodige telefoonnummers.
Ziektebriefjes worden de dag na de afwezigheid aan de klastitularis bezorgd.

4.5

Aanwezigheid op school

Wij vragen met aandrang rekening te houden met de schooluren en je
kind(eren) tijdig naar school te brengen.
Indien u uitzonderlijk ’s morgens of ’s middags te laat toekomt met je kind in de
school, dient u zich samen met je kind aan te melden op het secretariaat. Indien uw
kind laattijdig op school aanwezig is wordt dit genoteerd in het aanwezigheidsregister
door de klastitularis. Bij regelmatig te laat komen en zo de klas te storen, zal de
directeur contact met u opnemen om een oplossing te zoeken en dit te voorkomen.

4.6

Betaling schoolrekeningen

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van
de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de
volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de
schoolrekening te splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de
schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een identieke schoolrekening. Zolang die
rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elke het volledige restbedrag
verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.
Bij wie kan je terecht bij betalingsmoeilijkheden?
Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft
zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden
nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste
instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we
overgaan tot het versturen van een dwingende herinneringsbrief (aangetekende
ingebrekestelling). Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke
intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag.
Wanneer je laattijdig hebt afgezegd voor een schoolactiviteit of als je kind op
dat moment afwezig is, zullen we het deel van de kosten terugbetalen dat
nog te recupereren is. Kosten die we al gemaakt hadden, kunnen we
opnemen in de schoolrekening.
Per schooljaar ontvangt u 4 maal een schoolrekening per kind.
Mogen wij u vragen steeds binnen de termijn van 14 dagen de schoolrekeningen te
betalen. Indien het betalen van de schoolrekening problemen geeft, kan je contact
opnemen met de directie. In alle discretie kan in bepaalde gevallen een aangepaste
betalingsmodaliteit afgesproken worden.
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Schoolrekening vrijblijvende kosten
Op de schoolrekening worden kosten zoals opvang, stille studie, uitstappen vermeld.
De onkosten van de opvang van de laatste schoolweek worden in rekening gebracht
bij de 1ste schoolrekening van het volgende schooljaar behalve bij het 6de leerjaar.
-

schoolrekening 1: eind september/begin oktober
schoolrekening 2: na de kerstvakantie
schoolrekening 3: na de paasvakantie
schoolrekening 4: eind juni
extra schoolrekening L6: begin juli kosten opvang laatste deel juni

Schoolrekening kosten maximumfactuur (meer details zie bijlage 5)
Sinds september 2007 zijn alle scholen verplicht de maximumfactuur te respecteren.
De maximumfactuur voor dit schooljaar bedraagt:
-

voor de eerste kleuterklas 45 euro
voor de tweede kleuterklas 45 euro
voor de derde kleuterklas 45 euro
voor leerlingen uit de lagere school 90 euro
meerdaagse extra-muros, openluchtklassen 450 euro en dit voor de hele
loopbaan in de lagere school

De maximumfactuur omvat o.a. toneelvoorstelling, sportactiviteit, waarnemingsactiviteit, leeruitstap, ééndaagse schoolreis, zwemmen.
Voor de leerlingen van de tweede en derde graad wordt er een extra-muros-activiteit
voorzien nl. zeeklassen in het 5de of 6de leerjaar, boerderijklassen in het 3de of 4de
leerjaar.
De bijdrage zal gespreid worden over de schoolrekeningen, afhankelijk waarin de
periode van extra-muros-activiteit valt.
- bijdrage 1 = 60 euro (september-oktober)
- bijdrage 2 = 60 euro (na kerstvakantie)
- bijdrage 3 = 60 euro + restbedrag (na paasvakantie)

4.7

Schoolmateriaal

Voor scholen van het gesubsidieerd basisonderwijs kan geen direct of indirect
inschrijvingsgeld gevraagd worden. Het Vlaams Parlement heeft een lijst vastgelegd
met materialen die kosteloos ter beschikking moeten worden gesteld om de
eindtermen te realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven.
Lijst met materialen
-

Bewegingsmateriaal
Constructiemateriaal
Handboeken, schriften, werkboeken en –blaadjes, fotokopieën, software
ICT-materiaal
Informatiebronnen
Kinderliteratuur
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-

Knutselmateriaal
Leer- en ontwikkelingsmateriaal
Meetmateriaal
Multimediamateriaal
Muziekinstrumenten
Planningsmateriaal
Schrijfgerief
Tekengerief
Atlas
Wereldbol
Kaarten
Kompas
Passer
Tweetalige alfabetische woordenlijst
Zakrekenmachine

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

4.8

Nieuwsbrief – klasplatform - website

De ouders worden op de hoogte gehouden van onze werking via onze maandelijkse
nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief en alle andere info kan u terugvinden op het
klasplatform van de school en wordt maandelijks digitaal doorgestuurd. Elke klas
heeft een eigen klasplatform. Op regelmatige basis worden hier foto’s geplaatst,
briefjes gepost en mededelingen gestuurd ( weekbriefje van de kleuterschool,
uitnodigingen oudercontacten,… ). Dit is een gesloten circuit alleen voor ouders. Na
inschrijving ontvangt u een persoonlijke code. Is uw kind reeds op school, dan blijft
deze code van uw kind doorlopen de volgende schooljaren. Onze school heeft ook een
website: www.vbsdewegwijzer.be.
Als school proberen we zuinig te zijn met papier. Wij hopen op uw medewerking.

4.9

Wet op de privacy (website)

Op deze site worden foto’s van activiteiten vertoond.
Daarbij zal rekening gehouden worden met de volgende aspecten:
- groepsfoto’s van activiteiten
- geen familienaam bij de foto’s
- geen persoonlijke info van leerlingen
- geen foto’s van individuele leerlingen van wie de ouders geen toestemming
hebben verleend
- geen foto’s /persoonlijke info van personeelsleden die geen toestemming
hebben verleend.
Ouders geven eenmalig schriftelijk toestemming om foto’s, filmpjes, … te publiceren
voor heel de schoolcarrière. Indien u dit wilt aanpassen, laat u ons dit weten.
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Om buitenstaanders geen kans te geven foto’s en info van onze website te
downloaden, krijgen jullie als ouder een gebruikersnaam en paswoord om foto’s van
jullie ‘eigen’ kinderen te downloaden op het schooleigen klasplatform. Wij rekenen
erop dat jullie deze link aan niemand doorgeven. Dit voor de privacy van onze
kinderen van onze school.

4.10

Infoavond en oudercontacten

Elk jaar willen wij bij het begin van het schooljaar (dinsdag, woensdag of donderdag
van de eerste of tweede schoolweek) op een infoavond alle ouders duidelijk inlichten
over de klas- en schoolwerking.
Ouders van peuters die tijdens het schooljaar instappen, worden hier ook op
uitgenodigd. Eind juni ontvangt u de correcte data per klas/leeftijdsgroep.
Tevens kan u die avond kennismaken met de leerkracht/en waar uw kind een heel
jaar zal bij zitten.
Elk jaar worden de ouders eveneens in de gelegenheid gesteld om, tijdens twee
individuele oudercontacten, de schoolse vorderingen van hun kind met de klastitularis
te bespreken. De juiste data van deze oudercontacten vindt u telkens terug in de
nieuwsbrief en op de kalender van juni vorig schooljaar. In juni kan de leraar u
uitnodigen voor een oudercontact in verband met afspraken voor het volgende
schooljaar of kan u indien gewenst zelf een oudercontact aanvragen. Onze school
kiest voor 1 oudercontact per kind. Wij geven aan beide ouders graag dezelfde
boodschap zodat misverstanden vermeden kunnen worden.
-

Oudercontacten lagere school: in de week voor de herfstvakantie (1), in de
eerste helft van maart (2) en in juni (3): vraaggestuurd
Oudercontacten kleuterschool: eind november (1), eind maart (2). (K3:
midden maart) en juni (3): vraaggestuurd

Wij hebben heel graag dat u, wanneer er zich onduidelijkheden voordoen of wanneer
u worstelt met een vraag of een probleem, contact opneemt met de school. Al uw
kleine en grote zorgen zijn het bespreken waard. Het gaat immers over uw kind.
U hoeft hiervoor, zeker wanneer het gaat over een ernstig probleem, niet te wachten
tot het eerstkomende oudercontact. Ofwel mondeling, ofwel schriftelijk via de
schoolagenda of het heen-en weerschriftje van uw kind of via een briefje kan u altijd
een gesprek aanvragen met de klastitularis. Elke leraar is ook via mail bereikbaar:
voornaam.naam@vbsdewegwijzer.be De klastitularis neemt dan zo spoedig mogelijk
contact op met u. De ervaring leert, dat zo’n gesprek bijna alle problemen oplost. De
directeur heeft altijd het recht om aanwezig te zijn bij een gesprek tussen ouders en
leraar(s).
Praat eerst met de leraar: spreek de directie pas aan als jullie er samen niet uit
geraken of de zoco voor specifieke hulpvragen. Zoco en directie gaan steeds in
overleg met de klasleraar.
Zijn er thuis problemen? Praat erover met de leraar. Jullie problemen worden discreet
behandeld. Zo kan de juf of meester anticiperen en beter begrijpen waarom het een
keertje minder loopt.
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Vanaf begin 6de leerjaar starten we met de begeleiding van de studiekeuze van onze
leerlingen.
In het tweede trimester plannen we hierrond een oudercontact. Tijdens dit
oudercontact zal het CLB aanwezig zijn.

4.11

Kledij

Teenslippers en schoenen met wieltjes zijn niet toegelaten op de school. Ze
veroorzaken gemakkelijk valpartijen tijdens het spel. Piercings worden om
veiligheidsredenen niet toegelaten op school. (oorbellen zijn wel toegelaten) Bij warm
weer vragen we om je kind ’s morgens in te smeren met zonnecrème.

4.12

Vrijwilligers

Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van
vrijwilligers. De vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een
aantal punten te informeren. De school doet dit via onderstaande bepalingen.
Organisatie
Katholiek Onderwijs Dijle Demer (KODiD) VZW
Aarschotsesteenweg 39
3110 Rotselaar
Nr. 0464 016 326
De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de
burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid,
van de organisatie en de vrijwilliger. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij KBC
Verzekeringen nv met als polisnummer KBC 289910430062.
Een bijkomende verzekering tot dekking van de lichamelijke schade tijdens de
uitvoering van een vrijwilligersactiviteit of op weg van en naar de activiteit werd
afgesloten bij KBC Verzekeringen nv met als polisnummer KBC 289910430062.
Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien voor de tijd die de vrijwilliger voor de
school presteert. Aankopen die nodig zijn voor schoolse activiteiten worden
terugbetaald na akkoord van de directeur en mits voorleg van een geldig kasticket of
geldige factuur op naam van de school.
Een vrijwilliger gaat discreet om met geheimen die hem/haar zijn toevertrouwd.
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4.13

Bijlagen algemene info

4.13.1

Bijlage 1: Vakantiedagen schooljaar 2021-2022

Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen
woensdag 1 september 2021
Vrije dagen van het eerste trimester
woensdag 6 oktober 2021 (vrije dag)
herfstvakantie: van maandag 1 november tot en met vrijdag 5 november 2021
Wapenstilstand: donderdag 11 november 2021
woensdag 1 december 2021 (vrije dag)
vrijdagnamiddag 24 december 2021 (kerstavond)

Kerstvakantie
van maandag 27 december 2021 tot en met vrijdag 7 januari 2022
Vrije dagen van het tweede trimester
woensdag 9 februari 2022 (pedagogische studiedag)
Woensdag 9 maart 2022 (pedagogische studiedag)
krokusvakantie van maandag 28 februari tot en met vrijdag 4 maart 2022
Paasvakantie
van maandag 4 april tot en met maandag 18 april 2022
Vrije dagen van het derde trimester
woensdag 25 mei 2022 (vrije dag)
donderdag 26 mei 2022 (O.L.H.-Hemelvaart) en vrijdag 27 mei 2022 (brugdag)
maandag 6 juni 2022 (Pinkstermaandag)
maandag 27 juni 2022 (pedagogische studiedag + vrije dag)
De zomervakantie
begint op donderdag 30 juni 2022 om 12.00 u, opvang mogelijk tot 13.30 u.
Instapdagen 2.5-jarigen
01/09/2021
08/11/2021
10/01/2022
01/02/2022
07/03/2022
19/04/2022
30/05/2022
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Boerderijklassen L3 en L4
Maandag 28/03/2022 – vrijdag 01/04/2022
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Documentnummer:

Opsteller:

Onderwerp:

4.13.2

Datum:
Bijlage 3: Attest medicatie

Bladzijde:
/

Bijlage 2: Attest medicatie
Vrije basisschool De Wegwijzer

Enkel in noodzakelijke situaties kan de school er op toezien dat uw minderjarig kind bepaalde medicijnen
inneemt op doktersvoorschrift. Hiervoor dient onderstaand attest aan de school bezorgd te worden voor
aanvang van de eerste toediening.
Let wel dat het deel aangeduid met ‘In te vullen door de arts’ ook effectief door een arts wordt ingevuld.
Zonder handtekening en stempel van de arts wordt dit formulier als ongeldig beschouwd.
Indien de periode waarbinnen het medicijn moet worden ingenomen, langer duurt dan een trimester, dient
bij het begin van een nieuw trimester een nieuw formulier te worden ingediend. Ook bij een wijziging van
therapie of medicijnen moet een nieuw formulier ingevuld worden. Na beëindiging van de therapie zal dit
formulier vernietigd worden.

Naam leerling: _____________________________

Klas __________________

Onderstaande gegevens dienen ingevuld te zijn door de behandelende arts
Benaming medicatie: ______________________________________________
Wijze van toediening: ______________________________________________
Tijdstip inname: __________________________________________________
Dosis en frequentie: _______________________________________________
Wijze van bewaring: _______________________________________________
Periode van toediening: ____________________________________________
Gevolgen bij overdosis: ____________________________________________

De medicatie dient steeds in de originele verpakking met daarbij horende bijsluiter te worden
meegebracht. De naam van de leerling en een noodnummer is hierop aangebracht.
Voorschrijvende arts
Datum:
Stempel en handtekening

Ouders
Datum:
Naam en handtekening(en)
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Bekwame helper
Datum:
Naam en handtekening

Bekwame helper (vervanger)
Datum:
Naam en handtekening

Directeur
Datum:
Naam en handtekening
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4.13.3

Bijlage 3: Aanvraag verlaten school tijdens de schooluren
Vrije basisschool De Wegwijzer
Hanswijkstraat 20
3190 Boortmeerbeek
015/ 51 28 83

Afwezigheden wegens doktersbezoeken tijdens de
lesuren in de lagere school
In uitzonderlijke gevallen kan een leerling die daarvoor een gewettigde reden heeft, de
school voor de einduren verlaten of na de beginuren binnenkomen.
1ste: Dit kan enkel nà toestemming van de directie via de agenda.
2de: Nà het invullen en ondertekenen van deze schriftelijke verklaring waardoor de ouders de school
ontslaan van alle verantwoordelijkheid jegens hun kind tijdens de afwezigheid.
3de: Doktersbriefje wordt via leraar aan directie bezorgd.

Hiermee verklaar ik, ………………………………………............. (naam persoon aan wie het kind wordt toevertrouwd)
dat ………………………………………………................(naam kind)

Klas: ……………

 de school verlaat om ………. uur op ………………………. (datum)
 de school pas binnenkomt om ………….. uur op …………………(datum)
Reden: …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….
Naam en handtekening ouder(s)

Naam en handtekening directie
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4.13.4

Bijlage 4: Organigram
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4.13.5

Bijlage 5: Bijdragen: onkostenraming ouderbijdragen, lijst met
richtprijzen, vrijblijvende kosten

KOSTEN VIA MAXIMUMFACTUUR
Zwemmen om de 14 dagen vanaf 1ste leerjaar

1,50 euro/beurt

Schooluitstappen (worden tijdens het schooljaar meegedeeld)
Jaarlijkse schoolreis gaat door op dinsdag 24 mei 2022.

MEERDAAGSE EXTRA-MUROS-ACTIVITEITEN 2021 - 2022
Boerderijklassen (3de en 4de leerjaar)

± 180 euro

Maximumfactuur voor de hele schoolloopbaan in de lagere school: 450 euro
Dit schooljaar gaan de leerlingen van het 3dede en 4de leerjaar op boerderijklassen en
dit van 28/03/2022 t/m 01/04/2022.

Adres:
De Bonte Beestenboel
Kolonie 35
2323 Wortel
03/309 32 02

26

VRIJBLIJVENDE KOSTEN
Turnkledij: niet verplicht
T-shirt met logo school

11 euro

Blauw broekje

11 euro

Turnzakje

6 euro

Opvang/stille studie (op school)
Gezinnen met 1 kind op school betalen 1 euro per begonnen halfuur.
Gezinnen met meerdere kinderen op school betalen 0,75 euro per kind per
begonnen halfuur.

Nieuwjaarsbrief
± 1,00 euro

Tijdschriften
De tijdschriften worden niet meer via de school besteld. Jullie kunnen ze rechtstreeks
bij uitgeverij Averbode bestellen op volgende website:
https://www.uitgeverijaverbode.be/Pub
De boekjes worden dan bij jullie thuis geleverd.
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4.13.6

Bijlage 6: Privacyverklaring (leerling)

Wegens de wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy, willen wij u informeren
over de verwerkingen die wij met uw persoonsgegevens uitvoeren, en de
beleidsmaatregelen die wij nemen om deze te beschermen.

1 Verantwoordelijken
Het schoolbestuur, v.z.w. KODiD (012146), is de verwerkingsverantwoordelijke
voor alle leerlingengegevens.
Op VBS De Wegwijzer Boortmeerbeek is er een aanspreekpunt
informatieveiligheid aangeduid, dat gemakkelijk te contacteren is via
privacy@vbsdewegwijzer.be.
Het aanspreekpunt informatieveiligheid en/of de directie van VBS De Wegwijzer
Boortmeerbeek kan voor advies en ondersteuning terecht bij de ‘data protection
officer’ (DPO) van de onderwijskoepel.

2 Verwerkingen
2.1 Verwerkingsdoeleinden
Op VBS De Wegwijzer Boortmeerbeek verwerken wij leerlingengegevens omwille van
de volgende doelen:






leerlingenrekrutering;
leerlingenadministratie;
leerlingenbegeleiding;
leerlingenevaluatie;
public relations;

2.2 Verwerkte leerlingengegevens
Om jou in schrijven, te begeleiden en op te volgen in VBS De Wegwijzer
Boortmeerbeek is het noodzakelijk dat wij de volgende gegevens verwerken:









identificatiegegevens (met i.h.b. voornaam en naam, roepnaam, een pasfoto, het
rijksregisternummer, gezinssamenstelling, voorrang- en indicatorfactoren);
persoonlijke kenmerken (met i.h.b. geboortedatum, geboorteplaats, geslacht,
nationaliteit);
privé contactgegevens (met i.h.b. telefoonnummer(s), adresgegevens, email);
evaluatiegegevens (met i.h.b. puntenboeken, remediëring, rapporten,
rapportcommentaren);
gezondheidsgegevens: lichamelijk, psychisch, risicosituaties en -gedragingen (met
het oog op begeleiding);
opleiding en vorming (met i.h.b. vorige scholen, gevolgde richtingen, attesten,
deliberatie-beslissingen, -motivaties en -verslagen, getuigschriften en diploma’s);
aanwezigheid en discipline (met i.h.b. afwezigheidsbewijzen, sancties, tucht);
afbeeldingen (die niet administratief gebruikt worden);
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Deze gegevens kunnen, mits wettelijke grondslag, eventueel bekomen worden van de
vorige school waar de leerling ingeschreven was.

2.3 Verwerkte oudergegevens
Om uw kind in te schrijven, te begeleiden en op te volgen in VBS De Wegwijzer
Boortmeerbeek is het noodzakelijk dat wij de volgende gegevens verwerken:





elementaire identificatiegegevens;
gezinssamenstelling;
privé contactgegevens (met i.h.b. telefoonnummer(s), adresgegevens, email);
financiële bijzonderheden (met i.h.b. rekeningnummer, schoolonkosten,
betalingen).

2.4 Ontvangers










Het departement onderwijs is, via het Discimus-systeem van AgoDi, een
ontvanger van een deel van jouw leerlingengegevens;
de scholengemeenschap Dynamo7 ontvangt uw administratieve gegevens omwille
van hun bevoegdheden om onderwijssubsidies en -werkingsmiddelen te beheren;
het CLB is, indien het jou begeleidt, bevoegd om alle in § 2.2 en § 2.3 opgesomde
gegevens op te vragen;
het ondersteuningsnetwerk is, indien van toepassing, bevoegd om een deel van de
in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen;
iedereen die deel uitmaakt van het multidisciplinair team dat jou begeleidt, is
bevoegd om alle in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen;
elke internaatsopvoeder die jou begeleidt, is bevoegd om een deel van de in § 2.2
en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen;
bij verificatie krijgt de onderwijsverificateur toegang tot administratieve gegevens,
aanwezigheden, afwezigheidsbewijzen, … in het kader van zijn wettelijk bepaalde
taak;
bij inspectie is het mogelijk dat een onderwijsinspecteur ook toegang vraagt tot
bepaalde leerlingengegevens in het kader van zijn wettelijk bepaalde taak.

2.5 Verwerkers
Op VBS De Wegwijzer Boortmeerbeek worden onderstaande platformen gebruikt bij
de verwerking van leerlingengegevens:



Broekx
Questi
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2.6 Voorwaarden
Jouw gegevens zullen verwerkt worden zolang je bij ons ingeschreven bent, of zolang
ze nodig zijn om je te begeleiden. Daarna worden ze verwijderd, geanonimiseerd of
gearchiveerd conform de geldende regelgevingen.
Indien we bepaalde gegevens langer zouden willen bewaren, dan zullen we dat
melden en de expliciete toestemming ervoor vragen.
Meer informatie over de beleidsmatige aanpak inzake privacy en informatieveiligheid
op VBS De Wegwijzer Boortmeerbeek kan je raadplegen op www.vbsdewegwijzer.be.

3 Rechten inzake privacy
3.1 Rechten uitoefenen
U kan zich steeds op onderstaande rechten beroepen:















recht op informatie: u mag vragen welke gegevens van u er verwerkt worden en
wie er toegang toe heeft (zie ook verwijzing in § 2.6), waarom de school die
persoonsgegevens nodig heeft of gebruikt en hoe lang ze bewaard worden;
recht op inzage: u mag steeds de gegevens die de school van u heeft, inkijken
a.d.h.v. een kopie;
recht op verbetering: indien u fouten in uw gegevens vindt, mag u vragen om dit
aan te passen. U kan ook aanvullingen toevoegen aan uw gegevens;
recht op gegevenswissing: u kan vragen dat gegevens, die niet (meer) strikt
noodzakelijk zijn voor de school, permanent en volledig verwijderd worden;
recht op beperking van de verwerking: indien u bezwaar hebt (zie verder) tegen
de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te
stoppen;
recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien u bepaalde gegevens wenst
over te dragen naar een nieuwe school of andere werkgever, dan faciliteert de
school dit (in de mate van het mogelijke);
recht van bezwaar: indien u niet akkoord bent met de grondslag van een
verwerking of met de manier waarop bepaalde gegevens van u verwerkt worden,
kan u zich hiertegen verzetten;
recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming:
wanneer de school algoritmes gebruikt om, zonder tussenkomst van mensen,
bepaalde gevolgen te trekken uit (een deel van) uw gegevens (zie § 3.3), dan kan
u zich hiertegen verzetten;
recht om zijn/haar toestemming in te trekken: indien men u voor bepaalde
verwerkingen de toestemming gevraagd heeft, kan u ten allen tijde kiezen om
deze niet meer te verstrekken.

Voor meer uitleg over of om u op een van deze rechten te beroepen, gelieve u intern
te richten tot privacy@vbsdewegwijzer.be. Bij eventuele disputen of twijfel, kan u zich
ook wenden tot de toezichthoudende autoriteit inzake privacy en de verwerking van
persoonsgegevens: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.
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3.2 Gerechtvaardigd belang
Een aantal verwerkingen hebben een ‘gerechtvaardigd belang’ als grondslag:



toezicht op telecommunicatie;
de in § 2.4 vermelde doorgifte van jouw gegevens aan onderwijsinspectie.

3.3 Geautomatiseerde besluitvorming
Op VBS De Wegwijzer Boortmeerbeek worden noch leerlingen, noch ouders
onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming.

3.4 Al dan niet verstrekken van gegevens
De in § 2.2 en § 2.3 vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt
worden om de inschrijving op VBS De Wegwijzer Boortmeerbeek te kunnen starten.
Met uitzondering van:





rijksregisternummer1;
gezondheidsgegevens2;
afbeeldingen (voor public relations);
contactgegevens (voor direct marketing).

1

De school zal dit desgevallend opvragen via het departement onderwijs.
De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien ze niet over de relevante zorg- of gezondheidsgegevens beschikt of als de toestemming ontbreekt om deze te verwerken.
2
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II Pedagogisch project
1

Pedagogisch project De Wegwijzer

Iedereen hoort erbij op onze school,
een school die in beweging is.

Iedereen die akkoord gaat met ons project, verbindt er zich toe om respect op te
brengen voor de visie in deze tekst en mee te werken aan de realisatie ervan.

Geïnspireerd door Jezus willen we samen met de kinderen op weg gaan.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Een hart bieden voor elk kind in een veilig klimaat
Respect hebben voor elkaars mening en karakter en eigenheid
Aandacht hebben voor fairplay, eerlijkheid, …
In vriendschap samen werken en samen spelen
Dankbaarheid en verdraagzaamheid tonen aan elkaar
Preventief werken om pestgedrag te voorkomen
Ons geloof uiten via gebed, vieringen, …

Omdat elk kind uniek is, geven we kansen om te groeien, ieder op z’n eigen
manier en via een samenhangend onderwijsaanbod.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Zorgen voor een aanbod waar kinderen zich betrokken voelen met hoofd,
handen en hart.
Aandacht hebben voor zowel de horizontale als de verticale integratie van ons
aanbod. (binnen de klas en graduele opbouw binnen de volledige school)
De klasmuren doorbreken door projectweek, extra-muros-activiteit, …
Kinderen observeren en opvolgen, indien nodig met CLB (Centrum
Leerlingenbegeleiding) of externe partners.
Samenwerken met de pedagogische begeleiding
Elk kind de nodige zorg en uitdaging bieden
Kinderen bijsturen waar nodig
Aandacht hebben voor het welbevinden van elk kind

Vanuit een veilig en motiverend schoolklimaat, streven we naar een volledige
ontplooiing van ieder kind.
‐
‐
‐

Een veilig klasklimaat bieden waarin we kinderen aanmoedigen
Kinderen zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen proberen te geven en hen
te laten beseffen dat fouten maken kan en nodig is in een leerproces
Gebruik te maken van verschillende werkvormen in de klas
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Rekening houdend met de draagkracht van elk kind, bieden we een brede
zorg.
‐

‐
‐
‐
‐

Eerste- en tweedelijnszorg gebeurt door de klasleraar in de klas door
differentiatie te bieden, 3-sporenbeleid (werking in niveaugroepen) toe te
passen of verschillende werkvormen uit te proberen
Ouders erkennen als opvoeders van hun kind en dus de samenwerking met
hen nauw opvolgen, hen betrekken in preventief pestbeleid.
Beseffen dat zorg kan inhouden dat er redelijke aanpassingen moeten
genomen worden, maar dat dit ook extra uitdaging kan betekenen.
We werken vanuit gerichte observaties en evaluaties
Zorgcoördinator ondersteunt leraars, gaat mee op zoek

Als deel van de lokale gemeenschap willen we samen met alle participanten
er iets moois van maken.
‐
‐
‐
‐

De kleuterschool en lagere school tonen als één basisschool
Samenwerken met verschillende verenigingen en organisaties uit de
gemeenschap
Het leerlingenparlement erkennen als meerwaarde voor onze werking
Samenwerken als team
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2
2.1

Zorgbeleid De Wegwijzer
Zorgvisie De Wegwijzer

Als ik voor jou zorg en jij zorgt voor mij,
dan wordt er gezorgd voor allebei!

Je hoort erbij, zoals je bent

Zorg op onze
school

Samen zijn we sterk

Ieder zijn talent

We helpen je
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Je hoort erbij, zoals je bent
Om een positief en veilig leerklimaat te bekomen, werken we aan een warm
relationeel school- en klasklimaat dat bijdraagt tot het welbevinden en de
betrokkenheid van alle leerlingen.
Hiervoor is een positieve benadering en aanmoediging onontbeerlijk: een
schouderklop, een glimlach, een helpende hand kunnen wonderen doen. We proberen
duidelijk te maken dat leerlingen fouten mogen maken en dat dit eigen is aan leren.
Op regelmatige basis bevragen we hoe onze leerlingen zich voelen op school en gaan
we op zoek naar acties om hun welbevinden te verhogen. Bij deze bevraging verliezen
we de ouders zeker niet uit het oog. Preventief ondernemen we verschillende acties
om pestgedrag te voorkomen. Ieder kind wordt uitgenodigd om het mee op te nemen
voor de kinderen op onze school die het wat moeilijker hebben.
Tevens is het belangrijk dat elke leerling een realistisch en positief beeld ontwikkelt
zonder hierbij zijn authenticiteit te verliezen.

We helpen je
We willen al onze kinderen optimale groeikansen bieden.
Diversiteit vinden we een rijkdom op onze school en nodigt uit tot differentiatie.
Leraars houden rekening met verschil in motivatie, leerstijl, leervermogen en
talenten. Onze leraars zetten sterk in op zorg in eigen klas, zowel voor de kinderen
die het wat moeilijker hebben als de kinderen die sterker begaafd zijn.
Onze meertalige kinderen hun welbevinden en hun integratie staan op de eerste
plaats en we proberen ze aan boord te houden.

Ieder zijn talent
Iedere leerling in de klas heeft talent. De één is goed in rekenen, de andere is goed in
sport, koken, taal, bemiddelen of nog iets anders. Kortom: iedereen is goed in iets.
We vinden het belangrijk om talenten te ontdekken en in de verf te zetten zodat
al de leerlingen de kans krijgen om hun talent te tonen en deze optimaal te
ontwikkelen. We gaan op zoek naar onderliggende talenten en proberen deze te
versterken. We willen iedere leerling de beste kansen geven om zijn/haar plaats te
vinden in de maatschappij en leerlingen te laten schitteren als uniek persoon die er
mag zijn!

Samen zijn we sterk
We willen aanmoedigen dat leerlingen en leraren elkaar respecteren, ondersteunen
en door samenwerking tot grootse dingen kunnen komen.
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We gaan samen, als team, op zoek naar oplossingen en nemen beslissingen in
overleg met elkaar. We zoeken als team de valkuilen in de leerstof per leerjaar en
zetten in op zorgmaatregelen in de klas om preventief te werken en zo problemen
proberen te voorkomen.
De leraar staat er niet alleen voor. Als brede basiszorg en verhoogde zorg niet
voldoende blijken te zijn in de klas, dan gaan we over op uitbreiding van zorg en
eventueel het volgen van een individueel aangepast curriculum. Zorgjuf, directie en
zorgcoördinator bieden ondersteuning op vlak van zorg. We werken ook samen
met externen (o.a. CLB Haacht, logo’s, kiné’s, expertise buitengewoon onderwijs,
opvoedingscentra).
Een open en eerlijke communicatie onderhouden met onze ouders vinden wij
belangrijk. Zij zijn steeds welkom met vragen en bezorgdheden. We nodigen iedereen
uit om in dialoog te gaan met ons met begrip voor ieders standpunt.

2.2

Leerlingenbegeleiding

Het zorgbeleid op school verloopt volgens het zorgcontinuüm, opgenomen in het
zorgvademecum van het VVKBAO. Het zorgteam begeleidt leerlingen, ouders, leraren
en overlegt met externen (ondersteuningsnetwerk, expertise buitengewoon onderwijs,
CLB, logopedisten, kinésitherapeuten, …).
We volgen gericht de evolutie van je kind op. Dit doen we door te werken met het
digitale leerlingvolgsysteem “Questi”. Het helpt ons de hulpvragen en
zorgmaatregelen in kaart te brengen en het ondersteunt het handelingsgericht
werken. Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte
individuele begeleiding, andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.
Regelmatig overleg met ouders vinden we belangrijk op onze school.
Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kan je dit melden aan de
klastitularis/zorgcoördinator/directie. We gaan dan samen met jou na welke
aanpassingen nodig zijn.
We kunnen ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop
van het schooljaar. Ook dan gaan we steeds in overleg met jou. Welke maatregelen
aan de orde zijn, zal afhangen van wat je kind nodig heeft en wat we als school
kunnen organiseren.
We verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen
maken opvolgt en naleeft.
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Decreet leerlingenbegeleiding
Als school hebben wij de opdracht om voor elke leerling een kwaliteitsvolle
leerlingenbegeleiding te voorzien. Dit doen wij door vanuit de persoons- en
cultuurgebonden ontwikkeling voor elke leerling actief in te zetten op leren en
studeren, onderwijsloopbaanbegeleiding, psychisch en sociaal functioneren en
preventieve gezondheidszorg. De school, pedagogische begeleidingsdienst en het CLB
hebben afspraken gemaakt over de school specifieke samenwerking en waar mogelijk
deze duidelijke rolverdeling vastgelegd. Via ons zorg- en gelijke kansenbeleid
besteedt elke leraar bijzondere zorg aan de ontwikkeling en begeleiding van leerlingen
die kansen dreigen te missen door hun maatschappelijke kwetsbaarheid of hun
specifieke onderwijsbehoeften. We doen extra inspanningen voor kinderen waarbij de
brede basiszorg in de klas niet volstaat.
Acties worden op regelmatige basis geëvalueerd, bijgestuurd en discreet behandeld.
Zowel ouders, leerlingen als het hele schoolteam worden hierbij betrokken en werken
vanuit hun perspectief hieraan mee.
We verwijzen hierbij ook naar onze zorgvisie waar de leerling centraal staat.

2.3

Zorgcontinuüm

Het zorgcontinuüm bestaat uit vier fasen: brede basiszorg (fase 0) – verhoogde zorg
(fase 1) – uitbreiding van zorg (fase2) – IAC individueel aangepast curriculum (fase3).
Fase 0: brede basiszorg
Wat hebben leerlingen nodig om te leren? Elke school biedt brede basiszorg. Dit is wat
alle leerlingen nodig hebben om zich te kunnen ontplooien en gebruik te kunnen
maken van hun talenten en mogelijkheden. De school biedt voor alle leerlingen
dezelfde brede basiszorg met aandacht voor de noden van elke leerling.
Fase 1: verhoogde zorg
Wat als een leerling meer nodig heeft om te leren? Een leerling heeft soms meer zorg
nodig dan de brede basiszorg. De school beslist dan samen met ouders en leerling om
over te stappen naar verhoogde zorg. Het zorgteam van de school bekijkt samen met
leerling, ouders en leraar hoe de leerling op school extra zorg kan krijgen.
Fase 2: uitbreiding van zorg
Wat als extra zorg op school niet voldoende is voor een leerling?
Of wat als school, leerling of ouders niet goed weten wat de leerling nodig heeft om te
leren of zich goed te voelen? Het zorgteam van de school vraagt dan aan de leerling
en zijn ouders toestemming om de hulp van het CLB in te schakelen. Het CLB-team
gaat na wat de leerling nodig heeft om te leren. Hiervoor werkt het CLB-team samen
met de leerling, zijn ouders en de school.
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.
De leerling of zijn ouders kunnen ook rechtstreeks aankloppen bij het CLB. Het CLBteam bekijkt dan met de leerling of zijn ouders welke zorg nodig is.

Fase 3: IAC (Individueel aangepast curriculum)
Wat als een leerling meer nodig heeft om te leren dan wat zijn school kan bieden?
Sommige leerlingen hebben specifieke onderwijsbehoeften. Deze leerlingen hebben
langdurige en belangrijke problemen om het gemeenschappelijk curriculum te volgen
(gemeenschappelijk curriculum = leerdoelen; wat de leerling moet kennen en kunnen
om een diploma of studiebewijs te halen).
Specifieke onderwijsbehoeften vragen om aanpassingen in de school en/of klas.
Deze aanpassingen zijn soms niet redelijk voor de school of kunnen er niet
voldoende voor zorgen dat de leerling het gemeenschappelijk curriculum kan blijven
volgen (zie M-decreet).
Het CLB-team, de leerling, zijn ouders en de school kunnen dan beslissen om een
'verslag' op te maken. Het opmaken van een 'verslag' houdt geen automatische
overstap in naar een school voor buitengewoon onderwijs.
Scenario's voor leerlingen met verslag:
Ouders en leerling kiezen voor:
‐ IAC in huidige school voor gewoon onderwijs, mits akkoord school
‐ GC of IAC in nieuwe school voor gewoon onderwijs, inschrijving onder
ontbindende voorwaarde
‐ Stap naar school voor buitengewoon onderwijs (volgens type in
basisonderwijs/opleidingsvorm in secundair onderwijs)
Binnen het individueel aangepast curriculum wordt er steeds nagegaan of een
terugkeer naar het gemeenschappelijk curriculum mogelijk is.
Gesprekken met het CLB vinden steeds plaats op dinsdag of vrijdag.

2.4

Onderwijsnetwerk

Onze school sluit aan bij het Onderwijsnetwerk van Noord-Brabant.
Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over de
ondersteuning van je kind kan je terecht bij Joke Mannekens en Sarah Verschueren
(zorgcoördinator)

2.5

Anti-pestbeleid + anti-pestfolder+ welbevinden leerlingen

2.5.1

Doel

Kinderen spelen met elkaar en daar komt wel eens ruzie van. Ruzie maken en
oplossen hoort bij het leven. Het is noodzakelijk dat een kind hier af en toe mee
geconfronteerd wordt, zodat er later op een gepaste wijze kan gereageerd worden in
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groep en in verschillende situaties. Wanneer dit lerend gedrag overgaat in pestgedrag,
spreken we van een probleem. We houden van omgangsvormen waarbij we respectvol
en verdraagzaam omgaan met elkaar. Ongepaste omgangsvormen als pesten en
geweld, worden niet aanvaard.

2.5.2

Plagen of pesten

De grens tussen plagen en pesten is vaak niet zo scherp. Wat is het verschil? En
wanneer wordt plagen pesten?
PLAGEN
‐
‐
‐
‐
‐

is incidenteel
is tijdelijk
gebeurt tussen gelijken
is vaak 1 tegen 1
de geplaagde loopt geen
blijvende) schade op.

PESTEN
‐
‐
‐
‐
‐

is doelbewust en gepland
langdurig en herhaaldelijk
machtsverhouding sterk/zwak
is vaak een groep tegen 1
gepeste voelt zich vaak
eenzaam, onzeker en bang

Wat kan je als leerling doen?
‐

als je gepest wordt:
 aarzel niet, verwittig op de eerste plaats je leraar en praat erover met
iemand die je vertrouwt (vrienden, leraren, ouders, directie, …).
 door erover te praten sta je niet alleen en kan het probleem vlugger
opgelost worden.

‐

als je ziet pesten:
 verwittig zo vlug mogelijk een leraar op school.
 wie pestgedrag signaleert is geen klikspaan maar neemt het op voor
anderen.
 probeer de gepeste duidelijk te maken dat je niet akkoord bent met het
pesten.

‐

als je gevraagd wordt mee te pesten:
 zeg duidelijk dat je niet akkoord bent met het pestgedrag.

Wat kan je als ouder doen?
‐

als je vermoedt of verneemt dat je kind gepest wordt:
 neem de tijd en luister naar het verhaal.
 leg zeker niet de schuld bij je kind, maar wijs het op zijn sterke kanten.
 verwittig de leraar en directie om samen naar een oplossing te zoeken.

‐

als je vermoedt of verneemt dat je kind pest:
 neem dergelijke vermoedens of mededelingen ernstig.
 zeg aan je kind wat je vernomen hebt en luister kritisch naar zijn/haar
verhaal.
 neem contact op met de leraar en directie.
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2.5.3

Anti-pestbeleid op onze school

Kleuterschool
‐

‐
‐

Kleuters ‘pesten’ niet. Echt pestgedrag begint pas op een leeftijd van 6-7 jaar.
Hier maken we duidelijk een verschil tussen plagen en ruzie maken. We
confronteren de kleuters onmiddellijk met hun ongepast gedrag.
Bij aanhoudend fout gedrag worden de ouders gecontacteerd.
Kinderen moeten elkaar respecteren. Leraren geven het goede voorbeeld en
ook van ouders vragen wij een respectvol gedrag t.o.v. de kinderen, de leraren
en elkaar.

Lagere school
‐

Preventief
 Via lessen (verhalen, rollenspellen, boeken, …). Tijdens iedere les wordt
er aandacht besteed aan op een goede manier met elkaar omgaan.
 Bewakingen speelplaats worden efficiënt uitgevoerd om pestgedrag te
voorkomen. De regels van de speelplaats moeten nageleefd worden.
 Via eigen houding t.o.v. ruzie. De lichaamshouding is belangrijk d.w.z.
niet a priori beschuldigend maar met een open houding en samen met de
leerlingen zoeken naar een waarheid.
 Via klasafspraken die in het begin van het schooljaar in elke klas worden
gemaakt.
 Via klasgesprekken maken we duidelijk dat de leerlingen altijd bij de
leraren terecht kunnen.
 Donderdagmiddag voorziet de school sportmiddag per graad.
 In de loop van het schooljaar worden heel wat gezamenlijke activiteiten
georganiseerd met aandacht voor een goede groepssfeer (sportdagen,
daguitstappen, vieringen, …)
 Lichamelijk en verbaal geweld wordt niet getolereerd. Leerlingen krijgen
een time-out wanneer ze met opzet iemand kwetsen. Kort nadien krijgen
ze een nieuwe kans waardoor ze positief aangemoedigd worden om hun
gedrag te veranderen.
 Gevoelensdoosje: leerlingen kunnen steeds een briefje/tekening posten
in de brievenbus, naast de deur van de zorgcoördinator. Hier kunnen
leerlingen, anoniem of met naam, melden hoe ze zich voelen (boos, blij,
droevig, angstig, …). Deze post wordt besproken met de klasleraar en
met de betrokken leerling.

‐

Aanpak bij kleine ruzies
 Verkenning van ruzie door gesprekken
 Oogcontact zoeken en behouden
 Niet betrokken leerlingen wegsturen
 Concrete afspraken met partijen maken om dit te stoppen
 Het STOP-stappenplan (1. Stop, hoe ermee op, dit vind ik niet
leuk; 2. Heb je me niet gehoord? Hou daarmee op; 3. Als je niet
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ophoudt ga ik naar de leraar; 4. Je gaat naar de leraar die toezicht
houdt)
Leraar neemt alle meldingen ernstig en luistert

‐

Aanpak bij aanhoudende ruzies/pestsituaties
 Melden aan de leraar/vertrouwenspersoon (zoco)
 Leraren observeren de situatie gedurende een bepaalde tijd, voorziet een
kort gesprek met beide partijen (onder 4 ogen) en meldt dit aan zoco.
 Zoco voert desnoods nog een gesprek met beide partijen (onder 4 ogen).
 De betrokken partijen trachten een oplossing te vinden.
 Na een vooraf gesproken termijn evalueren van de situatie.
 No blame-methode (preventief)
 SPOT op speelplaats: Betrokken leerlingen worden extra goed
geobserveerd door juf/meester tijdens de bewaking om een ruimer zicht
te krijgen op de situatie.

‐

Aanpak bij hardnekkige pestsituaties
 Hiervoor gebruikt de school de “No-blame” methode. Deze methode
omvat 7 stappen:
 1. Gesprek met het slachtoffer/gepeste kind.
 2. Begeleider organiseert een bijeenkomst met het groepje
betrokken leerlingen (de pester(s) + enkele leerlingen die
positief ingesteld zijn + eventueel een leidersfiguur.)
 3. De begeleider legt in de groep het probleem uit van het
slachtoffer
 zonder details.
 er wordt niemand beschuldigd.
 de bezorgdheid rond het slachtoffer wordt benadrukt).
 4. De verantwoordelijkheid delen.
 niemand zal gestraft worden.
 de groep is bijeen geroepen om het probleem op te lossen.
 5. De begeleider vraagt naar ideeën/oplossingen van elk
groepslid
 ieder groepslid zoekt een werkpunt om het slachtoffer te
helpen zich goed te voelen.
 groepsleden praten in ik-taal.
 ideeën moeten van de leden zelf komen en niet van de
begeleider!



6. Laat het aan hen over.
 ieder groepslid voert zijn voorstel uit de volgende
dagen/weken.
 er wordt wel afgesproken dat de begeleider later elk lid van
de groep afzonderlijk zal spreken om te horen hoe alles
verloopt.
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7. Spreek hen opnieuw.
 Na 2 weken spreekt de begeleider met elk groepslid en met
het slachtoffer.
 komen we niet uit het probleem dan schakelen we externen
in zoals het CLB.

Bij alle voorgaande situaties worden ouders na herhaaldelijke opmerkingen steeds op
de hoogte gebracht.
Bij het uitspreken van een “sanctie” worden alle personeelsleden hiervan op de hoogte
gebracht alsook de ouders.
Er worden op regelmatige basis klasgesprekken of kindgesprekken gevoerd over het
welbevinden van de leerlingen op school. Bij aanhoudende moeilijkheden of zorgen
kunnen de leerlingen ook steeds terecht bij de zorgcoördinator voor een gesprek.
In november en mei wordt er een testing welbevinden afgenomen van onze leerlingen
van de 3K-6L door de zorgcoördinator. Deze resultaten worden met de betrokken
leraar besproken en er worden acties aan gekoppeld op klas- en schoolniveau.
De resultaten op schoolniveau worden met heel het team besproken
Anti-pestfolder De Wegwijzer
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2.6

BASO-fiche

Leerlingen die de overstap naar het secundair onderwijs maken, krijgen een BASOfiche die ze aan de secundaire school overhandigen. Deze fiche is bedoeld om de
continuïteit van de mogelijk geboden zorg op de basisschool te waarborgen. De fiche
wordt meegegeven met het laatste rapport in juni en geeft een totaalbeeld van het
kind.

2.7

Samenwerking met ouders

We willen ouders zoveel mogelijk betrekken bij het onderwijsleerproces van hun kind
en dit liefst van bij het begin. We zien ouders als een onmisbare schakel om het
onderwijsleerproces zo goed mogelijk te laten verlopen. Ouders kennen immers hun
kind het best en beschikken vaak over belangrijke informatie die wij nodig hebben om
ons onderwijsaanbod zo goed mogelijk af te stemmen. Daarom hechten we een
enorm belang aan de communicatie met en de betrokkenheid van ouders. Het is de
rode draad doorheen alle niveaus van zorg binnen onze school.
De school verbindt zich ertoe gemaakte afspraken tijdens een zorgoverleg (MDO) ook
met de ouders te bespreken zodat ze weten welke extra hulp er geboden wordt aan
hun kind. Daarnaast willen we ouders ondersteunen in het moeilijke
aanvaardingsproces bij leerstoornissen, ontwikkelingsstoornissen of andere
beperkingen. Ieder kind heeft het recht om aanvaard te worden in zijn volledige
eigenheid. Ouders kunnen steeds een extra overleg buiten de oudercontacten
aanvragen.
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2.8

De klassenraad of het multidisciplinair overleg (MDO)

De klassenraad is een groep van mensen die het leerproces van uw kind opvolgt. De
volgende personen wonen deze vergaderingen bij:
‐ De directeur
‐ De zorgcoördinator/zorgleraar
‐ De klastitularis(sen) en leraar lichamelijke opvoeding (indien mogelijk)
‐ Externen die mee instaan voor de begeleiding van het kind
Tijdens MDO-vergaderingen, klasbesprekingen worden alle leerlingen van een
bepaalde klas, uitgaande van ons kindvolgsysteem kleuters, overlegmomenten,
leerlingvolgsysteem lagere school, onder de loep genomen. Moeilijkheden worden
naar voor gebracht en besproken. Tevens wordt er naar gepaste oplossingen gezocht.
Op deze manier worden onze leerlingen jarenlang gevolgd en zo goed mogelijk
begeleid. Eventuele problemen worden altijd aan de ouders gemeld en in
samenspraak met hen wordt naar een goede begeleiding gezocht.
De school organiseert regelmatig MDO’s, klasbesprekingen en overlegmomenten.
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3

Praktische informatie

3.1

Capaciteitsbepaling

Capaciteit is het totaal aantal leerlingen dat een schoolbestuur als maximaal aantal
leerlingen ziet. Vanaf 28 maart 2018 is de capaciteit voor schooljaar 2021-2022 voor
onze school bepaald als volgt: totale capaciteit: 240

3.2

Inschrijvingen schooljaar 2022-2023

Inschrijvingen kunnen reeds september 2021 gebeuren voor schooljaar 2022-2023.
Voor een bezoekje aan onze school (met of zonder je peuter/ leerling) graag een
afspraak via mail :directieteam@vbsdewegwijzer.be of telefonisch: 015/51 28 83.
Voor de opstart van je peuter (officiële instapdag) kan via de directie een afspraak
gemaakt worden om een namiddagje in de peuterklas te komen spelen, onder
begeleiding van papa/mama.
Er wordt tijd gemaakt na de schooluren voor ouders die zich niet kunnen vrijmaken
tijdens de schooluren door beroepsactiviteiten.

3.3

Leerlingenvervoer

Het gemeentebestuur organiseert gemeenschappelijk busvervoer voor de
verschillende scholen op het grondgebied van de gemeente Boortmeerbeek. Hiertoe
behoort ook onze school. Dit vervoer omvat uitsluitend het vervoer van leerlingen
naar school en naar huis. Dit busvervoer is gratis. Alle communicatie verloopt via de
gemeente, niet via de school!
Afspraken i.v.m. het busgebruik:
- ’s Morgens staan de kinderen tijdig aan de afgesproken opstapplaats; zo niet
rijdt de bus verder. Hierbij moet men rekening houden met het feit dat omwille
van werkzaamheden, files, … enige afwijking t.o.v. het afgesproken opstapuur
mogelijk is.
-

Wijzigingen i.v.m. de op- en afstapplaats worden door de ouders aan de
busbegeleider meegedeeld. Deze wijziging wordt bij voorkeur telefonisch
gedaan. Het telefoonnummer wordt door de gemeente meegedeeld bij
inschrijving van het busvervoer.

-

Wanneer er niemand aan de afgesproken afstapplaats staat te wachten, mogen
de kinderen niet afstappen. Tenzij de ouders bij ondertekende verklaring
meedelen dat hun kind alleen van de bushalte naar huis mag. Zo niet worden
de kinderen naar de Buitenschoolse kinderopvang ‘Ravot’ gebracht
(Ravesteinstraat 84, 3191 Hever).

-

De busbegeleider is verantwoordelijk voor de veiligheid van de kinderen, van bij
het instappen tot bij het uitstappen van de bus. De ouders dragen de
verantwoordelijkheid tot het kind ’s morgens is opgestapt en zodra het kind is
uitgestapt.
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3.4

Verkeersveiligheid

In alle klassen en op schoolniveau wordt er rond ‘verkeersveiligheid’ gewerkt.
We leren onze kinderen – te voet of op de trappers – alerte en aandachtige
weggebruikers worden. We oefenen op onze speelplaats en buiten de school. Onze
kinderen kunnen brevetjes verdienen. De verkeerssituatie rondom de school wordt
besproken, praktische oefening volgt. Ook als passagier vragen we van onze
leerlingen een correcte opvolging van de verkeersregels (in de auto, bus, …)
Voor elk kind voorziet de school een fluohesje dat verplicht gedragen wordt bij elke
schooluitstap.
De leerlingen van het 6de leerjaar nemen deel aan het grote fietsexamen, de
leerlingen van het 5de leerjaar aan de grote verkeerstoets en de leerlingen van het 4de
leerjaar aan het voetgangersexamen. Op basis van deze examenresultaten sturen we
de verkeersacties op school bij.
Er wordt deelgenomen aan verschillende verkeersacties: sensibiliseringsacties voor
ouders en kinderen om te voet, met de fiets of openbaar vervoer naar school te
komen, strapdag, verkeersslang, Octopus, … Aan onze ouders vragen wij ook een
correcte naleving van onze verkeersregels rond onze school.

3.5

Voor- en naschoolse opvang

De voor-en naschoolse opvang is gepland van 7.30 u tot 8.35 u (jullie betalen opvang
van 7.30 u tot 8.30 u) en van 15.40 u tot 17.45 u (jullie betalen opvang van 15.45 u
tot 17.45 u). Op woensdagmiddag van 12.15 u tot 13.45 u.
Ouders die hun kinderen naar Ravot laten gaan, betalen de rekening via Ravot.
De opvangjuffen noteren wanneer welk kind vertrekt.
De opvang sluit om 17.45 u stipt! Bij noodgeval verwittigt u de opvangjuf (juf Aga) of
juf Sonja (015/51 28 83). Bent u te laat, dan wordt uw kind naar Ravot gebracht.
Ravot blijft open tot 19.00 u. Wij proberen u steeds telefonisch te verwittigen vóór we
dit doen. Een forfaitaire boete van 5 euro wordt aangerekend via de schoolrekening
wanneer je als ouder regelmatig je kind na 17.45 u ophaalt.
Wanneer iemand anders uw kind(eren) komt ophalen na school, verwittig je dit via
het heen- en weerschriftje/agenda of telefonisch.
Sommige kinderen hebben na een lange dag op school een kleine honger. Je kan
steeds een doos koekjes op naam bezorgen aan de opvangjuf.
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De afspraken/regels voor de opvang worden gerespecteerd. Deze zijn geafficheerd in
het opvanglokaal.
Reglement voor de voor- en naschoolse opvang

1.

Je mag blijven buiten spelen tot de opvangjuf je vraagt om binnen te komen.

2.

Huistaken en lessen worden gemaakt in de stille studie. Alleen op de dagen
van de personeelsvergadering mag je je taken in de refter maken.

3.

Ben je iets vergeten mag je dit gaan halen ALLEEN met toestemming van de
opvangjuf/leraar/directie.

4.

Het opvanglokaal is er om je rustig bezig te houden.
 geen geloop, geen balspelen, geen touwtjespringen
a) ofwel tekenen, puzzelen, lezen
Leerlingen die zich niet rustig kunnen gedragen krijgen een taak van de
opvangjuf
b) ofwel spelen met auto’s, blokken of ander constructiemateriaal op de mat
c) ofwel spelen met een gezelschapsspelletje.

5.

Kinderen komen NIET in de berging naast het opvanglokaal.

6.

Wie gerief beschadigt, moet dit betalen (via de schoolrekening).

7.

De opvangjuf bepaalt of je naar een film mag kijken.

8.

Vóór we naar huis gaan, ruimen we altijd eerst op!!!
Kinderen dragen zorg voor het ter beschikking gestelde materiaal in de opvang en
op de speelplaats. De kinderen bergen na gebruik alles terug op.

9.

Zij hebben respect voor de opvangmoeder/s.

10.

Na de paasvakantie tot eind juni is er vanaf 16.45 u een wieltjesmoment. Je kind
mag zijn fiets, step, skateboard … mee naar school brengen. Zorg tevens voor
knie- elleboog-, … bescherming. Het wieltjesmoment gaat niet door bij slecht
weer.

3.6

Stille studie

De stille studie, voor leerlingen van de tweede en derde graad, loopt vanaf 15.40 u tot
16.40 u. Voor het tweede leerjaar voorzien we een stille studie van 15.40 u tot 16.10
u. Vanaf januari kan het eerste leerjaar hierbij aansluiten.
Alle stille studies gaan door op maandag, dinsdag en donderdag. Dit valt onder de
naschoolse opvang en is betalend. Soms is er geen stille studie wegens
personeelsvergadering of overlegmomenten team. Deze data worden meegedeeld in
de nieuwsbrief en/of agenda.
Kinderen die de regels niet respecteren, kunnen tijdelijk geschorst worden.
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Reglement voor de stille studie

1.

Inschrijven gebeurt in het begin van het schooljaar, maar kan ook nog later.
Ouders met een kind in het eerste leerjaar, kunnen hen inschrijven in januari.

2.

Wie na inschrijving niet kan deelnemen aan een studiemoment moet dit vermelden
in de agenda. De begeleidende juffen van de stille studie worden hiervan op de
hoogte gebracht.

3.

Net zoals voor de andere kinderen in de naschoolse opvang geldt de
schoolverzekering.

4.

De stille studies gaan door op maandag, dinsdag en donderdag. Dit valt onder de
naschoolse opvang (tarief: zie puntje 13). De stille studie start vanaf de tweede
schoolweek in september en loopt tot het einde van de toetsenperiode in juni.

5.

Er is een grote stille studie (GS) voorzien, voor de leerlingen van het derde tot
zesde leerjaar en een kleine stille studie (KS), voor de leerlingen van het eerste en
tweede leerjaar. De KS voor het eerste leerjaar start pas in januari.

6.

Stille studies worden begeleid door leraars van onze school.

7.

De kinderen voor de stille studie verzamelen bij het belsignaal om 15.40 u op de
afgesproken plaats. Ze gaan dan in stilte en onder begeleiding naar de klas voor
de stille studie.

8.

De stille studie, voor leerlingen van de tweede en derde graad, loopt vanaf 15.40 u
tot 16.40 u. Uw kind blijft aanwezig tot minstens 16.10 u. Wie eerder klaar is
houdt zich in stilte bezig (u kunt best een leesboekje voorzien).
Voor de leerlingen van de eerste graad voorzien we een stille studie van 15.40 u
tot 16.10 u. Uw kind blijft aanwezig tot minstens 16 u.

9.

Kinderen die een opdracht niet begrijpen, kunnen uitleg vragen aan de juf met
toezicht.

10. Het volledig afwerken van een taak of les blijft de verantwoordelijkheid van het
kind en de ouders, alsook het maken van de juiste taak. Als onderdeel van “leren
leren” is het van belang, dat ze deze verantwoordelijkheid zelf blijven dragen.
11. Wie materiaal in eigen klas vergeten is, mag dit gaan halen, nà het vragen van de
toelating aan de juf met toezicht, opvangjuf of directie en dit tot 16.00 uur.
Niemand mag alleen naar zijn/haar klas.
12. Wie klaar is met zijn/haar taak ruimt in stilte op en gaat naar het opvanglokaal.
Ouders die vóór het einde van de stille studie op school zijn, kunnen hun kind zelf
afhalen in het studielokaal. Alvorens de school te verlaten, moet men eerst nog
aftekenen bij de opvangjuf in het opvanglokaal.
13. Tarief:
 1 kind: € 1 per begonnen halfuur.
 vanaf tweede kind op school: € 0,75 per begonnen halfuur.
14.

Wie de regels niet volgt kan tijdelijk geschorst worden.
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3.7

Rapporteren

Viermaal per jaar wordt er een rapport met de kinderen lagere school meegegeven:
voor de herfstvakantie (= rapport 1), voor de kerstvakantie (= rapport 2), voor de
paasvakantie (= rapport 3) en op het einde van het schooljaar (= rapport 4).
Bij rapport 2 en rapport 4 vindt u ook een evaluatie lichamelijke opvoeding.
Er wordt verwacht dat dit rapport na de vakantie gehandtekend terug aan de leraar
wordt bezorgd. Er wordt ook verwacht dat uw kind de zelfevaluatie invult. Tijdens
individuele kindmomenten worden deze besproken met de klastitularis. Laatste
schoolrapport wordt de laatste dag van het schooljaar meegegeven met uw kind. Bij
afwezigheid die dag kan u op eigen initiatief het rapport tijdens de vakantie komen
ophalen en dit tijdens de openingsuren van het secretariaat (eerste week juli, laatste
week augustus).
De kleuters krijgen voor de herfstvakantie en eind mei een rapportje van de LO-juf.

3.8

Breed evalueren

Via evaluaties proberen we een breed beeld te krijgen van uw kind. Elke evaluatie
wordt ter ondertekening mee naar huis gegeven, zodat u de vorderingen van uw kind
op de voet kunt volgen. Niet elke evaluatie zal met punten beoordeeld worden.
In het rapport vinden jullie ook met plantjes die de groei van uw kind in beeld
brengen.
Op het einde van het schooljaar plannen we paralleltoetsen en/of IDP’s voor het 4de en
6de leerjaar (= dezelfde proef voor alle vrije scholen van Vlaanderen). Ook voor
lichamelijke opvoeding is er een evaluatie.
Aan de hand van deze toetsresultaten krijgen we informatie over de mate waarin de
leerlingengroepen op onze school de doelstellingen behalen. Daarmee gaan we aan de
slag om te werken aan ons kwaliteitsbeleid. Deze resultaten tellen ook mee voor het
behalen van het getuigschrift.

3.9

Huiswerkbeleid

Begripsomschrijving
Onder huiswerk in de lagere school verstaan we elke taak die de leerling na de
schooltijd moet uitvoeren in opdracht van de klastitularis.

Soorten huiswerk
-

Lessen leren
Lezen
Huiswerk op papier
Kabas: huiswerk op computer

Doel van huiswerk/les – voordelen
Als school kiezen we ervoor om huiswerk te geven aan alle kinderen van de lagere
school.
- Iedere leerling in de klas maximale leerkansen bieden
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-

Doelgericht en efficiënt omgaan met het persoonlijk werk van de leerling zodat
hij/zij thuis zinvol en haalbaar aan de slag kan.

Ouders zijn via huiswerk sterk betrokken bij het onderwijsleerproces.
Geleidelijke opbouw:
- In het eerste en tweede leerjaar verwachten we actieve hulp van de ouders.
- In het derde en vierde leerjaar gaat je kind het huiswerk zelfstandig maken.
- In het vijfde en zesde leerjaar gaat je kind zelfstandig leren plannen.
Voordeel:
- Je kind
- Je kind
- Je kind
- Je kind
- Je kind

kan via het huiswerk laten zien waarmee het bezig is in de klas.
leert zelfstandig oefenen.
oefent de leerstof extra in.
kan een toets voorbereiden.
leert plannen.

Tips om kinderen te helpen
-

Plan het werk van je kind in functie van sport, nabewaking
Laat je kind eerst ontspannen.
Kies samen een begin- en einduur, zet een wekkertje
Zorg voor een rustig plekje in je huis waar je kind niet constant gestoord wordt.
Moedig je kind aan en benoem wat het knap kan.
Ga gerust ook zelf aan de slag, maar blijf in de buurt

Taken en lessen
1STE LEERJAAR: max 30’
- alle dagen: lezen (max 15’)
- maandag, dinsdag en donderdag: taak (max 15’)
- Kabas op PC: 1 keer per week
2DE LEERJAAR: max 30 ‘
- maandag, dinsdag en donderdag: les en taak + wekelijks 1 boekje lezen
- Kabas PC: 1 taak per week
3DE LEERJAAR: max 40’
- alle dagen: les, naar gelang de leerstof
- maandag, dinsdag, donderdag: taak
- Kabas PC: 2 taken per week
4DE LEERJAAR: max 40’
- alle dagen: les (naar gelang de leerstof)
- maandag, dinsdag, donderdag: taak
- Kabas PC: 2 taken per week
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5DE LEERJAAR: max 60’
- leerlingen plannen zelf hun lessen en huiswerk (van maandag tot maandag,
1 week)
- Kabas PC: 4 taken per week

6DE LEERJAAR: max 60’
- leerlingen plannen zelf hun lessen en huiswerk (van maandag tot maandag,
1 week)
- Kabas PC: 5 taken per week

Kabas = digitale taken
Afspraken: werken met Kabas (PC)
‐ Aanvullend op het huiswerk
‐ Taken over alle domeinen
‐ Belang van het schrijven blijven we bewaken
‐ Inschrijven in agenda week/maand voor het huiswerk + herinnering
 1ste graad: 1 verplichte huiswerktaak per week
 2de graad: 2 verplichte huiswerktaken per week
 3de graad: 4 of 5 verplichte huiswerktaken per week
Huiswerken of taken worden tegen de afgesproken datum ingeleverd. Bij het niet
maken of niet inleveren van huistaken kunnen maatregelen genomen worden door de
leraar.
Leerlingen die na schooltijd merken dat zij hun huistaken niet kunnen maken, omdat
zij in de klas iets vergeten zijn, moeten zich na aankomst in de school aanmelden bij
de opvangmoeder, leraar of directeur. Na 17.00 kunnen er geen vergeten boeken,
schriften, … meer opgehaald worden. Het is mogelijk dat huiswerk aangepast wordt
aan de noden van de kinderen.
De inzet voor deze taken worden geëvalueerd op het rapport.
Er worden per klas duidelijke afspraken gemaakt voor wanneer deze taken niet
gemaakt worden.
Afspraken wanneer het papieren huiswerk niet gemaakt werd
-

L1: huiswerk wordt de volgende dag opnieuw meegegeven + de lkr. meldt dit
in de agenda
L2: huiswerk wordt de volgende dag opnieuw meegegeven + de lkr. meldt dit
in de agenda
L3: huiswerk wordt de volgende dag opnieuw meegegeven + de lkr. meldt dit
in de agenda
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-

L4: huiswerk wordt de volgende dag opnieuw meegegeven, lln. worden gestraft
volgens het klasbeleid
L5: huiswerk wordt de volgende dag opnieuw meegegeven, lln. worden gestraft
volgens het klasbeleid
L6: huiswerk wordt de volgende dag opnieuw meegegeven, lln. worden gestraft
volgens het klasbeleid, 3 keer huiswerk niet gemaakt: met agenda naar directie

Afspraken wanneer Kabas niet gemaakt werd
-

3.10

Klasagenda

In de kleuterschool wordt gewerkt met een heen- en weerschriftje. Bij de opstart
van een nieuw thema wordt een briefje op het digitale klasplatform geplaatst.
De agenda van L1, L2, L3 wordt dagelijks nagekeken door de leraar op inhoud en
spelling.
Van de ouders wordt verwacht dat ze elke dag de agenda van hun kind nakijken en
een handtekening zetten.
De agenda van L4 wordt op maandag, dinsdag en donderdag ingeschreven en
nagekeken door de leraar op inhoud en spelling.
Van de ouders wordt verwacht dat ze die dagen een handtekening zetten.
De agenda van L5 en L6 wordt steekproefsgewijs nagekeken door de leraar.
Van de ouders wordt verwacht dat ze de agenda 1 keer per week handtekenen.

3.11

Veiligheid

3.11.1

Ongeval

U krijgt een aangifteformulier mee op school dat u door de dokter laat invullen. Dit
ingevulde formulier bezorgt u zo snel mogelijk persoonlijk aan het secretariaat of via
volgend mailadres secretariaat@vbsdewegwijzer.be. U vereffent zelf alle rekeningen
en u verzoekt uw ziekenfonds om terugbetaling. Daar zal men het attest van
tussenkomst invullen, waaruit het door u betaalde deel van de onkosten blijkt. Dit
attest bezorgt u op het secretariaat van de school. Deze attesten en andere
onkostennota’s die verband houden met het ongeval, worden door ons aan de
verzekeringsmaatschappij bezorgd. Deze onkosten worden rechtstreeks door de
verzekeringsmaatschappij aan jullie terugbetaald. Dit geldt eveneens voor kwetsuren
aan de tanden. Brillen worden enkel vergoed als er geen derde partij bij betrokken is.
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3.11.2

Verlaten school einde schooldag

Het verlaten van de school op het einde van een schooldag gebeurt volgens een
afgesproken stappenplan:
Eerst verlaten de kleuters onze speelplaats. Bij het verlaten van de speelplaats is er
steeds toezicht voorzien aan de poort. Daarna mogen de fietsers vertrekken die alleen
naar huis mogen of wiens ouder hen opwacht aan de schoolpoort. Na de fietsers
mogen de leerlingen van de lagere school naar buiten. Elk kind dat de school verlaat,
mag dit enkel indien er een ouder/verantwoordelijke aan de poort staat. Deze
wachten op de kinderen achter de gekleurde lijn. Kinderen die reeds buiten de poort
zijn, mogen niet aan de poort hangen. Voor de veiligheid van onze kinderen en voor
een duidelijk overzicht, vragen we om niet binnen en buiten te lopen en uw kinderen
achter de gekleurde lijn te laten staan. Wilt u toch nog een leraar spreken, kan u een
afspraak maken. Kinderen die met de bus naar huis gaan wachten bij juf Aga. Rijen
staan klaar aan het koffiehuisje en wachten daar rustig op de leraar die hen zal
begeleiden. De voetgangers vooraan in de rij en de fietsers achteraan in de rij. De
kinderen kunnen onder begeleiding tot aan het kruispunt met de Audenhovenlaan
(kleine rij) en tot aan het kruispunt met de Beringstraat (grote rij).
Mag je kind (lagere school) toch alleen de school verlaten aan de achterkant van de
school, dan kan dit alleen mits “schriftelijke toelating”. Hier is geen begeleiding meer
voorzien vanaf de schoolpoort. We verwachten dat uw kind het zebrapad gebruikt
achteraan.
 Tussen 15u25 – 15u40: u betaalt geen opvang.
 Na de stille studie of een later moment : u betaalt de stille studie/opvang
Als je kind met de ouders van een ander kind mee mag, dan kan dit alleen na
schriftelijke of telefonische verwittiging.
Voor de veiligheid van onze kinderen is de poort achteraan gesloten van 8u50-12u,
van 12.05 u-12.50 u en van 13.00 u tot 15.25 u. Gelieve deze sluitingsuren te
respecteren zodat iedere leraar kan opstarten in de klas en/of de bewaking kan
voortzetten. Bij onverwachte omstandigheden meld je je aan de hoofdingang.

3.11.3

Verlaten school tijdens de schooluren voor leerplichtige
kinderen (zie bijlage 3)

Afwezigheden wegens doktersbezoeken tijdens de lesuren in de lagere school.
In uitzonderlijke gevallen kan een leerling die daarvoor een gewettigde reden heeft,
de school voor de einduren verlaten of na de beginuren binnenkomen.
1ste:
2de:
3de:

Dit kan enkel nà toestemming van de directie via de agenda.
Nà het invullen en ondertekenen van deze schriftelijke verklaring waardoor de
ouders de school ontslaan van alle verantwoordelijkheid jegens hun kind tijdens
de afwezigheid.
Doktersbriefje wordt aan de leraar bezorgd.
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3.12

Eten in de refter

Er is middagopvang voorzien om 12.00 u (KS + LS), 12.20 u (KS + LS) u en 12.40 u
(LS) in de refter van de school. Al onze kinderen houden zich aan de regels van de
refter. Deze hangen omhoog in de refter. Begin schooljaar worden deze regels
doorgenomen in alle klassen.
Wij brengen geen frisdrank mee. Wij zijn een waterschool. Regelmatig wordt de
kwaliteit van het water opgevolgd door staalafnames. Vanaf de 3de kleuterklas mogen
onze kinderen een fruitsapje van de Wereldwinkel bestellen tijdens de maand oktober.
(samenwerking Wereldwinkel)
Koffiekoeken/taartjes kunnen sporadisch, maar mag geen standaard middageten
worden. Indien nodig, gaan we in overleg met ouders.

3.13

Zwemmen en bewegingsopvoeding

Het vervoer naar het zwembad wordt georganiseerd én betaald door de gemeente.
‐

‐
‐
‐
‐

Het sportuniform bestaat uit een wit T-shirt en een marineblauw turnbroekje.
Als gevolg van de wetgeving rond het kosteloos basisonderwijs, is het aankopen
van turnkledij op school niet langer verplicht. U kunt dus zelf zorgen voor een
T-shirt en broekje. Gelieve bij de aankoop wel rekening te houden met de
reglementaire kleuren. Het zou wel fijn zijn moest uw kind het T-shirt met het
logo van onze school dragen. De beschikbare maten zijn 128, 140, 152, 164 en
176. Uw kind krijgt de mogelijkheid om te passen, zodat de maten nog kunnen
aangepast worden. (T-shirt: 11 euro, broekje: 11 euro, turnzakje: 6 euro)
De leerlingen hebben apart sportschoeisel voor binnen en buiten de sporthal.
Lange haren worden vastgebonden met een rekje voor de veiligheid van uw
kind.
In het zwembad dragen meisjes een zwempak en jongens een zwembroek. Een
badmuts is niet verplicht maar wel handig voor kinderen met lange haren.
We gaan met de kinderen van de lagere school zwemmen in het zwembad
Geerdegemvaart te Mechelen. Meer info en de juiste data vindt u in de
nieuwsbrief en de klasagenda van uw kind.

Elke leerling wordt geacht deel te nemen aan de lessen bewegingsopvoeding. Uw kind
krijgt enkel vrijstelling op basis van een doktersattest. Daar krijgt uw kind een reserve
badpak of zwembroekje. We voorzien ook reserve zwemkledij op school.

3.14

Milieu

We willen nog vermelden dat onze school zorg draagt voor het milieu. Zo weren we
glas, blik, brik en aluminiumfolie uit de school, sorteren we batterijen, inktpatronen,
restafval, oud papier en GFT en gebruiken we gerecycleerd papier. De kinderen
brengen boterhammen mee in een genaamtekende brooddoos en koeken of fruit in
een doosje met naam. Ook hebben we al verscheidene jaren een goede samenwerking
met Natuurpunt: infodagen, wandelingen, werkdagen in de natuur, …
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Sinds het schooljaar 2004-2005 heeft onze school ook het meterschap van een stukje
Boortmeerbeeks natuurgebied: Pikhakendonk. De kinderen van het vijfde en zesde
leerjaar gaan daar o.a. om de twee jaar het snoeihout opruimen en onderhouden ook
de bloemenweide in Pikhakendonk.
Vanaf schooljaar 2019-2020 stappen wij in het project “Operatie proper” en doen mee
met de actie “Mooimakers”. Dit is een Vlaams initiatief tegen zwerfvuil en sluikstorten.
Wij sensibiliseren door verschillende acties in de klas en op school. We moedigen onze
kinderen aan om ZORG te dragen voor het afval en het milieu. Hopelijk kunnen we
ook op jullie als ouders rekenen. Want ” iedereen” kan een MOOIMAKER zijn.

3.15

Fruit

Alle leerlingen van de school brengen op woensdag alleen fruit mee. Zowel de kleuters
als de leerlingen van de lagere school eten als 10-uurtje 's woensdags alleen fruit.
Elke donderdag krijgen de kinderen gratis fruit, aangeboden door de gemeente.

3.16

Snoep en speelgoed

Beide zijn verboden om mee te brengen naar school. Een koek of beter nog een stuk
fruit is een aanbevolen versnapering. In heel wat klassen wordt elk schooljaar veel
aandacht besteed aan gezonde voeding.
Enkel in het kader van bepaalde thema’s of activiteiten binnen de klas of school en na
een schriftelijke vraag van de leraar is het soms toegelaten om speelgoed mee te
brengen als didactische ondersteuning. De school kan echter niet verantwoordelijk
gesteld worden voor verlies of schade aan deze persoonlijke materialen.
Speelgoed dat toch meegebracht wordt, wordt in beslag genomen en op het einde van
de schooldag terug meegegeven.

3.17

Verjaardagen

Verjaren is prettig en dat mag gevierd worden met een attentie. In onze school doen
we dat graag samen in de klas. Daarom worden er geen snoep of geschenkjes
meegebracht als individueel geschenk voor elke leerling.
Een geschenkje voor de klas mag altijd, maar is vrijblijvend. Een traktatie eten we
samen op in de klas.
Eventuele uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes worden niet in de school uitgedeeld,
tenzij de hele klas zonder enige uitzondering, uitgenodigd wordt.
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3.18

GSM en multimedia gebruik

Onze leerlingen mogen op school geen gsm of ander multimediatoestel gebruiken.
Eventuele telefonische contacten tussen leerlingen en ouders, grootouders, … kunnen
altijd aangevraagd worden bij de directeur of op het secretariaat.
Indien de leerlingen alleen naar school komen en naar huis gaan kan hier echter wel
een uitzondering op worden gemaakt. Deze leerlingen mogen dan hun gsm wel mee
naar school brengen. Dit op voorwaarde dat deze gsm onmiddellijk wordt
uitgeschakeld op school.
Bij aanvang van de lessen wordt de gsm of het multimediatoestel aan de klastitularis
gegeven. Deze bewaart het toestel op een veilige plaats. Bij het einde van de lessen
(om 15.25 u) of na de opvang mogen de leerlingen hun gsm of multimediatoestel
terug komen vragen. Het toestel wordt pas terug opgezet wanneer de leerling de
school verlaat. Bij verlies, diefstal of beschadiging is de school niet verantwoordelijk.

3.19

Persoonlijke bezittingen

Volgende zaken kunnen alvast niet gebruikt worden op school of de speelplaats: harde
ballen, elektronische toestellen, zak- of knipmessen, radio’s, walkman, game boy,
gevaarlijke en snijdende voorwerpen, …
Bij overtreding worden deze in bewaring genomen en op het einde van de schooldag
terug meegegeven naar huis met het kind.
Wapens en voorwerpen die als wapen kunnen gebruikt worden.

3.20

Kriebelteam

Een paar jaar geleden zijn wij opgestart met ons kriebelteam. Personeel wordt vrij
gemaakt om samen met het CLB de haren te controleren en daarna jullie op de
hoogte te brengen. Dit blijft maar een selectieve screening en gebeurt na elke
schoolvakantie langer dan 1 week. Zonder jullie hulp en begrip kunnen we dit
probleem niet aanpakken. “Luizen hebben is geen schande en kan iedereen
overkomen”. We verwachten dat de kinderen die mee op boerderij- en zeeklassen
gaan, luizenvrij zijn. Advies van het CLB: wekelijks na het wassen de haren
doorkammen met water en azijn. Dit voorkomt veel! Ook de haren bijeenbinden is
belangrijk.
U vindt ook meer info op onze website van de ouderraad.
http://vbsdewegwijzer.be/v2018/luizen/
Ouders met een blijvend luizenprobleem worden uitgenodigd op school om in overleg
te gaan. Het CLB kan door de school ingeschakeld worden naar opvolging toe en mee
oplossingen zoeken.
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Tijdens het klassikaal oudercontact peuterklas is een medewerker van het CLB
aanwezig om te briefen welke verwachtingen de school stelt naar opvolging luizen en
een juiste aanpak voor te stellen.

3.21

Leerlingenparlement

Elk jaar zijn er verkiezingen voor een leerlingenparlement. Deze verkiezing gebeurt
als volgt:
- leerlingen uit het 4de, 5de en 6de leerjaar kunnen zich kandidaat stellen
- leerlingen uit het 4de, 5de en 6de leerjaar stemmen anoniem op 2 kandidaten uit
elke klas
- twee leerlingen van L4, twee leerlingen van L5 en twee leerlingen van L6 die
verkozen werden zetelen in het parlement.
Het parlement komt minstens één keer per maand samen tijdens de middag onder
leiding van twee leerkrachten.
Zowel leerlingen, directie als leraars kunnen onderwerpen aanbrengen. Het
leerlingenparlement brengt de besproken items naar de andere klassen en vraagt ook
om ideeën.
Wat wordt er besproken tijdens een vergadering van het leerlingenparlement?
- leerlingen van het parlement waken over wat er leeft, misloopt, goed gaat op
de speelplaats, schoolse activiteiten, plannen evaluaties, brengen voorstellen en
ideeën aan
- zij helpen snel zoeken naar oplossingen en doen voorstellen om het schoolse
gebeuren voor iedereen aangenamer te maken.

3.22

Bibliotheek op school

Onze school heeft een eigen schoolbibliotheek met leeshoek.
De ouderraad beheert deze bib. Leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar zorgen voor
de dagelijkse permanentie ‘s middags.
De schoolbibliotheek is er voor alle leerlingen van de lagere school en boeken
ontlenen is volledig gratis.
Vanaf januari tot aan de paasvakantie kunnen de leerlingen van het eerste leerjaar
tijdens de lesuren een boek van de bib ontlenen en worden ze door de bibjuf verder
geholpen. Nadien zijn ze voldoende vertrouwd met de bib om zelf boeken te gaan
ontlenen tijdens de openingsuren.
Op regelmatige basis plannen de leraars een bezoekje in onze bib. Tijdens coronaperiodes werkt de bib met een bib-in-box.( geen bib-uitstappen met bus naar bib
Schiplaken)
Bij verlies wordt het boek aan nieuwkoopwaarde aangerekend via de schoolrekening.

57

Openingsuren: elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tijdens de middagpauze
van 12.00 u tot 13.00 u en elke vrijdag tijdens de namiddagspeeltijd van 14.15 u tot
14.30 u.
Onze school werkt ook nauw samen met de gemeentelijke bib te Schiplaken. Klassen
lagere school gaan regelmatig op bezoek met de bus. Verloren boeken moeten wij ook
vergoeden d.m.v. een boekenbon. Boeken die thuis kwijtgeraakt zijn worden vergoed
via de schoolrekening van uw kind.

3.23

Activiteiten op school

Tijdens het eerste trimester organiseert de school een activiteit voor en met de
grootouders afwisselend voor de kleuters en de leerlingen van het 1ste, 2de en 3de
leerjaar en dit met ondersteuning van de ouderraad voor de catering.
Elk jaar wordt er extra aandacht besteed aan de derde wereld. In onze school doen
wij dit zeer concreet door in oktober nauw samen te werken met de OxfamWereldwinkel van Boortmeerbeek. Er wordt wereldwinkelfruitsap aangeboden. De
leerlingen van de 3de kleuterklas tot en met het 6de leerjaar kunnen hieraan vrijwillig
deelnemen. Van de prijs die voor de drankjes wordt betaald, wordt 10% geschonken
aan onze adoptiekindjes of ander goed doel.
Tevens brengen de leerlingen van het 1ste tot en met het 3de leerjaar een bezoekje aan
de Wereldwinkel. De leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar mogen eerlijk winkelen
tijdens het bezoek. Onze school maakt regelmatig affiches voor de Wereldwinkel.
Onze school sponsort 2 adoptiekinderen in Senegal. Regelmatig organiseren we
activiteiten voor hun schoolgeld en welbevinden en doen we een inzameling.
Op donderdagmiddag kunnen de leerlingen van de lagere school meedoen aan het
middagspel dat doorgaat op de speelplaats onder leiding van de turnjuf. Dit is geen
verplichting en wordt tijdig verwittigd. Er wordt een beurtrol opgesteld per klas.

3.24

Meerdaagse extra-muros-activiteiten

Voor deze meerdaagse extra-muros-activiteit is een afzonderlijke schriftelijke
toestemming nodig van de ouders. Deze toestemming wordt gevraagd in september.
Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros-activiteit.
Leerlingen die niet deelnemen zijn verplicht op school aanwezig te zijn en krijgen een
apart leertraject. Voor het vertrek nodigen wij alle ouders uit op een briefing op onze
school.

3.25

Vieringen

In het begin van het schooljaar houden we een digitale viering of een viering in de
kerk. De dankviering in juni wordt gehouden tijdens het schoolfeest op ‘Den Berg’.
Alle kinderen nemen deel aan de viering begin schooljaar. Ouders, grootouders ,
familie en vrienden zijn welkom om mee te vieren.
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