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Welkom kind, 

Leuk dat je op onze school zit. De juffen en meesters beloven dat ze zich zullen inzetten 
voor jou. Ze gaan je met goede zorgen omringen. Samen gaan jullie vele dingen beleven, 
leren en doen! We willen je helpen om te groeien naar een leuk, aangenaam en verstandig 
kind. 
We hopen van ganser harte dat je een toffe tijd beleeft op onze school; en als dat niet zo is 
dan mag je ons altijd raadplegen. 

 
 

Welkom beste ouders, 

Wij zijn blij voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. 
De basis van een fijne en goede samenwerking tussen ouders en school wordt gevormd door 
een open en volledige informatie van het wereldje waarin uw jongen(s) en/of meisje(s) een 
belangrijk stuk van hun prille jeugd doorbrengen. 

 
U mag van ons een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs 
verwachten. Ons schoolteam zal zich hiervoor ten volle inzetten. 

 

Wij hopen dat u uw kind(eren) aanmoedigt de doelstellingen van onze school na te streven 
en de afspraken na te leven. 

 

Vandaar deze eenvoudige infobrochure waarin u voldoende informatie vindt over het reilen 
en zeilen van onze school, onze visie op onderwijs en de leefregels die wij bij ons hanteren. 

 
Naast deze infobrochure gebruiken wij het internet om onze info te updaten en elke maand 
mag u van ons een nieuwsbrief verwachten! 

 

De directie 
Het schoolteam 

 
 

 

Deel 2 van het schoolreglement 

Dit deel omvat de schoolspecifieke informatie. 
Het maakt deel uit van het schoolreglement. 

http://www.dekievit.net/
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4.Gesubsidieerde Vrije Basisschool, De Kievit, Vijversstraat 6, 3500 HASSELT met bijkomende 
vestingingsplaats ‘De Beverzak’ – Hasseltse Beverzak 220 – 3500 HASSELT 

 

 

 
 

De 

administratieve zetel bevindt 

zich in de Bakkerslaan 20, 

3500 Hasselt 

0498 624695 

codi@sgm-zevensprong.be 

Mevr. Bea Slootmakers 

Alle info: www.sgm-zevensprong.be 
 

1. Gesubsidieerde Vrije Basisschool, Kolmenstraat 7, 3512 STEVOORT 

met bijkomende vestigingsplaats Kolmenstraat 2 
 

2. Gesubsidieerde Vrije Basisschool ‘t Kabaske, Diestersteenweg 237, 3510 KERMT 

 
3. Gesubsidieerde Vrije Basisschool, De Tuimelaar, P. Valentinuslaan 36, 3500 HASSELT met 

bijkomende vestigingsplaats ‘De Triangel’ P. Valentinuslaan 35 

 

 

5. Gesubsidieerde Vrije Basisschool, De Kameleon, Pastorijstraat 23, 3500 HASSELT met bijkomende 
vestigingsplaats in de Vorststraat 6 

 

6. Gesubsidieerde Vrije Basisschool, De Krullevaar, Bakkerslaan 20, 3500 HASSELT met bijkomende 
vestigingsplaats De Hasselbraam – Stevoortse Kiezel 119 – 3511 KURINGEN 

 
7. Gesubsidieerde Vrije Basisschool, Sint-Joris, Schoolstraat 13 - 3570 Alken 

 
8. Gesubsidieerde Vrije Basisschool, ’t Laantje, Sint-Aldegondislaan 2 - 3570 Alken 

bijkomende vestigingsplaats Ulbeek, Daalstraat 37, 3832 Ulbeek-Wellen 
 

Onze school behoort tot scholengemeenschap 
 “De Zevensprong”  

http://www.dekievit.net/
mailto:codi@sgm-zevensprong.be
http://www.sgm-zevensprong.be/
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Vestigingsplaats 1 (Hoofdschool, administratieve zetel - De Kievit) 
KLEUTERAFDELING (ca. 160 kinderen) EN LAGERE SCHOOL (ca. 280 kinderen) 

Vijversstraat 6 - 3500 Hasselt - dekievit@telenet.be - 011 212324 

Vestigingsplaats 2 (Wijkafdeling - De Beverzak) 
KLEUTERAFDELING (2 klassen - ca. 40 kinderen) 

Hasseltse Beverzakstraat 220 - 3500 Hasselt - debeverzak@telenet.be - 011 823726 
 

Website: www.dekievit.net 

 
Directie + kernteam 

 

 

Wilfried op ’t Roodt (directeur) 
Beverzakbroekweg 120 
3520 ZONHOVEN 
school (011) 21 23 24 
privé (011) 72 47 09 
dekievit@telenet.be 

 
Kernteam: Juf An Van Hout, Juf Joke Vanderhoydonk en Juf Helga Bosmans 

an.vanhout@sgm-zevensprong.be – joke.vanderhoydonk@sgm-zevensprong.be                                       
helga.bosmans@sgm-zevensprong.be 

 

Zorgcoördinatoren: Juf An Van Hout (lager) en juf Miet Kreemers (kleuter) 
an.vanhout@sgm-zevensprong.be - miet.kreemers@sgm-zevensprong.be 

 

Secretariaatsmedewerkers - preventie en ICT 
 

 

Naomi Raes – alle dagen aanwezig 
Miet Peters - aanwezig op dinsdagnamiddag en vrijdagnamiddag 
en Laila Boulaouali (vrijwillig medewerkster) - niet aanwezig op dinsdag en vrijdag 
Dirk Clerix, overkoepelend medewerker preventie - SGM De Zevensprong 
Kristof en Sylvio, overkoepelend ICT-coördinators - SGM De Zevensprong 

 

Het schoolbestuur 
 

BEHEERRAAD 
Voorzitter: Sven Bogaerts 

Secretaris: Wim Smets 
Penningmeester: Liesbeth Celis 

LEDEN 
 Sven Bogaerts    
 Liesbeth Celis    
 Caroline Knaepen   
 Martin Reeskens  
 Jos Winters  
Wim Smets 

 

HET BESTUUR (vzw) VAN ONZE SCHOOL 

http://www.dekievit.net/
mailto:dekievit@telenet.be
mailto:debeverzak@telenet.be
http://www.dekievit.net/
mailto:dekievit@telenet.be
mailto:an.vanhout@sgm-zevensprong.be
mailto:gerd.wils@sgm-zevensprong.be
mailto:helga.bosmans@sgm-zevensprong.be
mailto:an.vanhout@sgm-zevensprong.be
mailto:miet.kreemers@sgm-zevensprong.be
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BIJKOMENDE LEDEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING 
Jos Aerts 
Herwig Mullens 
Leona Knaepen 
Eric Bogaerts 
Katrien Peetermans  
Jo Lambrechts  
 
 

De schoolraad (onder voorbehoud van wijzigingen) 
 

Voorzitter 
Griet Knaepen (ook voorzitter OC hoofdschool) 

Vertegenwoordiging Personeel 
An Van Hout (ZOCO) 
Joke Vanderhoydonk (beleid)  
Elke Vogels (BVZ) 
Miet Kreemers (ZORG Kleuters) + secretaris 

Vertegenwoordiging van de ouders 
Roberto COSTA (ouder/Vijverstraatcomité) 
Griet Knaepen (ouder)  
Kris Vandenbosch (ouder wijkafdeling) 

Vertegenwoordiging gemeenschap 
Paul Schoofs (KWB) 
Jo Lambrechts (gecoöpteerd) 
Clement Vandael (OKRA) 
Marie-Claire Leenders (OKRA) 
Marie-Jeanne Bogaerts Swers (Parochieteam) 
Wim SOMERS (KERKFABRIEK) 
Colette LIEBENS (Femma) 
Marieke MOONS (schoolhuis) 

 

 

Het team kleuteronderwijs 
 

 

 
2,5 en 3 – jarigen  

Marijke Vandeurzen K1A  
Sabine Noelanders K1B + Alexandra Luypaert  

3 en 4 – jarigen 
Sarina Kessels K2A + Alexandra Luypaert  
Steven Roosen K2B + Alexandra Luypaert  

4 en 5 – jarigen 
Eveline Van Heukelom + Lies Weerts K3A 
Helga Bosmans K3B + Lies Weerts   

2,5 en 3 – jarigen (wijkafdeling) 
Elke Vogels K1C 

4 en 5 – jarigen (wijkafdeling) 
Sarah Vandebroek K3C 

http://www.dekievit.net/
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Bewegingsopvoeding kleuters - Hoofdschool + wijkafdeling 
Carolyn Collinet - BO 

 
Coördinatie en invulling zorgverbreding kleuters 

Alle kleuteronderwijzeressen dragen hun steentje bij in de zorgverbreding 
naar kinderen. Bijkomende ondersteuning via: 

Miet Kreemers 

Petra Driesmans  
Alexandra Luypaert 
Lies Weerts 

 

Kinderverzorging 
Joke Roosen  

 
 

6. Het team lager onderwijs 
 

1ste leerjaar 
Evelien Lenaerts + Stefanie Driesen 1A  
Fabienne Vanherle + Driek Vandervelden 1B 

2de leerjaar 
Martine Lemmens + Driek Vandervelden 2A 
Kristien Timmers 2B 

3de leerjaar 
Anneleen Pieters + Celien Hermes 3A 
Kristien Claes + Celien Hermes 3B 

4de leerjaar 
Sara Martens 4A 
Sylvie Vandervelpen 4B 

5de leerjaar 
Luc Vanbergen 5A 
Wendy Bamps 5B 

6de leerjaar 
Fien Vanoppen 6A 

Hanne Meuwis 6B 
 

Bijzondere Leerkrachten beeld/muziek/beweging 
Els Eerdekens - Bewegingsopvoeding + bewegingsexpressie 
Stefanie Driesen - Muzikale opvoeding + bewegingsexpressie 
Evelien Lenaerts - Beeldopvoeding en technische vaardigheden 

 

Zorgverbredingsteam lager onderwijs 
An Van Hout 
Celien Hermes 
Frieda Houben (vervangen door Dyliara Appozova) 
Driek Vandervelden 
Ruth Chetta 

Béatrice Micelli 

Joke Vanderhoydonk  
 

 

ALLE TEAMLEDEN TE BEREIKEN VIA EMAIL 

 voornaam.naam@sgm-zevensprong.be 

http://www.dekievit.net/
mailto:voornaam.naam@sgm-zevensprong.be
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Ouderraad (hoofdschool) en oudercomité (wijkafdeling) 
 

 

De ouderraad/het oudercomité is een groep van een tiental ouders, zowel van kleuters als van lagere 
schoolkinderen. 

• We willen betrokken zijn bij het schoolgebeuren en zelf actief meewerken waar mogelijk. 

• We denken samen na over vragen van de directeur of het personeel. 

• Zelf kunnen we ook een vraag stellen aan de school of kaarten een onderwerp of probleem aan. 

• Samen met de directie en het personeel zorgen we dat alle kinderen en alle gezinnen zich goed 
voelen op school. 

• Het oudercomité steekt de handen uit de mouwen tijdens evenementen op school (kerstmarkt, 
schoolfeest, grootouderdagen...) 

• We organiseren zelf ook activiteiten die ouders, kinderen en leerkrachten op een leuke manier 
samenbrengen. (quiz, ontbijt, paasbrunch...) 

• Verder zorgen we er ook voor dat er wat geld in het laatje komt (Pukkelpop, ...). Dat geld 
investeren we dan in iets wat alle kinderen ten goede komt (digitale borden, spelmateriaal, 
nieuwe wc's, ...) 

 

Zin om mee te vergaderen, of om af en toe eens te komen helpen? Dan ben je welkom, ook midden in het 
schooljaar. Het oudercomité vergadert elke tweede dinsdag van de maand om 20u.30 in de school. 
Voor vragen of meer info, kan je mailen naar info@ocdekievit.be. Het oudercomité van De Beverzak vergadert 
op afgesproken data. Voor info: ocdebeverzak@gmail.com 

 
 

OUDERRAAD Hoofdschool  
 

 naam kinderen + klas 

1 Griet Knapen 
voorzitter 

Heleen 5A 

2 Willem Schevenels 
secretaris 

Rube 6B 
Lasse 4A 

3 Caroline Groven Alexander 5A 
Heleen 3 
Georges 1A 
Lucien K2 

4 Anniek Buckinx Maren 3B 

5 Roberto Costa Max 6A 
Simon 3A 

6 Isabelle Sampermans Lucas 1A 
Lander 1A 

7 David Jorissen Olivier 1A 

8 Bart Lauwers Mare 1B 
Ties K3A 

9 Frederique Sternotte Gaëtan K2B 
Camille K1B 

10 Charlotte Lens Céline K2B 

11 Bert Mulleman Roos K3B 
Lars K1 

12 Anneleen Kreemers 
 

Emma K3B 

13 Gwendolyn La Mattina Rosalie K2A 

14 Karen Theys Nathan K3 
Isaac K2 

http://www.dekievit.net/
mailto:info@ocdekievit.be
mailto:ocdebeverzak@gmail.com
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15 Sarah Winters Louise K3B 

16 Liese Tormans Auréline K2B 

 

 
 

Oudercomité Wijkafdeling "De Beverzak" (ledenbestand dient geactualiseerd te worden) 

 
 

Dit schooljaar zal de wijkafdeling  zich omvormen van oudercomité naar ouderraad. 

Zie hier beneden voor de voordelen.  
 
Huidige leden (voorzitter, secretaris, penningmeester) 

• Kris Vandenbosch 

• Sarah Vreven 

• Laura Hulsmans 
 
 
 

 

http://www.dekievit.net/
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Openingsuren - onderwijstijd 
 

 

 

Openingsuren van de school 
Voormiddag = 4 lestijden van 50 min. Namiddag = 2 lestijden van 50 min. 

8.30 uur – 10.10 uur Lessen 13.20 uur – 14.10 uur Lessen 

10.10 uur – 10.25 uur Speelkwartier 14.10 uur – 14.25 uur*** Speelkwartier 

10.25 uur – 12.05 uur Lessen 14.25 uur – 15.15 uur Lessen 
 
 

***Sedert het schooljaar 2016-2017 is de namiddagspeeltijd anders geregeld 
(zie toelichting hieronder) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

*** Toelichting en verantwoording organisatie namiddagspeeltijd: 
 

In een week krijgen leerlingen in een school 28 lestijden aangeboden. 
In onze school zijn deze ingedeeld als volgt: 4 lestijden in de voormiddag en 2 lestijden in de namiddag. 
Onze voormiddag wordt onderbroken door een kwartier speeltijd (2 lestijden – speeltijd – 2 lestijden) 
De middagpauze duurt in totaal 75 minuten. 
In de namiddag blijven voor de eerste en tweede graad de 2 lestijden onderbroken door een kwartier 
speeltijd. 
In het 5de en 6de leerjaar (= de derde graad) bepalen de klastitularissen zelf op welke wijze zij de 
lestijden onderbreken. Ze pauzeren afhankelijk van de noden en de betrokkenheid waarin de 
leerlingen zich bevinden. Concreet wil dit zeggen dat we de namiddag niet meer met de vaste speeltijd 
onderbreken. 

 

De ervaring leert ons dat het onderbreken van het programma, projecten, muzische activiteiten, WO-
thema’s e.d. in de namiddag meer stress veroorzaken en de betrokkenheid of ‘the flow’ waarin 
leerlingen op dat moment zijn totaal verloren gaat. We verliezen minimum 10 minuten tijd met het 
naar buiten gaan en terug naar binnen komen (stoppen met de les, jassen aan…. terug stoppen met 
spelen, rij vormen, jassen weer uit, starten met de les enz….). In de voormiddag is dat minder storend. 

 
Wettelijk kader: 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/schooljaar-schoolweek-schooldag-in-basisonderwijs 
 

De her-organisatie van de namiddag heeft volgende voordelen: 
 

Voor de kinderen van het 1ste - 2de - 3de - 4de leerjaar: 
- het speelkwartier in de namiddag voor de onderbouw (1-2-3-4) verloopt rustiger – er is veel meer 

plaats op de speelplaats (het is alvast aangenamer vertoeven). 
- door die grotere ruimte verkleinen de kansen op ruzies, conflicten, pesterijen e.d. 

http://www.dekievit.net/
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/schooljaar-schoolweek-schooldag-in-basisonderwijs
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VERLOFDAGEN VOOR 2022-2023 
Vrijdag 23.09.22 Pedagogische studiedag 
Woensdag 5.10.22 Pedagogische studiedag 
Maandag 5.12.22 Pedagogische studiedag 
Vrijdag 3.02.23 Lokale verlofdag 
Maandag 12.06.23 Lokale verlofdag 

- meer kansen tot gebruik van het spelmateriaal (bijv. de medio’s-modules, de pannasoccerveldjes …) 
- bij regenweer zijn er minder leerlingen onder het afdak. 

 
Voor de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar: 
- krijgen meer tijd en ruimte om door te werken aan projecten, te luisteren naar spreekbeurten of 
vertelmomenten, een WO-thema goed uit te bouwen, meer kansen om muzisch en technisch bezig te 
zijn... 
- de kinderen kunnen beter ondersteund worden in het noodzakelijk invullen van een schoolagenda, 
het bijsturen van het leren-leren, het omgaan met elkaar en sociaal vaardig worden, meer kans tot 
voorlezen, het stilstaan bij bepaalde activiteiten, eens grondiger aan zelfevaluatie te doen …. 
- er kan een betere controle komen bij het klaar maken van de boekentassen… 

 
De leerkrachten van de bovenbouw blijven hierbij inzetten op: 
- een eventueel korte plaspauze (op een zelfgekozen tijdstip) 
- tussendoortjes (energizers) die kinderen terug even wakker schudden 
- relaxatie-oefeningen als dat nodig blijkt 
- korte spelmomenten (al dan niet buiten) om te onderbreken of de dag te eindigen 
- …. 

 
 

 
 

 
 
 
 

http://www.dekievit.net/
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Organisatie van leerlingengroepen. 
 

De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of je kind 
kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Wil de school dat je kind een jaar overdoet, dan is 
dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De genomen beslissing 
wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft 
ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn. De 
school neemt deze beslissing dus in het belang van je kind. 
 
Het is de school die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de loop van zijn 
schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt.  
 
Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom.  
(Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum). 

 

In de hoofdschool 
6 kleuterklassen 

K1A en K1B: de instappers (2,5 jaar) en jongste 3-jarigen 
K2A en K2B: de oudste 3-jarigen en jongste 4-jarigen 
K3A en K3B: de oudste 4-jarigen en de 5-jarigen 

12 lagere schoolklassen 
Van elk leerjaar zijn er 2 klassen (A en B) 
1ste en 2de leerjaar (1ste verdieping) 
3de, 4de, 5de en 6de leerjaar (2de verdieping) 

 

In de wijkafdeling 
2 kleuterklassen 

K1C: de instappers (2,5 jaar) en de 3-jarigen 
K3C: de 4- en de 5-jarigen 

 
 

KLASSAMENSTELLING KLEUTERS 
Vrije Basisschool De Kievit past in de kleuterschool de mix van leeftijden toe. In de instapklassen 
zitten 2,5-jarigen (instromers) en de jongste 3-jarigen. In de middenklas(sen) zitten de oudste 3-
jarigen en de jongste 4-jarigen; in de uitstapklassen de oudste 4-jarigen en de 5-jarigen. Daardoor 
kan er in het begin van het schooljaar met een kleine zekerheid bepaald worden hoeveel kleuters er 
in een kleuterklas kunnen zitten. We streven naar een maximum van 24 kleuters. De instapklassen 
kunnen in principe het hele schooljaar blijven bestaan met dezelfde kinderen en aangroeien zonder 
een onhaalbare norm van aantal kinderen te overschrijden. 
Een ander voordeel van de gemixte leeftijden is het feit dat jongere kinderen van oudere kinderen 
kunnen leren en/of dat sommige kinderen nog even bij de activiteiten van de jongere kinderen 
kunnen aansluiten. 

 
In onze wijkafdeling zijn er 2 klassen: een instapklas (2,5 - 3-jarigen) en een uitstapklas (4- en 5-
jarigen). De 5-jarigen van de laatste kleuterklas worden gescreend en ingedeeld in de aanloop naar 
het 1ste leerjaar. Vanuit de wijkafdeling De Beverzak wordt een klein aantal kinderen (max. 5) bij 
elkaar gehouden in het 1ste leerjaar; als het aantal 6 is, wordt er gesplitst. 

 

 

 

 

http://www.dekievit.net/
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KLASSAMENSTELLING LAGER ONDERWIJS 
In het lager onderwijs passen we na elke graad een nieuwe samenstelling van klasgroepen 
toe. Dit wil zeggen dat de klassen telkens opnieuw samengesteld zijn in het 1ste, 3de en 5de 
leerjaar. 

We vinden het in onze school belangrijk dat kinderen LEREN omgaan met elkaar. De verandering van 
klasgenootjes om de 2 jaar zal een gunstigere uitwerking hebben tot betere sociale omgang. We 
zetten er hen op deze wijze toe aan nieuwe contacten te leggen. 

 

Zo leren kinderen zich integreren in een nieuwe werkgroep. Onze maatschappij vraagt ons immers 
flexibel te zijn in de omgang met anderen en vraagt om te kunnen werken in teamverband. 
Ook de ouders leren nieuwe en andere ouders kennen. Hun sociale omgeving kent aldus wat 
uitbreiding; het schept nieuwe kansen tot ontmoeting. 

 

WERKWIJZE! 
Alleen de leerkrachten van onze school zullen samen met de directeur de indeling van de klassen 
bepalen. Zij kennen de kinderen in hun schoolse omgeving het best. De leerkrachten kleuterklassen, 
het 2de en 4de leerjaar zullen de klassen zo heterogeen mogelijk samenstellen rekening houdend 
met het geslacht, de sociale bewogenheid van de kinderen, hun vriendschappen, hun leer-en 
ontwikkelingsvermogen, hun gedrag, en hun tempo, … 
We zijn duidelijk bekommerd om het welbevinden van alle kinderen en zullen met onze inzichten en 
naar best vermogen nieuwe klassen samenstellen. 
De klassamenstelling zal via gimme meegedeeld worden in principe op de 3de maandag van augustus. 
Deze klassamenstelling kan vanaf dan niet meer gewijzigd worden. 
We blijven echter oog hebben voor eventuele problemen bij deze integratie, waarbij we kunnen 
rekenen op de hulp van ons zorgteam, de professionele hulp van het CLB en de directie. 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.dekievit.net/
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In geval van geschillen, verwijzen we naar volgende externen: 
 

 
Interne of diocesane 
beroepscommissie 
bij tuchtmaatregelen 

Beroepscommissie Basisonderwijs, Secretariaat Basisonderwijs 
DSKO - Tulpinstraat 75 - 3500 Hasselt 
011264400 

dpb@diohasselt.be 

Lokaal Overlegplatform (LOP) Rik Hermans 
LOP-deskundige 
Hasselt Basisonderwijs en Secundair onderwijs 
Heusden-Zolder Basisonderwijs 

 
Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) 
AFDELING BASISONDERWIJS, DKO en CLB – SCHOLEN EN 
LEERLINGEN 
Koning Albert II-laan 15 – bureau 4M10 
1210 Brussel 
M 0492 15 25 09 
T 02 553 68 16 
www.agodi.be 

Commissie inzake Leerlingenrechten Basisonderwijs Ingrid Hugelier 02 553 93 83 
commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be 
Vlaamse overheid 
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AGODI 
Hendrik Consciencegebouw 
Secretariaat Commissie inzake Leerlingenrechten 
Koning Albert II-laan 15 
1210 Brussel 

Commissie Zorgvuldig Bestuur Vlaamse Overheid 
Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi 
Afdeling Advies en Ondersteuning onderwijspersoneel (AOP) 
Commissie zorgvuldig bestuur 
Koning Albert II-laan 15 
1210 Brussel 
02 553 65 98 
zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be 

Klachtencommissie Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 
Guimardstraat 12 
1040 BRUSSEL 
02 507 08 72 
klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen.be 

Ondersteuningsnetwerk Zorgloket Midden-Limburg 
Liesbet Meykens / Steven Vranken 
T: 0477/66 64 15 
Zorgloket.middenlimburg@katholiekonderwijs.vlaanderen 

 
 

http://www.dekievit.net/
mailto:dpb@diohasselt.be
https://maps.google.com/?q=Koning%2BAlbert%2BII-laan%2B15&entry=gmail&source=g
http://www.agodi.be/
mailto:commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be
mailto:zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be
mailto:klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen.be
mailto:Zorgloket.middenlimburg@katholiekonderwijs.vlaanderen
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Vrij CLB Limburg Afdeling Hasselt 
 

Jan Palfijnlaan 2 
3500 Hasselt  

011 37 94 90 
hasselt@vrijclblimburg.be 

 
Openingsuren: 
voormiddag namiddag 
Maandag 8u30-12u30 enkel op afspraak 
Dinsdag 8u30-12u30 13u00-17u00 
Woensdag 8u30-12u30 13u00-16u00 
Donderdag 8u30-12u30 13u00-17u00 
Vrijdag 8u30-12u30 13u00-16u00 
Maak een afspraak, dat kan ook buiten de openingsuren. 

 

 
Sluitingsdagen: 
Gesloten op wettelijke feestdagen 
Gesloten op decretale feestdag, 11 juli 
Gesloten op brugdagen 31 oktober 2022, 19 mei 2023 
Kerstvakantie: gesloten van 24 december t.e.m. 2 januari (andere dagen geopend) 
Paasvakantie: gesloten van 5 april 2023 t.e.m. 12 april 2023 (andere dagen geopend) 
Zomervakantie: gesloten van 15 juli t.e.m. 15 augustus (andere dagen geopend) 
 
In de vakantie kan u online terecht bij Onderwijskiezer voor informatie over studiekeuze, het 
studieaanbod van scholen, online tests die studiehouding peilen, enz. Vragen die via de website 
gesteld worden zullen gedurende de hele vakantie binnen 24u deskundig beantwoord worden. 
 
WAT DOET HET CLB? 

 

Het CLB is het Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Elke school in Vlaanderen werkt samen met zo’n 
centrum. In een CLB werkt een team van artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, 
psychologen, pedagogen. Samen met jou gaan ze op zoek naar een antwoord op jouw vraag. 
Het CLB werkt gratis en iedereen is welkom: zowel ouders, leraren als de kinderen of jongeren zelf 
kunnen er terecht voor informatie, hulp en begeleiding. Sommige CLB’s werken met een interculturele 
medewerker. Die zorgt voor een lage drempel voor mensen uit andere culturen. 

HOE GAAN WE TE WERK? 

 
Door in de eerste plaats te luisteren naar jou. We zoeken samen uit wat je juist nodig hebt om je 
vraag te beantwoorden. Welke stap heb je nodig om verder te kunnen? Wie kan je hiermee helpen? 
Waar kan je die hulp vinden? Hoe lang gaat dat duren? Dit zijn vragen die we samen proberen op te 
lossen. We houden zoveel mogelijk rekening met wat jij denkt en voelt. 

 
Heb je een klacht, dan luisteren we er graag naar. 
We hebben beroepsgeheim, dit wil zeggen dat we niet zomaar mogen verder vertellen wat we van jou 
weten. Als je naar het CLB komt, dan maken we ook een dossier. Je mag vragen om iets in je dossier 
te schrijven of te steken dat jij belangrijk vindt. Je ouders mogen het dossier inkijken.  

CLB INFORMATIE 

http://www.dekievit.net/
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Maar is er iets wat je vertelde waarvan je niet wil dat je ouders dat weten, dan geven we die 
informatie niet door! 

Je kan ons op meerdere manieren bereiken: via je school, je kan ons mailen, via Smartschool maar 
je kan ons ook bellen of een afspraak maken voor een gesprek. Het kan zijn dat je niet graag alleen 
komt. Geen probleem, dan mag je iemand meebrengen waarbij jij je goed voelt. Die persoon 
noemen we een vertrouwensfiguur en heeft op dat moment beroepsgeheim. 

 
Is die stap nog te groot voor jou? Dan kan je ook met ons chatten via de CLB Chat. Deze is anoniem 
als je dat wenst en niemand anders kan het gesprek lezen of volgen. 

Ook als ouder kan je gebruik maken van de Chat: https://www.clbchat.be/ 
 

WAARMEE KUNNEN WE JE HELPEN? 
 

Bij het CLB kun je met heel wat vragen terecht. Samen met jou gaan we op 
zoek naar een antwoord op jouw vraag. Soms is er nood aan een meer 
gespecialiseerd, intensiever onderzoek en/of begeleiding. Dan begeleiden we je 
bij een doorverwijzing naar een specialist. 

Enkele voorbeelden waarvoor je 
als leerling van het basisonderwijs 
bij het CLB terecht kan: 
 
✓ Je vind het niet leuk op school. 

✓ Je mama en papa maken veel ruzie. 

✓ Je begrijpt niet altijd wat de juf of 

meester vertelt. 

✓ Je lichaam verandert en je hebt daar 

vragen over. 

✓ Je maakt je zorgen. 

✓ Je wordt gepest op school. 

✓ Je weet niet voor welke richting je in 

het middelbaar moet kiezen. 

http://www.dekievit.net/
https://www.clbchat.be/
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CLB-dossier 

 
Als je kind bij ons voor begeleiding komt, maken we een dossier. Daarin komt alles wat met jouw 
kind en de begeleiding te maken heeft. We houden ons uiteraard aan enkele regels: 

• in het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding. 
• we behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid. 
• we houden ons aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarige’. 

 
 

Het dossier inkijken? 

 
Is je kind jonger dan 12 jaar, dan mag je als ouder of voogd het dossier inkijken. 
Vanaf 12 jaar mag je kind dat zelf. Ouders of voogd kunnen het dossier inkijken met toestemming 
van de leerling. 
Dat geldt niet altijd voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens beslist de arts. 

Je mag een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Inkijken gebeurt altijd samen met 
een gesprek. De kopie is erg vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp. 
Je kan vragen om sommige gegevens niet in het dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een 
ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht moeten 
verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken en de leerplichtbegeleiding. 

 
 

Naar een andere school 
 

Als je kind naar een andere school gaat, dan gaat het dossier naar het CLB waar die school mee 
samenwerkt. Je kan je daartegen verzetten maar sommige gegevens geven we verplicht door. De 
volgende gegevens kan je niet weigeren: 

• identificatiegegevens 
• inentingen 
• gegevens over leerplicht 
• medisch onderzoek en de opvolging hiervan 

Wil je niet dat het hele dossier naar het nieuwe CLB gaat, dan moet je dat binnen de 10 dagen na 
je inschrijving in de andere school schriftelijk laten weten aan je (oude) CLB. Dat moet zo snel 
omdat het dossier anders automatisch verhuist met je inschrijving. 

 
En later? 

 

We houden het dossier van je kind minstens 10 jaar bij, te tellen vanaf het laatste medisch consult. 
Daarna vernietigen we het dossier. 

 
Een klacht? 
Heb je een klacht, dan luisteren we daar graag naar. Elk CLB heeft een vaste werkwijze om klachten 
te behandelen. Dat garandeert dat elke klacht de nodige aandacht krijgt en met zorg behandeld 
wordt. De procedure kan je vragen aan je CLB-medewerker of de directeur van je CLB. 

 
 

Via www.clbchat.be kan jij of je kind anoniem een vraag stellen of je verhaal vertellen aan een CLB-
medewerker. Je vindt alle informatie en de openingsuren van de chat op hun website. 

 
 

http://www.dekievit.net/
http://www.clbchat.be/
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• Als u met dit voorstel akkoord gaat, moet u verder niets doen. 

• Als u NIET wilt dat de CLB-arts uw kind dit geneesmiddel toedient zonder u vooraf te verwittigen, moet u ons dit duidelijk 
laten weten. U moet dan een briefje schrijven naar het CLB. Wij maken een lijst op van kinderen die GEEN geneesmiddel 
toegediend mogen krijgen op school. 

• Als u twijfelt of uw kind het geneesmiddel mag krijgen , vraagt u best vooraf advies aan uw huisarts. Doe dit zeker als uw 
kind ooit allergisch reageerde op medicatie. Laat de CLB-arts weten wat het probleem is indien nodig. 

 

 
 

Wanneer in de klas van uw zoon/dochter iemand een hersenvliesontsteking en/of 
bloedvergiftiging door meningokokken heeft, is het nodig dat er beschermende 

maatregelen genomen worden. De gezondheidsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap geeft 
dan advies over wat we moeten doen, voor wie en wanneer. 
 

Het kan nodig zijn dat uw zoon/dochter snel een bepaald antibioticum toegediend moet krijgen om meer gevallen van deze ziekte 
te voorkomen. Het antibioticum, zorgt er voor dat de gevaarlijke kiem uit de keel van de kinderen verdwijnt. Zo wordt de kans 
kleiner dat uw zoon/dochter de ziekte krijgt of de kiem doorgeeft aan personen met een minder goed afweersysteem. 
Het toegediende antibioticum is geen behandeling van de ziekte. Eens dat de ziekte zich aan het ontwikkelen is, kan dit 
antibioticum dat niet meer tegenhouden. 
Ook als uw zoon/dochter ingeënt werd tegen hersenvliesontsteking (type C) moet het antibioticum gegeven worden. Uw 
zoon/dochter kan niet meer ziek worden door de kiem waartegen hij/zij ingeënt werd maar kan de kiem wel nog doorgeven aan 
niet-beschermde mensen. 

 

Het antibioticum moet meestal maar 1 keer gegeven worden. Het wordt best zo snel mogelijk gegeven (binnen de 24 uren na het 
stellen van de diagnose bij de zieke persoon) en aan ALLE kinderen die nauw contact hadden met de zieke (in een kleuterklas, 
in een internaat, op kamp, in een huisgezin, …). Bij jonge kinderen wordt een siroopje gegeven. Bij grotere kinderen en jongeren 
is dit in de vorm van een tablet. 
Het is voor u als ouders niet altijd gemakkelijk om naar de huisarts en de apotheker te gaan op zo korte tijd. Daarbij komt ook 
nog eens dat het voordeliger is als 1 verpakking opgebruikt wordt voor meerdere kinderen. Anders moet elke ouder een volledig 
doosje bij de apotheker gaan halen en na 1 dosis de rest weggooien. 

 

Wij stellen daarom het volgende voor: 
Bij een geval van hersenvliesontsteking en/of bloedvergiftiging door meningokokken zal de CLB-arts in overleg met de 
gezondheidsinspectie de nodige maatregelen treffen. Dit kan bestaan uit het geven van informatie en/of het toedienen van het 
noodzakelijke antibioticum in de school zelf. Om tijd uit te sparen, zal het CLB dus niet meer vooraf u als ouder contacteren en 
om toestemming vragen. Uiteraard krijgt u diezelfde dag een briefje mee naar huis waarop alle uitleg staat. U kan dit briefje dan 
ook aan uw huisarts laten zien, zodat die op de hoogte is van het soort geneesmiddel dat uw kind kreeg en waarom. 
U vraagt best aan uw huisarts of uw kind dit geneesmiddel mag krijgen indien nodig. 

 

 

We hopen met dit voorstel snel en efficiënt te kunnen reageren als er zich een hersenvliesontsteking en/of bloedvergiftiging door 
meningokokken voordoet. 
Op deze manier winnen we vooral veel tijd en krijgen alle kinderen snel wat ze nodig hebben. Daarnaast sparen we ook (voor u) 
geld uit door enkel de noodzakelijke hoeveelheid antibioticum te kopen. 

 

We willen tot slot benadrukken, dat alles in samenwerking met de gezondheidsinspectie zal gebeuren en dat deze maatregelen 
(gelukkig) maar zelden nodig zijn. 
Indien u verder nog vragen heeft, mag u het CLB altijd contacteren. 

De CLB directie 
 
 

BELANGRIJK : hersenvliesontsteking en/of 
bloedvergiftiging 

http://www.dekievit.net/
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DE CAPACITEIT IS DOOR HET SCHOOLBESTUUR 
VASTGELEGD OP 48 PER GEBOORTEJAAR EN LEERJAAR 

(hoofdschool en wijkafdeling inbegrepen) 

 
Onze school behoort tot de categorie die niet alle leerlingen 

inschrijven - omdat we beperkt zijn in ruimte en capaciteit. 

BROERS EN ZUSSEN EN KINDEREN PERSONEEL hebben 

steeds voorrang op andere inschrijvingen !! (van 30/01 - 15/02/2023 
 

In functie van eenvoud en uniformiteit, volgen alle basisscholen eenzelfde tijdslijn  

• De aanmeldingen starten op 28 februari 2023 en eindigen op 21 maart 2023 

• Uiterlijk 30 maart 2023 bekendmaking van het resultaat 

• De inschrijvingen van aangemelde leerlingen die gunstig geordend 

zijn, starten op 24 april  en eindigen op 15 mei 2023. 

• De vrije inschrijvingen starten op 23 mei 2023 

•  

011 21.23.24 dekievit@telenet.be 
 

 
Indien zij vóór deze datum of uiterlijk op deze datum 2,5 jaar zijn EN ingeschreven 

mogen ze naar de school komen vanaf deze datum. 
Kleuters die geboren zijn ná 30 november 2021 BEST ook al 

INSCHRIJVEN, ook al kunnen zij pas instappen op 1 september 2024 
Breng een ID-kaart (of SIS-kaart indien nog van toepassing)  
mee als bewijs van geboortedatum 
 

 

INSCHRIJVINGEN VAN KLEUTERS EN NIEUWE LEERLINGEN 

Schooljaar 2022-2023- DIGITAAL AANMELDINGS-SYSTEEM 

http://www.dekievit.net/
mailto:dekievit@telenet.be
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Zoek je kwaliteitsvolle opvang voor je kinderen voor en na de 
schooluren en tijdens schoolvakanties? Dan helpt de stad 
Hasselt je graag een handje. 

 

Een aantal scholen werken samen met onze buitenschoolse 
opvangen. Tijdens schooldagen wordt je kind hier na-en/of voor de 
schooluren opgevangen. Tijdens de vakantieperiodes openen we vier 
buitenschoolse opvangen van de Stad Hasselt. We openen om 7 uur 
en sluiten om 18.30 uur. Of zelfs van 6.30 uur tot 19 uur op aanvraag. 

 
Je kind kan vrij kiezen met wie en wat ze spelen, binnen of buiten, alleen of in groep, zich wild uitleven of net heel 
rustig bezig zijn, misschien even samen zitten of zelfs knuffelen met de begeleid(st)ers. 

 

Voor wie 
 

• Je kind is gedomicilieerd in Hasselt of ingeschreven in een Hasseltse school. 
• Je kind is tussen 2,5 en 12 jaar en gaat naar school. 
• Je kind is zindelijk (enkel nodig voor vakantieopvang) 

 

Inschrijven: hoe? 
 

Je kan digitaal inschrijven voor onze buitenschoolse opvangen. Surf naar https://www.i-school.be/lid/ischool en 
meld je aan met je persoonlijke code. 

 
Komt je kind voor de eerste keer? 
Stap 1: Kennismaking. We geven jullie graag een rondleiding in de opvang op woensdag tussen 14 en 18 uur. Of bel 
naar de opvang van je keuze tijdens de openingsuren en prik samen een datum. Stap 2: Maak ter plaatse het dossier 
van je kind in orde én neem een attest gezinssamenstelling mee. Zodra je dossier verwerkt is, krijg je van ons je 
toegangscode om in te schrijven tijdens schooldagen en vakantieperiodes. 

 

Inschrijven: wanneer? 
 

Wanneer je kan inschrijven, lees je op onderstaande kalender. Ook de uiterste inschrijfdatum staat vermeld. Tot dan 
kan je je planning herzien en je inschrijving wijzigen of annuleren zonder bijkomende bijdrage. Opgelet! Na de 
uiterste inschrijfdatum betaal je, indien je geen jokers meer hebt, een extra bijdrage. De tarieven vind je terug in het 
vernieuwd huishoudelijk reglement. 

 
Tijdens schoolvrije- en vakantiedagen zijn de plaatsen beperkt en raden we je aan tijdig in te schrijven. 

 

CONTACTGEGEVENS “ Buitenschoolse 0pvang” 
verbonden aan onze basisschool 

HOLDERDEBOLDER 
Vijversstraat 149 

3500 HASSELT 

🕾 011 22 95 77 

BUITENSCHOOLSE OPVANG 

http://www.dekievit.net/
https://www.i-school.be/lid/ischool/f?p=167%3A101%3A%3A%3A%3A
https://www.hasselt.be/nl/node/527
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OPVANG WIJKAFDELING “DE BEVERZAK” 

CONTACTPERSOON: Ann CYPERS 0468 34 70 53 

 

 

Regels van de school verbonden met de opvang. 
• ’s Morgens worden de kinderen tijdig op school gebracht door de begeleid(st)ers. 

• Er is op school opvang voorzien vanaf 8.00 uur. Dan pas kan uw kind op school zijn onder toezicht. 
Gelieve hiermee rekening te houden. 

• De kinderen van de opvang worden ’s avonds verwacht onder het afdak van de lagere-school-
speelplaats. 

• Daar blijven ze wachten tot de begeleid(st)ers hen komen halen rond 15.30 uur. 
• Zij gaan begeleid in een rij naar de opvanglocatie. Fietsers gaan te voet mee en leiden de fiets aan 

de hand. 

• Kinderen kunnen alleen afgehaald worden in de school of in de opvanglocatie. Tijdens de wandeling 
naar de opvang mogen geen kinderen afgehaald worden. U dient zich dan naar de opvanglocatie te 
begeven en daar te wachten tot de rij gearriveerd is. 

• Leerlingen die typelessen volgen mogen vrijdagavond op school blijven onder toezicht van de 
lesgeefster indienen de lessen starten om 16.30 uur in de lokalen van het SCHOOLHUIS. 

 

OPVANG OP SCHOOL  
KLEUTERS blijven in de hoofdschool tot 17.00 uur. 
Pas dan vertrekken ze naar de gebouwen van de buitenschoolse opvang. 

 

Kinderen van de 2de en 3de graad (3de - 4de - 5de - 6de lj.) - die afgehaald 
worden voor half 5 !! blijven op school op maandag, dinsdag en donderdag. 
We voorzien voor hen studie- en spelmogelijkheid. 
De bijdrage hiervoor zal door de school maandelijks gefactureerd worden. 
De prijzen hiervoor zijn hetzelfde als die van de stad Hasselt: geïndexeerd  
naar € 0,90/begonnen half uur. Op school kan de prijs dus maximum oplopen tot € 1,80/dag 

 

 

 
In onze wijkafdeling beheren we – noodgedwongen – zelf de 
kinderopvang OP SCHOOL!  
Kostprijs € 1,00/begonnen half uur. 
 
De openingsuren zijn: 
’s morgens van 7.30 uur – 8.15 uur 
’s avonds van 15.30 uur – 17.30 uur (uitz. tot 18.00 uur) 

 

OPGELET: 
WOENSDAGNAMIDDAG IS HIER GEEN OPVANG VOORZIEN! 
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HUISWERK MAKEN IN DE BUITENSCHOOLSE OPVANG 
 

Deze informatie kan ook nuttig zijn voor ouders die thuis 
hun kind begeleiden bij het huiswerk. 

 

In de buitenschoolse opvang wordt de mogelijkheid geboden om het huiswerk te maken. 
Het kind, in samenspraak met zijn ouders, kiest er echter zelf voor om deze kans al dan 
niet te benutten. 
De opvang zal steeds de vrije tijd van het kind blijven respecteren en het naleven van de 
gemaakte afspraken tussen ouders en kind zeker stimuleren, maar niet verplichten. 

 

De taak van de opvang bestaat erin een huiswerkvriendelijk klimaat 
te creëren. 

 
VOORAF 
▪ Mogelijkheden i.v.m. huiswerk in de opvang duidelijk communiceren. 
▪ Duidelijke afspraken hierover maken met ouders en kind. 
▪ Kinderen motiveren door interesse te tonen voor en belang te hechten aan het 

schoolgebeuren. 
▪ Gunstige omstandigheden creëren en (zoveel als mogelijk) ondersteunende materialen 

aanbieden om het huiswerk te kunnen maken. 
TIJDENS 
▪ Het kind aanmoedigen om aan het huiswerk te beginnen en het vol te houden. 

▪ Kinderen maken in principe zelfstandig hun huiswerk. Dit betekent het kind zelfstandig 
de taken laten uitvoeren en de ruimte geven om fouten te maken. 

▪ Op vraag van het kind kan men wel ondersteuning bieden, op voorwaarde dat het kind 
zelf de oplossing blijft zoeken. 

▪ Professionele begeleiding van kinderen met leermoeilijkheden is niet mogelijk door de 
medewerkers. 

NADIEN 
▪ Interesse tonen voor en belang hechten aan het gemaakte huiswerk. 
▪ Duidelijk zichtbare moeilijkheden met het huiswerk (bijv. moeite om te beginnen, 

overdreven lang werken, ... ) worden gemeld aan de ouders. 
▪ Controleren of het huiswerk al dan niet gemaakt is, is de verantwoordelijkheid van het 

kind en de ouders 

 

Huiswerk 
maken is mogelijk in de buitenschoolse opvang, 

maar de verantwoordelijkheid voor het huiswerk 
blijft steeds bij het kind en de ouders. 
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Drank ’s middags 
 

In de eetzaal zijn er GEKOELDE dranken te gebruiken: met Stevia 
gezoete fruitsappen, bruisend en plat water en melk. 
Meegebrachte dranken van thuis zijn hier niet toegestaan! 
Een drankje zal vanaf 1 januari 2023 GRATIS aangeboden worden. 
Kinderen van het lager onderwijs kunnen ook steeds  
hun dorst lessen aan de drinkwaterfonteintjes. 

 

Soep en/of warme maaltijd 
 

Tijdens de middag kunnen de kinderen ook genieten van soep aan 0,60 € . De soep dient genomen te 
worden per maand. Je kan dit melden - ONLINE - via het gimme-platform. Je krijgt hiervoor tijdig de 
nodige richtlijnen. Je moet wel het kanaal “middagmaal” aanvinken. Hierop kan je aanduiden op 
welke dagen u kind soep wenst. We vragen met aandrang dat de kinderen de opgegeven dagen 
respecteren. 

 

Warme maaltijd  
Tijdens de middag is er ook een warme maaltijd te 
verkrijgen aan de prijs van 

• € 4,75 voor kleuters en 

• € 5,25 voor lagere schoolkinderen. 
In deze prijs is begrepen: soep, aardappelen, vlees en 
groenten of vervangings-maaltijd (o.a. spaghetti) en 
een drankje naar keuze! 
De maaltijd dient per maand besteld te worden OF 
gemakkelijkheid halve voor een heel jaar. Wijzigen 
kan je altijd melden. Je kan wel op een maandstaat 
aanduiden op welke dagen jouw kind deze middag 

wenst. 
Je dient in te tekenen via ons digitaal platform ‘Gimme.eu’ en hiervoor moet je op voorhand het 
kanaal ‘MIDDAGMAAL’ volgen. Alleen dan krijg je een verwittiging via mail toegestuurd. 
 
Hieronder kan je een voorbeeld van een menu vinden. Traiteur: Hoeve Gervan 

 

 
 

We vragen een boterhammentaks van 1 euro/middag vanaf 1 januari 2023 Dit komt neer op ca. 
140 euro voor een heel schooljaar. Dit is aftrekbaar via de opvang (belastingen) . Hierdoor kunnen 
we vrijwilligers inzetten tijdens de middagpauze. Het wordt dan mogelijk pedagogische activiteiten 
te organiseren voor de kinderen. Zo kunnen ze bingo spelen, in een leerlingenraad zetelen, 
breien/haken, sporten enz….

HET SCHOOLRESTAURANT 

http://www.dekievit.net/
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De facturatieperiodes zijn maandelijks en worden aangerekend per activiteit. 

De betalingen van soep en/of warme middagmalen gebeuren ook 
maandelijks. Dit geldt ook voor de opvang van onze wijkafdeling De 
Beverzak en hoofdschool. 

 
 Bij betalingsmoeilijkheden kan u voor een discrete behandeling  
 steeds bij de directie terecht! ** 

 

KOSTENLOOSHEID VAN HET BASISONDERWIJS 
 

Dit dient u voor uw kind nog aan te schaffen: 

• Een boekentas 

• Pennenzak 

• Kaftpapier 

• Ringmappen/Ander mappen 

• Sportuitrusting: zwemkledij 

• Sportuitrusting: uniek T-shirt en broekje van de school 
 

Hiervoor kunnen we nog een rekening maken: 

• alle vrije bestellingen van tijdschriften, (lees)boeken, cd-roms,… 

• leeruitstappen, toneelbezoek, sportactiviteiten, zwemmen, schoolreizen,… 

• services als drankjes, warme maaltijden, opvang (De Beverzak), … 

 

DE REST (vooral het schoolmateriaal) IS ALLEMAAL GRATIS! Voor scholen van het 
gesubsidieerd basisonderwijs kan geen direct of indirect inschrijvingsgeld gevraagd worden. 
Evenmin kunnen er bijdragen worden gevraagd voor materialen die gebruikt worden om de 
eindtermen te realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven. 

 
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 gaan wel in op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders het echter 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 elk het volledige 
restbedrag verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben. 

 
** Bij betalingsmoeilijkheden is het de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een 
aangepaste betalingswijze. We verzekeren een discrete behandeling van je vraag. 
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. 

BETALINGEN – FACTURATIE – KOSTEN BASISONDERWIJS 

http://www.dekievit.net/
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Je vindt de geïndexeerde bedragen hier: 

Kleuters 
5-jarigen: 50 euro (ook voor leerplichtige kleuters) 

Lager 
Per leerjaar: 95 euro 
Ook het bedrag van de minder scherpe 
maximumfactuur wordt aangepast. Voor 2022-2023 
is het geïndexeerde bedrag 480 euro. In onze 
school is dat voor de natuurweek van het 3de 
leerjaar, 

en 2-daagse schoolreis van 5 en 6 (zie ***) 
 

Turnkledij 
De school verplicht de aankoop van een specifiek T-shirt (met logo van de school) waarvoor we de 
kostprijs van € 12 aanrekenen. We bieden tevens een donkerblauwe short aan voor € 8. U bent echter 
vrij zelf een short (blauw of zwart) aan te schaffen. 

 
 

 
 

(***) – Minder scherpe maximumfactuur – kostprijs per loopbaan: € 380 (mag max. € 480 bedragen!) 
► we vragen dus 100 euro minder dan toegelaten (andere scholen richten bijv. zee-, bos- of sneeuwklasse in) 
Natuurweek 3de lj. € 5,00 
Schoolreis Kust 5de lj. € 110,00 
Schoolreis Nederland 6de lj. € 140,00 

 
 

 

Kosten schoolreizen kleuters over 3 schooljaren 
 

2019-2020 geannuleerd 

2020-2021 scoutsrally  € 13 

2021-2022 Tarzan en Jane  €14 
 

 
 

 

ONKOSTENOVERZICHT 2022-2023 geeft u een zicht op de uitgave voor dit schooljaar 
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Kleutertoeslag 

Kleuters van 3 jaar oud die ingeschreven zijn in 
door Vlaanderen erkend, gesubsidieerd of 
gefinancierd onderwijs en kleuters van 4 jaar 
oud die ingeschreven blijven en voldoende 
aanwezig zijn op school, krijgen 132,60 euro 
extra per jaar. Deze toeslag wordt jaarlijks 
uitbetaald na de derde verjaardag en/of na de 
vierde verjaardag als voldaan werd aan de 
voorwaarde. 

 

Als de kleuter op het moment van zijn of haar vierde verjaardag nog voor geen enkel schooljaar aan 
die voorwaarde voldoet, zal er later worden nagegaan of de kleuter tijdens een schooljaar 
voldoende aanwezig was. 

 
Een kind is tijdens een schooljaar voldoende aanwezig als het: 

 
150 halve schooldagen aanwezig is op school in de eerste kleuterklas, in het geval dat het tijdens 
het jaar waarin het schooljaar in kwestie begint de leeftijd van drie jaar bereikt. 

of 
185 halve schooldagen aanwezig is op school in de tweede kleuterklas, in het geval dat het kindje 
tijdens het jaar waarin het schooljaar in kwestie begint de leeftijd van vier jaar bereikt. 
Kleuters die door ziekte voor geen van beide schooljaren de minimumgrens kunnen bereiken, kunnen 
hiervoor een attest indienen bij hun uitbetaler Groeipakket om toch hun recht op de tweede 
kleutertoeslag te behouden. 

 
Als je recht hebt op een kleutertoeslag, dan kent je uitbetaler dit automatisch toe. Je hoeft deze 
toeslag niet expliciet aan te vragen. 

 

Schooltoeslag  
 

Wat is de schooltoeslag? 
Kinderen vanaf drie jaar die door de Vlaamse Gemeenschap erkend, gesubsidieerd of gefinancierd 
kleuter-, lager of secundair onderwijs volgen in Vlaanderen of Brussel kunnen onder bepaalde 
voorwaarden rekenen op een jaarlijkse schooltoeslag. 

 
De schooltoeslag vervangt de schooltoelage die betaald werd door het Vlaams Ministerie van 
Onderwijs. De studietoelage voor het hoger onderwijs wordt nog steeds toegekend door de afdeling 
Studietoelagen van het Ministerie van Onderwijs. 

 
Voor wie is de schooltoeslag? 
Om in aanmerking te komen voor de schooltoeslag, moet aan bepaalde voorwaarden voldaan zijn. 
✓ Nationaliteit: In principe moet je Belg zijn, maar onder bepaalde voorwaarden komen ook 

niet-Belgen in aanmerking voor een toeslag. 
✓ Pedagogische voorwaarden (type onderwijs en aanwezigheid op school): 

Je kind moet naar kleuter-, lager of secundair onderwijs gaan dat erkend, gefinancierd of 
gesubsidieerd is door de Vlaamse Gemeenschap. In de praktijk geldt dat voor bijna alle 
Nederlandstalige scholen in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. 

GROEIPAKKET 
www.groeipakket.be 

http://www.dekievit.net/
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Geldelijke  en  niet-geldelijke  ondersteuning  (reclame) 

 

 

✓ Voldoende aanwezigheid op school: Om recht te hebben op een schooltoeslag moet de 
kleuter of leerling voldoende aanwezig zijn op school 

✓ Financiële voorwaarden: Je gezinsinkomen speelt een belangrijke rol: je krijgt een toeslag 
als je gezinsinkomen niet te hoog is. 

 

Een pleegkind dat al meer dan 12 maanden onafgebroken in hetzelfde pleeggezin verblijft op 31 
december van het betrokken schooljaar, is vrijgesteld van de financiële voorwaarden. 

 
Hoe en wanneer krijg je de schooltoeslag? 
Voor een kind dat al Groeipakket krijgt, wordt de schooltoeslag automatisch uitbetaald. Je hoeft 
geen aanvraag te doen. 

 

De uitbetaler van je Groeipakket betaalt de jaarlijkse schooltoeslag aan de persoon die het 
Groeipakket ontvangt. De schooltoeslag wordt apart betaald: voor gezinnen met enkel kinderen 
jonger dan 18 jaar in het kleuter-, lager en secundair onderwijs: in de loop van september/oktober 
voor de andere gezinnen: van eind oktober tot december. 

 
Denk je recht te hebben op een schooltoeslag, maar heb je eind december nog niets gekregen, 
neem dan contact op met je uitbetaler Groeipakket. 
Je uitbetaler kan je vinden via de tool Zoek-je-uitbetaler. 

 
 
 
 

 

 

De door het schoolbestuur verstrekte leermiddelen of verplichte/facultatieve activiteiten zijn vrij van 
reclame. 
Voor de facultatieve activiteiten kan een verwijzing naar een natuurlijke persoon, rechtspersoon of 
een feitelijke vereniging gebeuren als het gaat om een schenking, een gift of een prestatie. 
Bij sponsering gaat het om geld, goederen of diensten die een sponsor verstrekt aan een schoolbestuur, 
directie, leraren, niet-onderwijzend personeel of leerlingen, waarvoor de sponsor een tegenprestatie 
verlangt in schoolverband. Tegenprestaties zijn bijvoorbeeld het noemen van de sponsor in de 
schoolkrant of een opdruk op 
t-shirts. Voorbeelden van sponsering zijn: 
✓ gesponsorde materialen zoals boekjes, video’s, folders, posters en spellen; 
✓ gratis producten die winkels of bedrijven uitdelen aan leerlingen of ouders; 
✓ gesponsorde activiteiten zoals schoolfeesten, sportdagen, schoolzwemmen en schoolreisjes; 
✓ sponsering van het schoolgebouw, bijvoorbeeld een leslokaal, de inrichting, 

computerapparatuur of cateringactiviteiten. 
Schenkingen, waar geen tegenprestatie tegenover staat, vallen dus niet onder het begrip sponsoring. 

Bij het sluiten van een sponsorovereenkomst gebruiken we als school de volgende regels als 
uitgangspunt: 
✓ sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen; 
✓ sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling 

van de school; 
✓ sponsoring mag niet in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die een 

school aan het onderwijs stelt; 

Je hebt geen recht op een schooltoeslag bij: 
thuisonderwijs; ziekenhuisonderwijs; tweedekansonderwijs (CVO); 
privéonderwijs, behalve Eureka, De leerwijzer, Safe, Sint-Ignatiusschool. 

http://www.dekievit.net/
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✓ sponsoring mag de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs niet beïnvloeden; 
✓ sponsoring mag geen aantasting betekenen van de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de 

betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij 
betrokkenen; 

✓ sponsoring mag geen schade berokkenen aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van 
leerlingen. 
Het schoolbestuur is altijd verantwoordelijk voor wat er in schoolverband plaatsvindt. Zelfs als het 
gaat om bijvoorbeeld de oudervereniging die een sponsorovereenkomst aangaat waarbij een 
tegenprestatie wordt gevraagd waarmee ouders of leerlingen in schoolverband worden 
geconfronteerd. Het schoolbestuur moet ook in zulke gevallen beoordelen of de 
sponsorovereenkomst verantwoord is. 

 
Als ouders het niet eens zijn met beslissingen van de school over sponsoring, kunnen zij daarover een 
klacht indienen bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur: 

 

Vlaamse overheid 
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AGODI 
t.a.v Frederik Stevens 
Koning Albert II-laan 15 
1210 Brussel 

 
Onze school zal vooral reclame/sponsoring gebruiken tijdens eventuele georganiseerde activiteiten 
zoals schoolfeest, kienavond e.d. Zij zal soms een beroep doen op sponsoring voor het drukwerk van 
het schoolkrantje. 
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Welke stappen onze school zet wanneer een leerling een ongeval overkomt in de school of op weg van 
en naar de school vindt u in het gedeelte “jaarlijkse schoolinformatie” . 

 
Vrijwilligers 
De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De nieuwe 
wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers verplicht o.m. de scholen om aan de 
vrijwilligers een organisatienota voor te leggen. Omdat elke ouder een schoolreglement ontvangt en 
voor akkoord ondertekent, kiest de school ervoor om de organisatienota in het schoolreglement op te 
nemen. Op die manier is elke ouder op de hoogte. 

 
Verplichte verzekering 
De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, 
met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilligers. IC-

verzekeringen (onze verzekeringsmakelaar – Kempische Steenweg 400 HASSELT – meer info: www.ic-
verzekeringen.be) heeft het verzekerings-contract afgesloten bij Axa Belgium polisnr.770049443. 
De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat. 

 

Vrije verzekering 
De school heeft ook een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de lichamelijke schade die 
geleden is door vrijwilligers tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op de weg naar- en van 
de activiteiten. IC-Verzekeringen (onze verzekeringsmakelaar – Kempische Steenweg 400 te HASSELT –

meer info: www.ic-verzekeringen.be) heeft het verzekeringscontract afgesloten bij FIDEA polisnr. 
40610737. De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat. 

 
Vergoedingen 
De activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht. De organisatie voorziet in geen enkele 
vergoeding voor vrijwilligersactiviteiten. 

 

Aansprakelijkheid 
De school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten 
van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van vrijwilligers-werk de school of derden 
schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware fout. Voor zijn lichte fout 
is hij enkel aansprakelijk als die hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt. 

 

Geheimhoudingsplicht 
Het vrijwilligerswerk houdt in dat de vrijwilliger geheimen kan vernemen ten aanzien waarvan hij 
gehouden is tot de geheimhoudingsplicht bedoeld in artikel 458 Strafwetboek 
Op vrijwilligers die actief zijn binnen scholen is deze bepaling in beginsel niet van toepassing. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werken met vrijwilligers 
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Onze schoolverzekering 
 

IC-VERZEKERINGEN 

Guimardstraat 7 

1040 Brussel 

+32 (0)2 509 96 11 

 
Het betreft hier de polisnummer 11/15318780682  
Type polis:  
UITBATINGSPOLIS ONDERWIJSINSTELLINGEN/INTERNATEN 

 
 

Waarvoor is uw kind dan verzekerd? 
- ongevallen op school 
- ongevallen op weg naar school of van school naar huis 

Let wel, men neemt de veiligste weg! De veiligste weg is daarom niet de kortste. 
- ongevallen tijdens buiten - en naschoolse activiteiten ingericht door de school. 

 
U blijft als ouder wel burgerlijk aansprakelijk voor uw kind als het langs de weg een ongeval 
veroorzaakt of ergens schade aanricht t.o.v. derden. In dergelijke gevallen moet de familiale 
verzekering tussenkomen. 

 

Wat dekt de verzekering? 
Onze verzekering dekt de lichamelijke schade. Deze wordt eerst vergoed door 
tussenkomst van het ziekenfonds. Onze schoolverzekering past bij wat de mutualiteit 
niet dekt. 

 

Stoffelijke schade (bijv. kleding, schoolgerief, …) wordt niet vergoed tenzij veroorzaakt door 
brand, ontploffing, rook, water en glasbreuk. 

 

De schade aan de bril wordt enkel vergoed indien het slachtoffer, op het moment van het 
ongeval, de bril droeg en er een schok is geweest tussen één of ander fysiek deel van het lichaam 
van het slachtoffer en een ander persoon of voorwerp. Voor brilschade geleden ingevolge een 
ongeval op de weg van en naar de school is het eveneens noodzakelijk dat er, naast de 
brilschade, ook een lichamelijk letsel is. Dit laatste kan worden aangetoond door middel van een 
medisch attest. De vergoeding van de brilschade is steeds beperkt tot de kapitalen zoals voorzien 
in de bijzondere voorwaarden van de schoolpolis. 

 
Moedwillige schade veroorzaakt door een medeleerling wordt bij bemiddeling 
verhaald op de ouders. 
De bijzondere voorwaarden en de maximum dekkingen van de polis liggen op het 
secretariaat ter inzage. 

 

WELZIJNSBELEID 2022-2023 - stappenplan bij een ongeval 
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Uw kind krijgt een ongeval op school en/of op uitstappen ingericht door de school. 
Wat doen wij? 
1. Eerst trachten we iemand van de ouders te bereiken. 
2. Lukt dit niet, dan zoeken we verder naar iemand waarvan u het noodtelefoonnummer hebt 

opgegeven. 
3. Als we niemand hebben kunnen bereiken, handelen we zelf: 

d.w.z. we raadplegen een dokter of in ernstige gevallen rijden we naar spoed of bellen de 
112 indien nodig, (bij dit laatste slaan we punt l en 2 uiteraard over -maar we trachten u 
dan op de hoogte te brengen) 

4. We nemen steeds formulieren mee om de dokter te laten invullen 
(als u zelf gaat geven we u deze formulieren mee) 

5. Het secretariaat regelt de ongevalsaangifte bij de verzekering. 

(= invullen van een ongevalsverklaring) 

In minder ernstige gevallen (waarbij wij het niet nodig achten een dokter te raadplegen), 
ontfermen we ons over uw kind, zoals een goede huisvader zou handelen en bezorgen we u de 
nodige formulieren mocht u het zelf nodig achten een dokter te raadplegen. 

 

Uw kind krijgt een ongeval van of op weg naar school 
1. Als het ongeval ons gemeld wordt, verwittigen we u zo spoedig mogelijk 
2. Bent u als eerste op de hoogte gesteld, gelieve dan de school te verwittigen –

zo is de reden van afwezigheid kenbaar en kunnen we de nodige 
administratieve verplichtingen nakomen qua verzekering. 

3. na de eerste hulp of wanneer het kan, komt u hiervoor de 
nodige formulieren halen om de aangifte ( = geneeskundig 
getuigschrift) bij de dokter te laten ondertekenen. 

4. Het secretariaat regelt de ongevalsaangifte bij de verzekering 
(= invullen van een ongevalsverklaring) 

 
 

Welke formulieren hanteren we? 
1. Ongevalsaangifte (door het secretariaat) 
2. Geneeskundig getuigschrift (door de arts) 
3. Uitgavenstaat (door u als ouders – 

maar kan vervangen worden door formulieren van de 
mutualiteit) 

4. Formulieren van de mutualiteit 

 

Een tussenkomst door de schoolverzekering verloopt als volgt: 
1. De dokter vult het verzekeringsformulier in bij de consultatie of behandeling. 
2. U dient zo vlug mogelijk het verzekeringsformulier in op het secretariaat van de school. 
3. U betaalt zelf eerst alle onkosten (bijvoorbeeld van dokter, ziekenhuis en apotheek). 
4. U brengt zelf eerst alle onkostenbriefjes naar uw ziekenfonds. Daar krijgt u een attest van 

het rem geld (= het bedrag dat niet wordt betaald door het ziekenfonds). 
5. Lever het attest van het remgeld in op het secretariaat van de school. 
6. De schoolverzekering betaalt u het remgeld terug. 
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Aanwezigheid van de leerlingen 
 

De normale aanwezigheid van de leerlingen ligt vervat in een kwartier voor de feitelijke aanvang van de lessen 
en kwartier na het laatste lesuur zowel in de voor- als namiddag. 

Onze school voorziet een kwartier voor schooltijd ’s morgens om 8.00 uur gratis opvang door een vrijwilliger. 
De kinderen die van deze opvang gebruik maken, mogen pas vanaf 8.00 uur op de speelplaats. 
In principe mogen de leerlingen zich pas op de speelplaats bevinden vanaf het moment dat er door de 
leerkrachten toezicht wordt uitgeoefend en dus door de leerkrachten verantwoordelijkheid wordt gedragen: 

voor de school: vanaf 08.15 uur en 13.00 uur 
na de school: tot 12.20 uur en 15.30 uur 

De leerlingen blijven in de school aanwezig tijdens alle verplichte lessen en alle verplichte activiteiten. 
Tijdens de schooltijd onttrekt geen enkel kind zich aan het toezicht. 

Leerlingen die tijdens de middaguren op school blijven, mogen de speelplaats niet verlaten. 
Tijdens het half uur van de maaltijd behoren zij zich in de eetzaal te bevinden. 

 
 

Brengen en afhalen van je kinderen. 
 

Brengen 
Ouders parkeren zeker niet voor de schoolpoorten. Zij laten daarbij ruimte om aankomende leerlingen vlot te 
laten passeren. De school heeft een park & ride zone voorzien (het rap-smak-vak) en spoort de ouders aan 
hiervan gebruik te maken. (op de parking van De Binder en aan de witte ‘bollenmuur’ van het lager) 
Kinderen worden 's morgens en 's middags afgezet aan de poort. De jongsten worden het liefst begeleid tot aan 
de poort. De jongste kleuters mogen begeleid worden tot op de speelplaats. 
Bij het belsignaal moeten de ouders de speelplaats verlaten. Alleen de ouders van onze allerjongste kleuters 
(1ste kleuterklasje met 2,5- jarigen) mogen hun kind begeleiden tot in de kleuterhal en de klas. 

 
Afhalen 
Om 12.05 uur en om 15.15 uur, na het 2de belsignaal, gaan de leerlingen zo vlug mogelijk naar de afgesproken 
verzamelplaats en vormen daar de rij. 
Leerlingen die afgehaald worden: 
✓ vindt u als ouders op de kleuterspeelplaats (kleuters) en op de lagere speelplaats (lager) 
✓ wij vragen de ouders die hun kinderen afhalen met de auto niet op de zebrapaden te stoppen, 

de reglementaire parking te gebruiken en de Vijversstraat zo vlug mogelijk te ontlasten van wachtende 
auto's en fietsen. 

✓ ouders roepen nooit vanaf de overkant van de straat hun kind naar zich toe. 
✓ kinderen mogen enkel oversteken onder begeleiding van leerkrachten of ouders. 
✓ je kinderen dienen te weten wie hen – buiten u zelf als ouders - komt afhalen; maak hen dat duidelijk 

Leerlingen die om 15.30 uur nog niet afgehaald zijn gaan naar de opvang: 
✓ worden door de leerkracht die toezicht heeft aan de poort naar de grote 

speelplaats gebracht; zij gaan naar de opvang van de stad Hasselt 
✓ blijven wachten op de speelplaats - onder het afdak - tot 15.30 uur: het ogenblik waarop zich 

de rijen gevormd worden door de opvangdienst 
✓ kleuters worden door de kleuterleidster met toezicht in groep naar de opvang gebracht. 

LEEFCODE of hoe gedraag ik mij op school 
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Leerlingen die (op eigen houtje) per fiets, te voet, met de bus naar huis gaan: 
✓ De fietsers, voetgangers en bus H3 (bestemd voor de wijk en Kuringen) 

wachten aan de poort chiro. 
✓ Leerlingen die de H-Bus nemen in de Rietstraat worden overgezet; vanaf dan zijn ze op zichzelf 

aangewezen en berust de verantwoordelijkheid bij u als ouders; wij gaan er vanuit dat kinderen weten 
hoe ze zich moeten gedragen aan de bushalte, op de bus, t.o.v. medepassagiers. 

✓ Rij fietsers, voetgangers Kempische Steenweg wachten aan de poort klaskant. 
✓ OPGELET! Voor elk kind geldt ‘achter de rode lijn blijven’ (zodat de poortingang vrij blijft.) 
✓ Na schooltijd wordt er geen speelgoed meer gebruikt. (geen ballen, geen blokken, 

geen muzoblokken enz….) 
Elke leerkracht blijft van dienst tot al de leerlingen weg zijn of aan de opvang toevertrouwd zijn 

 
Te laat komen 

 

Een kind is TE LAAT op school nadat de officiële onderwijstijd ingegaan is (’s morgens om 8.30 uur en ’s 
middag om 13.20 uur). We kunnen als school een leerling hierop aanspreken! 
Te laat komen stoort het klasgebeuren. Ouders zien er op toe dat hun kind tijdig vertrekt. De ouders worden 
telkens in kennis gebracht van het laattijdig aankomen van hun kind op school. Bij laattijdige aankomst noteert 
de leerkracht dit in de aanwezigheidsregister met de code L. Bij herhaling neemt de directie of de 
zorgcoördinator contact op met u als ouders om maatregelen te kunnen nemen in het belang van het kind om 
dit in de toekomst te vermijden. 

 
 

Toegang tot de lokalen en gangen tijdens de schooldag. 
 

Begin en einde van de lessen en activiteiten worden aangeduid door een belsignaal. De leerlingen begeven zich 
onmiddellijk naar hun rij. Het binnenkomen en het verlaten van de lokalen gebeurt onder begeleiding van een 
leerkracht. 

 
Tijdens de speeltijden en na 15.30 uur is de toegang naar de lokalen voor kinderen verboden zonder 
toestemming. Er kunnen zonder toestemming van de directie geen vergeten dingen meer opgehaald worden. 

 
 

Gebruik van de toiletten 
 

De leerlingen houden de toiletten netjes : de deuren worden dichtgedaan. 
Er zijn gescheiden toiletten voor meisjes en voor jongens. Tevens is er een toilet voor minder-validen. 
Toiletten worden na elk bezoek doorgespoeld, toiletpapier wordt niet onnodig verknoeid. 
Wasbakken zijn geen speelvijvers. 
Verstoppertje en andere spelletjes gebeuren niet in de toiletruimte. 
Naar het toilet gaan gebeurt zoveel mogelijk tijdens de speeltijden. 
Op de toiletten vinden de leerlingen een checklist van wat kan en niet kan op de toiletten. 

 
 

Gebruik van de eetzaal 
 

Tijdens de middagpauze kunnen de leerlingen gebruik maken van het schoolrestaurant op een van de volgende 
manieren: 

- het kind kan meegebrachte boterhammen eten. 
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- ofwel neemt het een volledig middagmaal (soep, aardappelen of puree, vlees, groenten, een flesje drank) 

- ofwel neemt het soep bij de boterhammen. 
Zij eten onder toezicht van vrijwilligers. *** 
In de eetzaal dient een drankconsumptie van de school gebruikt te worden. 
Blikjes drank zijn in de school streng verboden (uitz. bij uitstappen) 
Boterhammen worden meegegeven in boterhammendozen; omwille van het milieu mijden we aluminiumfolie. 
De kinderen vertoeven in de eetzaal van 12.10 uur tot 12.35 uur. 
De allerkleinsten (tot 3 jaar) eten in de kleuterhal onder begeleiding van enkele vrijwilligers. 

 
Onze kinderen brengen hun boterhammen in daarvoor voorziene dozen mee. 
Zij verspillen het eten niet en leggen het afval in de kommetjes op de tafel. 

 
*** Organisatie middagpauze  
We willen het (pedagogisch) comfort van leerlingen en leerkrachten tijdens de middag verhogen. 
Eén reden is alvast de grootte van de eetzaal en de speelplaats. Beiden zijn net niet groot genoeg. 
Ook de tijdsduur (ca. 75 minuten) is lang om nuttig bezig te zijn voor de meeste van onze kinderen. Er treedt verveling op 
en er ontstaan ruzies. Eigenlijk is het middaguur het meest chaotische moment van de dag; het zou eerder een rustpunt 
moeten zijn. Dit alles blijkt uit kindgesprekken met leerkrachten. 

 
Opzet: 
- we delen de middag in drie delen: 

12.05 - 12.25 - 1ste graad eet - anderen spelen/kiezen uit activiteiten 
12.25 - 12.50 - 2de graad eet - anderen spelen/kiezen uit activiteiten 
12.50 - 13.15 - 3de graad eet - anderen spelen/kiezen uit activiteiten 

- we bieden activiteiten aan: 
schaken – volleybal – koor – haken – spelletjes – lezen – yoga – boom wackers – trefbal – zumba – relaxatie – 1 mile a day 
– volksdansen – groene vingers - … (dit is een voorlopige greep uit het gamma) 
- we werven (pedagogische) toezichters aan: 

voor de activiteiten te leiden zijn leerkrachten nodig; 
daardoor zal er toezicht zijn tijdens het middageten grotendeels door vrijwilligers 

 
Het voorstel werd reeds aan de schoolraad voorgelegd. Daar werd ook benadrukt dat middagtoezicht in principe een 
sociale dienst is. Dit is in de buitenwereld niet algemeen gekend en daarom ook haast onbegrijpbaar. Middagtoezicht 
behoort niet tot de kerntaken van onderwijzend personeel. In principe mag 
een school dus ‘reftergeld/boterhammentaks' vragen. Dit dient dan om de uitbetaling van de toezichthoudende 
werknemers. 
Op het einde van het schooljaar 2019-2020 volgt er een evaluatie (m.b.t. aantal deelnemers 
per activiteit, positieve/minder positieve punten, verdere financiering, informatiemoment 
ouders ...). 
We zullen aan de ouders het 1ste jaar geen extra bijdrage vragen (dat trouwens fiscaal aftrekbaar zal zijn). We zullen wel 
de drank verhogen alsook de middagmalen zullen duurder worden. Dit was al voorzien, maar we ontkennen niet dat we 
hiermee ook om het project gedeeltelijk financieel bijkomend ondersteunen. 
Vanaf het schooljaar 2020-2021 zal er “boterhammentaks” gevraagd worden van € 0,25 cent/kind/middag 

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/kinderopvang/aangifte#q1 
 

 

Bewegingsopvoeding en zwemmen 
 

Gymles 
Kinderen die de gewone lessen kunnen volgen en niet kunnen deelnemen aan de lessen lichamelijke opvoeding 
en/of aan de zwemles dienen hiervoor een doktersattest of een schriftelijke verklaring van één van de ouders 
af te geven aan de leerkracht lichamelijke opvoeding of de begeleidende leerkracht. Het kind volgt de 
onderdelen van de gymles die het wel kan uitvoeren. Het gymuniform is verplicht! 
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Zwemles 
Bij de 5-jarige kleuters starten we met een 2-tal keren watergewenning. In het lager onderwijs gaan we tijdens 
een schooljaar een 4-tal keren zwemmen*.  In principe gaan alle kinderen mee zwemmen. Hiervoor wordt een 
bijdrage gevraagd (zie bijlage “jaarlijkse schoolinfo). Elk kind in het basisonderwijs heeft recht op één schooljaar 
gratis zwemmen. Dit betekent dat de school voor elke leerling gedurende één schooljaar de kosten voor het 
vervoer naar en van het zwembad en de kosten van de toegangsprijs tot het zwembad draagt.  

 
Waardevolle voorwerpen laat men die dag dan best thuis. De reglementen van het zwembad worden 
gerespecteerd. Tijdens de busrit naar en van het zwembad wordt er niet gegeten en gedronken in de bus. De 
kinderen fluisteren tijdens de busrit. 
In het zwembad worden de leerlingen ingedeeld volgens hun niveau van zwemmen en niet volgens leeftijd. 
 
* We denken actueel na over de organisatie van het zwemmen én de onkosten die het met zich  
meebrengt. Uiteraard is het belangrijk dat we de eindtermen behalen. Wanneer we hier de knoop hebben 
doorgehakt. 

 

Naschoolse activiteiten 
 

Op geregelde tijdstippen organiseert de school na- of buitenschoolse activiteiten. Deelname is vrijblijvend doch 
zeer sterk aanbevolen. Soms wordt er een tussenkomst in de deelnamekosten gevraagd. 

 
Op voorhand wordt een inschrijvingsstrook meegegeven aan de leerlingen die correct ingevuld en getekend 
moet worden door één van de ouders. Zonder deze inschrijvingsstrook kan je kind niet deelnemen aan de 
activiteiten. 
Het vervoer gebeurt steeds op eigen kracht. Telkens ontvangt u een brief met de vertrek- en aankomsturen. 
Gelieve je kind tijdig te brengen en af te halen. 

 
De leerlingen die meedoen aan de sportactiviteiten dienen zich te houden aan de afspraken van de sporthal en 
de begeleidende leerkrachten. Ze nemen de gymkledij van de school en aangepast schoeisel mee. Voor de 
activiteiten zijn de deelnemers van onze school verzekerd door de schoolverzekering. 

 
 

ÉÉNDAAGSE - EN MEERDAAGSE UITSTAPPEN. 
 

Deze activiteiten hebben een onderwijzend en opvoedend karakter en zijn gekaderd in het pedagogisch project 
van de school. De uitstappen bevatten vooral het leergebied wereldoriëntatie en muzische vorming. De school 
probeert het vervoer zo goedkoop mogelijk te organiseren, daarbij lettend op veiligheid en het wettelijk in orde 
zijn . 

 
De ondertekening van dit schoolreglement geldt als een principiële toestemming met de deelname van de 
leerling aan alle ééndaagse uitstappen. Als de ouders de toestemming bij een concrete ééndaagse extra-
murosactiviteit toch zouden weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden. Ouders kunnen de 
deelname niet weigeren wanneer de extra-murosactiviteit minder dan een volledige lesdag duurt. Leerlingen 
die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op de school aanwezig te zijn. 

 
Bij een meerdaagse extra-muros-activiteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist. 
U krijgt deze aangereikt bij het begin van het 3de leerjaar. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de 
extra-muros-activiteiten. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-muros-activiteiten dienen op de school 
aanwezig te zijn. 
We organiseren volgende meerdaagse uitstappen: 
- een natuurweek (maart) op de gezinsboerderij voor het 3de leerjaar 
- een 2-daagse schoolreis (eind juni) naar Gent, Brugge en de kust voor het 5de leerjaar 
- een 2-daagse schoolreis (eind juni) naar Madurodam, Amsterdam …. voor het 6de leerjaar. 
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Uiterlijk voorkomen 
 

• Kleding, schoeisel en haartooi zijn eenvoudig, stijlvol, hygiënisch en aangepast aan de weersomstandigheden. 
Bij extreem heet weer zijn ‘spaghettibandjes’ bij meisjes niet toegelaten! Jongens zowel als meisjes kunnen 
dan wel een hemds- en/of sportbloesjes die de schouders bedekken dragen. (richtlijn: schouderbandjes zijn 
ca. 2 vingers breed) 

• Het uiterlijk mag geen middel zijn om zich te distantiëren van de medeleerlingen. In die geest wordt er 
duidelijk afstand genomen van de modetrend en/of ideologische bewegingen die zich ook uitwendig 
manifesteren (kleding, haartooi, insignes, symbolen). Een leerkracht mag u als ouder hierop attent maken 
als hij/zij vindt dat je kind zich op deze manier afzet tegenover klasgenoten en medeleerlingen. Dit kan door 
een uitnodigend gesprek of een nota in de agenda! 

• Gym- en andere kleding naammerken en jassen voorzien van een lus. 

• Er worden geen waardevolle juwelen gedragen. 

• Vernielingen aan kledij en andere waardevolle voorwerpen worden door de schoolverzekering niet vergoed. 
Je kan alleen rekenen op de goodwill van de tegenpartij indien duidelijk gebleken is wie de veroorzaker is en 
of het een moedwillige daad betreft. De directie treedt bemiddelend op. 

 
 

Hoffelijkheid 
 

De leerlingen gedragen zich overal steeds beleefd, vriendelijk en correct tegenover iedereen en dit zowel binnen 
als buiten de schoolmuren. 
Vrijpostigheid, uitdagend of gewelddadig gedrag wordt niet aanvaard. 
Schunnige gebaren, misplaatst en grof taalgebruik worden niet geduld. 
We gaan steeds in gesprek met onze kinderen (socio-emotioneel luik van ons opvoedingsproject) en nemen dan 
gepaste maatregelen. 

 
 

Verantwoordelijkheid voor (school)materiaal en persoonlijke bezittingen. 
 

Schooluitrusting, schoolgerei, zowel dat van de school als persoonlijke voorwerpen en kleding worden met zorg 
behandeld. Wie schade berokkent op dit punt, is ertoe gehouden deze te vergoeden. Om zo weinig mogelijk de 
aandacht af te leiden voor wat er op school essentieel is, worden voorwerpen vreemd aan het schoolleven, zoals 
speelgoed, elektronisch speelgoed en luxespelletjes, thuis gelaten. 
De leerlingen brengen ook geen boeken of geschriften mee waarvan de inhoud onverzoenbaar is met het 
opvoedingsproject van de school. 
De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke diefstallen. Persoonlijk materiaal wordt 
getekend. Indien het nodig is geld mee te brengen, zullen de leerkrachten de ouders verwittigen. 
Bovendien wordt nooit geld achtergelaten in jassen of schooltassen. 
De fietsenstalling is verboden terrein tijdens de speeltijd zodat schade aan fietsen op die manier wordt 
vermeden. 

 
 

Eerbied voor het milieu 
 

De leerlingen wordt gevraagd eerbied te hebben voor het milieu. Hiervoor zullen per maand actiepunten 
uitgewerkt worden, waardoor de leerlingen milieubewuster worden. Deze actiepunten zullen u bekend 
gemaakt worden via de nieuwsbrief en onze website zodat ook thuis meegewerkt kan worden aan deze actie. 
Actiepunten zijn: 
✓ Hou de speelplaats rein, dat is voor iedereen fijn! 
✓ Afval (ver)mijden, zal ons ver leiden 
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✓ Energie bewaren = geld besparen 
✓ Plastiek, papier, mijn oude beer…. Je ziet het, ik sorteer en recycleer 
✓ Een nieuw jaar, een nieuw begin… voor het milieu zet ik me in! 
✓ De natuur is mij lief (hartje) 
✓ Hup, hup, hup, … ik verspil geen drup! 
✓ Ik draag zorg voor straat en plein, zo blijft de schoolbuurt ook rein! 
✓ Ik wandel en fiets. Dat is gezond en kost me niets! 
✓ Ik bewaar mijn lat, mijn kaft, mijn pen tot ik er volgend schooljaar weer ben! 

 
 

Veiligheid op school en in het verkeer 
 

Veiligheid in ‘t algemeen 
Het is de kinderen verboden elektronische toestellen, messen, lederen ballen of ander gevaarlijk speelgoed mee 
te brengen naar de school. 
Er mag geen geweld op school gebruikt worden. Leer elkaar dus respecteren. 
Niemand mag zonder toestemming van een leerkracht of de directie de speelplaats of school verlaten. 
Fietsen op de speelplaats wordt niet toegelaten om zo spelende kinderen niet in gevaar te brengen. 
Aanwezig zijn in de fietsenstalling is alleen bij het stallen en halen van de fiets toegelaten. 
Na het belsignaal gaan we onmiddellijk in de rij staan en spelen we niet meer verder in de rij. 
Bij het binnengaan wordt er niet gelopen en gepraat in de gangen of op de trappen. 

 

Verkeersveiligheid 
De verkeersopvoeding van het kind begint bij de ouders. Zij zijn het die de eerste begrippen van verkeer moeten 
bijbrengen : zich als voetganger leren gedragen, zich aan het drukke straatbeeld aanpassen en oog hebben voor 
gevaarlijke toestanden. Wij vragen u je kind af te halen aan de uitgang van de school en de zebrapaden te 
respecteren. 
Als school streven we wat betreft de verkeersveiligheid volgende eindtermen na te streven: 
Onze kinderen kunnen de gevaarlijke verkeerssituaties in de ruimere schoolomgeving lokaliseren. Ze beschikken 
over voldoende reactiesnelheid, evenwichtsbehoud en gevoel voor coördinatie en ze kennen de verkeersregels 
voor fietsers en voetgangers, om zich zelfstandig en veilig te kunnen verplaatsen langs een voor hen vertrouwde 
route. 
We helpen hen in hun gedrag rekening te houden met andere weggebruikers. 

 
Vanaf het 5de leerjaar durven ouders kinderen al alleen naar school te laten fietsen. 

HOU VOLGENDE REGELS IN ACHT: 
✓ Spreek met je kind de veiligste weg af - dat is niet persé de kortste weg. 
✓  Denk er aan dat je als ouder verantwoordelijk bent tot aan de schoolpoort (en omgekeerd bij het 

huiswaarts keren). 
✓  Sta er op dat je kind recht naar huis/naar school komt, zonder stoppen (aan winkel of pleintje, om 

met elkaar te keuvelen of…) 
✓  Raad je kind aan onderweg niet op andere kinderen te wachten (belemmering van de doorgang op 

het fietspad, stel dat iemand te laat is, enz.). Spreek eerder aan huis af om samen naar school te 
fietsen. 

 
 

Gezondheid en hygiëne 
 

In onze school is snoepgoed en kauwgum verboden. Op leeruitstappen en schoolreizen die aanzien worden als 
een schooldag wordt een weinig snoepgoed geduld; echter geen kauwgum. 
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Op de speelplaats en in de eetzaal wordt geen getrakteerd snoep meegenomen. Elke traktatie blijft dus in de 
klas of de leerkracht bepaald wat buiten de klasmuren op de speelplaats of in de eetzaal kan gegeten worden. 
Papiertjes of schillen horen in de vuilbak thuis. Op onze website bestaat er een meer uitgeschreven document “Kies 

keurig - voedingsbeleid van onze school”. 
 

 

Medicatie en school 
Voor de veiligheid en gezondheid van je kind willen we allereerst stellen dat een ziek kind niet thuishoort in de 
school. 
Medicatie wordt dus in principe thuis gegeven. Toch kan het gebeuren dat je kind medicatie moet nemen op 
school: de antibioticakuur is niet beëindigd alhoewel je kind zo ver genezen is dat het naar school kan, je kind 
moet medicatie nemen tegen suikerziekte, tegen ADHD, … 
Omdat het hier toch wel over een erg belangrijk gegeven gaat, willen we u vragen om – als je kind absoluut 
medicatie moet nemen tijdens de schooluren – dit op een briefje aan de leerkracht te melden dat u hem/haar 
dat vraagt! Een attest is downloadbaar van de website. 

 

Rookverbod 
Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen en ALTIJD op het gehele schoolterrein. 

 

Welzijn en preventie 
 

Om gestalte te geven aan dit beleid rond preventie en welzijn…. 
1. werken het schoolbestuur en de directie, in samenwerking met de hiërarchische lijn, 
met medewerking en advies van de interne en externe diensten, een dynamisch risicobeheersingssysteem uit, 
stellen een globaal preventieplan op en voeren jaarlijks de actieplannen uit. Daarbij wordt voorafgaandelijk 
het advies gevraagd van het comité/de vakbondsafvaardiging of worden de plannen voorgelegd aan het 
personeel. 
In dit globaal preventieplan en deze jaaractieplannen worden o.a. de doelstellingen vooropgesteld, wordt 
voorzien in de vorming en opleiding van het personeel, worden de verantwoordelijkheden op elk niveau 
vastgelegd en de te nemen maatregelen bepaald, wordt er regelmatig geëvalueerd. 
2. wordt inzake welzijn de voorbeeldfunctie van de school als onderwijsinstelling en van 

elke medewerker afzonderlijk sterk benadrukt. 
3. streeft de directie ernaar dat alle personeelsleden dit welzijnsbeleid kennen en 
toepassen. De directie geeft dan ook regelmatig de nodige informatie en instructies, via het schoolwerkplan, 
op personeelsvergaderingen, op het uithangbord, via elektronische post, … Ook stelt de directie aanvullende 
regels op voor extra schoolse activiteiten. 
4. waakt de directie erover dat ook de kleuters, leerlingen en ouders voldoende 
informatie krijgen inzake veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu o.a. via het schoolreglement, bij 
klassenbezoeken, op oudercontacten. 
5. worden de leerkrachten aangespoord veilige en gezonde handelswijzen aan te leren, 
hetzij geïntegreerd in de lessen, hetzij via specifieke projecten. 
6. worden kleuters, leerlingen, personeelsleden en derden tewerkgesteld in de school, 
regelmatig gewezen op bestaande risico's. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar de nieuwkomers. 
7. nemen het schoolbestuur en de directie preventiemaatregelen om geweld, pesterijen 
en ongewenst seksueel gedrag in de mate van het mogelijke te voorkomen. Desgevallend dragen zij zorg voor 
een autonoom verloop van de vooropgestelde procedure en geven zij tijd en ruimte voor bijstand, grondig 
onderzoek en oplossingen. Zij stellen hiervoor Frieda Houben aan als interne vertrouwenspersoon. 
8. streven het schoolbestuur en de directie ernaar om, bij aankopen waar relevant, bij 
nieuwbouw, verbouwingen en herinrichting, de geldende reglementering inzake veiligheid, gezondheid en 
milieu te doen naleven. 
9. zorgen het schoolbestuur en de directie, binnen de door de overheid gecreëerde 
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budgettaire mogelijkheden, voor de nodige omkadering en middelen opdat de preventieadviseur(s) zijn (hun) 
opdrachten en taken degelijk kan (kunnen) uitvoeren. Tevens stimuleren het schoolbestuur en de directie de 
werking van de interne dienst. 
10. bevorderen het schoolbestuur en de directie de samenwerking met de externe dienst, 
evenals met het CLB i.v.m. het medisch schooltoezicht. 
11. werkt de school actief mee aan preventie-initiatieven van de overheid. 

 
 

Ouderlijk gezag 
 

Zorg en aandacht voor het kind 
Voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra 
aandacht bieden. 

 

Neutrale houding tegenover de ouders 
De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in 
voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen vonnis van de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken 
gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter. 

 
Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders 
Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van 
informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen. In verband met de 
agenda, de brieven, oudercontacten… maakt u best een afspraak met de zorgcoördinator of de directeur. 

 

Co-schoolschap 
Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, kan je kind tijdens het 
schooljaar niet op twee plaatsen school lopen. 

 
 

Gebruik van communicatiemiddelen 
 

GSM/SMARTPHONE gebruik op school 
Kinderen die niet met de fiets of te voet ‘alleen’ naar huis moeten, hebben geen GSM nodig in de lagere school. Laat 
die toestelletjes dan ook thuis! Voor dringende zaken kunnen zij altijd de telefoon van de school gebruiken. Een 
GSM-toestel (of smartphone) behoort tot de waardevolle voorwerpen en die laten we best thuis. 

Wij hebben wel begrip voor kinderen die alleen naar huis moeten gaan. Er kan altijd wel iets voorvallen onderweg. 
Een GSM kan op zo een moment nuttig zijn. 

Daarom deze afspraken: 
• Als de kinderen op school aankomen: zetten zij hun GSM uit! (of van thuis uit al afzetten) 
• De GSM bewaren we in de boekentas. 
• De GSM zetten we pas terug aan bij het verlaten van de school. (of thuis) 
• Als school zijn wij niet verantwoordelijk voor het verlies van de GSM 

• GEEN GSM meenemen op SCHOOL-uitstappen ! 
Foto’s worden gemaakt met het klastoestel of de GSM van de leerkracht. 

 

Internet en email 
Onze school laat alleen toe dat er op leergebied gecommuniceerd kan worden tussen leerkracht en leerlingen per 
mail. Het gebruik van o.a. Facebook tussen leerkracht en leerling wordt niet toegelaten. Op het vlak van het 
privéleven en familiaire bewaren we een zeker afstand. Onze school besteedt in het kader 
van het anti-pest-beleid aandacht aan het cyberpesten. 
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Huistaken en lessen 
 

Huistaken en lesopdrachten kunnen gegeven worden elke schooldag in de week. In onze school is de afspraak 
dat er steeds op maandag, dinsdag en donderdag huistaken en opdrachten meegegeven worden. De leerkracht 
bepaalt of het al dan niet nodig is deze taken mee naar huis te geven. Deze taken zijn noodzakelijk voor het 
realiseren van bepaalde doelstellingen, het opbouwen van de zelfstandigheid, de zelfredzaamheid van het kind 
te bevorderen,… De taken en lesopdrachten bieden u als ouders te kans om actief deel te nemen aan het 
onderwijsleerproces. 
Een uitgebreide uiteenzetting vind je op p. 42 

 
 

Schoolagenda 
 

Naast het rapport is de schoolagenda een hulpmiddel om contact te houden met de ouder en om de studie te 
plannen. Vanaf het eerste leerjaar hebben de leerlingen een schoolagenda, die elke week door één van de 
ouders wordt ondertekend. 
De controle gebeurt regelmatig door de klastitularis. 
Je kan als ouder de schoolagenda gebruiken om een schriftelijk boodschap aan de school mee te delen. Voor 
ziekte moet er een apart briefje zijn (dit hoort wij de wettelijke aanwezigheidsregister die de leerkracht moet 
bijhouden) 

 

Hoe vullen wij deze agenda in ? (1ste , 2de en 3de lj. en 4de lj.) 

• TAKEN, LEESOEFENINGEN en LESSEN kun je terugvinden op maandag, dinsdag en donderdag. 

In het 4de lj. kan dat ook op woensdag zijn. 

• TAKEN, LEESOEFENINGEN en LESSEN worden 

op de dag zelf uitgevoerd. 

• ACTIVITEITEN worden ingeschreven in het GROEN op de dag van de ACTIE (bijv. zwemmen, toets, 

dictee…) 

• De dag voor de ACTIVITEIT vind je soms nog een HERINNERING (of een GIMME) 

Wat verwachten wij van jullie als ouder(s)? 

• BEKIJK elke dag samen met je kind de agenda. 

• Onderteken 1 x per week bij ‘handtekening’. 

• Je kan bij HEEN EN WEER communiceren met de leerkracht. 

 

Studeren 
 

De school organiseert op geregelde tijdstippen proefwerken. Dit is nodig om tijdig in te kunnen grijpen in het 
leerproces. Van de leerlingen wordt uiteraard verwacht de nodige inspanningen te leveren om bepaalde 
leerstofinhouden eigen te maken. 
De leerkracht kan de leerstof mondeling of schriftelijk opvragen. In het vijfde en zesde leerjaar wordt de planning 
tijdig meegedeeld. De ouders worden hiervan via de schoolagenda of een documentje met de planning in kennis 
gesteld. 

 

LEERCODE of hoe leer ik op school? (wordt nog aangepast) 
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Rapporteren 
 

Er wordt regelmatig gerapporteerd: 4 tussentijdige evaluaties en 4 perioderapporten. 
Ouders worden verzocht het rapport te ondertekenen. 
Het rapport dient met de nodige zorg te worden bekeken. 
Meer uitleg hierover vind je verder in deze brochure op p. 49 

 

Contacten ouders-school 
 

Voor de opvoeding, de vorming en het onderwijs van de kinderen is contact tussen ouders en leerkrachten 
onontbeerlijk. Kansen daartoe worden o.m. geboden door middel van "oudercontacten", "klasvergaderingen", 
"individuele contacten". 

 
Soms vinden ouders het noodzakelijk buiten de georganiseerde contactdagen met de leerkracht over hun kind te 
spreken. De leerkrachten en de directie zijn daartoe steeds bereid na het maken van een afspraak. Het is echter 
van groot belang, dat de lessen in een rustige en ongestoorde sfeer kunnen verlopen. We vragen daarom aan de 
ouders, die een gesprek met de leerkracht wensen, dit niet te doen tijdens de lesuren, maar voor of na de lessen 
of tijdens de speeltijden; niet aan de klasdeur. 
Via de telefoon kunnen ook steeds afspraken gemaakt worden. 
Meer concrete afspraken rond oudercontacten vindt u terug in de jaarlijkse schoolinfo op pag. 48 

 

 

Revalidatie en logopedie 
 

Revalidatie op initiatief van de ouders kan enkel tijdens de schooluren als er een gemotiveerd verslag is. De 
toestemming van de directie is verplicht. 
Logopedische behandeling voor kleuters is in onze school toegestaan tijdens de schooluren. Voor de leerlingen 
van het lager raden we aan dit buiten schooltijd te plannen zodat er geen verlies is van de normale lestijden 
waardoor de achterstand nog groter zou worden. Met de (taak)belasting van deze inspanning kan steeds 
rekening gehouden worden in overleg met de klasleerkracht en het zorgteam. 

 
 

Naar het secundair onderwijs 
 

Met het getuigschrift basisonderwijs kan een leerling zich aanbieden aan het secundair onderwijs. Vanaf het 5de 
leerjaar geven we zittenblijvers – als ze de wettelijke leeftijd bereikt hebben - de mogelijkheid om voor de B-klas 
te opteren. Met goedkeuring van de ouders krijgen de leerlingen met onvoldoende leesniveau (o.a. door dyslexie, 
…), of leerlingen met een bepaalde leerstoornis een toegevoegd document mee om de drempel naar het secundair 
onderwijs te verlagen. De basisschool weet immers veel over het leren van je kind en de nieuwe school wil dat ook 
graag weten om verder aan te werken. Het is aan te bevelen dat je als ouders de school vertelt wat nodig is om 
de aansluiting zo goed mogelijk te voorzien. Als er zorgen zijn, meldt dit dan. De secundaire school is zeker bereid 
om hieraan verder te werken.  
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 ________________________________________________Waarom vinden wij huistaken zinvol? 
We willen kinderen discipline bijbrengen en zelfstandig leren plannen. 
Huis- en of leertaken maken is een stap in het ‘leren leren’  
Kinderen moeten stilaan verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf. 
Door opgelegde opdrachten werken we aan een goede leer- en werkhouding. 
Kinderen ervaren via huistaken wat ze al kunnen of kennen vanuit de klas. 
Ouders kunnen volgen waar hun kind in de klas mee bezig is. 
Huistaken geven kansen tot gesprek tussen kind en ouder over leerinhouden. 
 
 

 ______________________________Wanneer krijgen ouders toelichting bij het huistaakbeleid? 
Tijdens de klas-informatie-avond en via gimme (1ste lj.) in het begin van het schooljaar, wordt uitgelegd hoe de 
huistaken gepland en gemaakt worden en hoe lessen geleerd moeten worden. 
 
 

 _________________________________________________Welke huistaken krijgen de kinderen? 
Het kan gaan om een inoefening, een herhaling, een opfrissing of een herhaling om de vastzetting van de leerstof. 
Taken kunnen ook een voorbereiding zijn, het opzoeken van documentatie enz...  
Soms geven we kinderen doe-opdrachten. We streven er naar om zinvolle, uitdagende taken te laten uitvoeren. 
Het huiswerk kan ook gedifferentieerd zijn d.w.z. aangepaste individuele (bingel)taken. 

 
 
 _____________________________________________________Wat verwachten wij van ouders? 

Het kind is zelf verantwoordelijk voor het maken en meebrengen van het huiswerk. Uiteraard zal die 
verantwoordelijkheid langzaam moeten groeien in de schoolloopbaan. 
De ouder kijkt van op afstand toe en stimuleert de zelfstandigheid. Je kan je kind aanmoedigen, interesse tonen, 
vragen stellen en stimuleren tot nadenken. 
Je kan samen met je kind de schoolagenda overlopen. Zo kom je te weten of je kind de opdracht begrepen heeft.  
In het 1ste en 2de leerjaar  is het belangrijk dat ouders luisteren als kinderen luidop lezen.  
Samen met je kind zoek je best een ‘stil’ plekje en eenzelfde tijdstip om de taak te maken. 
Als de huistaak klaar is, kan je aanzetten tot controle. Is alles ingevuld? Zijn we niets vergeten?  
Het is belangrijk dat de boekentas terug klaar gemaakt wordt voor de volgende schooldag. Zo zijn alle leer- en 
werkboeken terug voor gebruik in de klas. Sommige kinderen hebben daar wat extra steun voor nodig.  
We verwachten in het 1ste leerjaar dat de ouders dagelijks de agenda controleren. 
WE VERWACHTEN DAT OUDERS  ELKE WEEK DE SCHOOLAGENDA HANDTEKENEN. 
 

 
 ___________________________________________Wanneer en hoe vaak geven we huistaken? 

Hierin maken we een onderscheid in de verschillende graden: 

• 1ste graad (1ste en 2de leerjaar) = G1 

• 2de graad (3de en 4de leerjaar) = G2 

• 3de graad (5de en 6de leerjaar) = G3 
In G1 en G2 geven wij meestal huis- en leertaken op maandag, dinsdag en donderdag.  
In G3 + G2 krijgen de kinderen ook taken op langere termijn. Daardoor hebben ze soms op woensdag en in het 
weekend werk. Het leren taken plannen en spreiden, bereidt hen voor op het werken in het secundair onderwijs. 
 

  
 
 

HUISTAKEN (specifiek - concreet en uitgebreid) 
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 ________________________________________________________________Hoe lang mag een huistaak duren? 
In G1 mag de huistaak niet langer duren dan 10 à 15 minuten. 
In G2 rekenen we op een half uurtje voor het 3de leerjaar. In het 4de leerjaar kan dat wat langer zijn. 
In G3 wordt er verwacht dat een ½ uur tot een uur per dag voldoende moet zijn om taken te maken en lessen te 
leren.  
 

1ste en 2de leerjaar 10 à 15 minuten 

3de en 4de leerjaar 30 à 45 minuten 

5de en 6de leerjaar 30 minuten tot 1 uur  

 

 

_____________________________________________ Wat zijn vanzelfsprekende huistaken? 

Voor het 1ste en 2de en 3de leerjaar geldt dat de kinderen regelmatig (= elke dag) moeten lezen en dit minstens 10 
minuten. Verder is het belangrijk voor het rekenen dat ze automatiseren voor PLUS EN MIN en dat ze de splitsing 
van de groepjes (bijv. 7 = 3 en 4 maar ook 2 en 5…) vlot kennen; zeker na de kerstvakantie. 
In het 2de leerjaar worden regelmatig de tafels ingeoefend. Vanaf februari zouden de leerlingen elke dag 7 
minuten tafels moeten oefenen. 
Dat wordt verder gezet in het 3de leerjaar en 4de leerjaar. 
In het 5de en 6de leerjaar is het  “vreemde woorden oefenen (Frans)” een regelmatige les die echt nodig is. 
Daarnaast zijn oppervlakte- en volumeformules ook van belang. 
 
 

__________________________________________Welke afspraken maken wij met kinderen? 

Huistaken moeten steeds gemaakt worden.  
 Ouders volgen het maken van de huistaak op. Ze controleren steeds de schoolagenda. (zie ook hierboven bij    
 “verwachtingen van ouders” 
 
 

_________________________________________Wat als een taak niet gemaakt kan worden? 
Ouders noteren in de agenda als de taak door omstandigheden niet kon gemaakt worden.  
Als kinderen hun taken niet gemaakt zijn, gebeurt het volgende: het bijmaken tijdens de speeltijd, het ’s 
anderendaags in orde maken, een nota in de schoolagenda.  
Als het probleem hardnekkig blijft, volgen er in de hogere graad straftaken. 
Als een kind het huiswerk niet meer begrijpt of bepaalde oefeningen niet meer kan oplossen, kan het ongemaakt 
terug afgegeven worden. Graag wordt er dan wel een uitleg van de ouders bij genoteerd. Zo niet  wordt het 
beschouwd als niet gemaakt. Voor wiskunde kan er gebruik gemaakt worden van de rekenwijzer. 
 
 

__________________________________________Hoe kan een kind zijn werk zelf opvolgen? 
Achter een gemaakte taak kan in de agenda een kruisje gezet worden.  
Ook kan het kind er de tijdsduur bijzetten.  
Door te werken in een leerschrift/ leermap bewijzen de kinderen het geleerde. De leerkracht kan hen extra 
stimuleren. Er wordt een leerwijzer voor WO en godsdienst meegegeven indien toepasselijk in een bepaald 
leerjaar. 
 
 

_________________________________________________________Iedereen dezelfde taak? 
Iedereen maakt de taak met de kernleerstof. Wie meer aan kan, krijgt soms uitbreidingsleerstof. Dit is niet in elk 
leerjaar van toepassing. 
Er zijn MOET- en MAG-taken. Dit wordt duidelijk aangegeven.  
Als het een DOE-taak is, doet het kind dit naar eigen vermogen en kunnen.  
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Sommige kinderen krijgen taken van het zorgteam. Er wordt met de leerkracht en/of de ouders afgesproken wat 
er dan precies wordt verwacht.  
 
 

_____________________________________________ Welke LEER-taken verwachten we? 

In het 1ste lj gaat het vaak om een extra inoefening, een herhaling van wat het kind in de klas leerde.  
In het 2de leerjaar krijgen de kinderen soms een les voor WO te leren. Deze is voorbereid in de klas en kan thuis 
nog eens nagekeken worden met de ouders. Ze krijgen hiervoor gerichte vragen mee. De tafels moeten  heel 
regelmatig geleerd worden.  
In het 3de leerjaar worden de toetsen voor WO reeds voorbereid in de klas.  
Zo weten de kinderen hoe ze het leren thuis moeten aanpakken. We doen dat aan de hand van een toetsenwijzer 
waarin staat wat kinderen moet KENNEN en KUNNEN. 
 
In het 4de leerjaar wordt de kinderen geleerd hoe ze zich kunnen voorbereiden op een toets. Ze krijgen een 
leerwijzer mee met de te leren bladzijden.  Hierop is aangeduid wat te kennen, te lezen of te gebruiken tijdens de 
toets. Ook vragen/doelen die ze moeten kunnen oplossen.  
Voor wiskunde/taal krijgen ze  o.a. een herhalingsbundel met verbetersleutel mee. In de klas wordt geleerd hoe 
ze daarmee moeten omgaan. 
 
In het 5de leerjaar wordt met de leerlingen overlopen via een toetsenplanning wat ze moeten kennen. Er wordt in 
de klas aan leren leren gewerkt, waarbij de leerlingen elkaar leren ondervragen. Aan de hand van o.a. een 
woordspin leren de kinderen in de klas een bijv. een samenvatting van de geziene leerstof te maken. Voor taal 
wordt ook de leren-leren-wijzer overlopen en meegegeven. 
 
In het 6de leerjaar krijgt zelfstandigheid nog meer nadruk en worden leerlingen ondersteund d.m.v. een leren-
leren-wijzer voor elke toets en/of werkstuk. 
 
 

______________________________________Hoe verloopt de verbetering van de huistaak? 

In het 1ste en 2de leerjaar wordt de huistaak vaak nagekeken door de leerkracht zelf. Tijdens een instructie, 
hoekenwerk, individueel of door het zorgteam wordt er bijgestuurd. Na de paasvakantie kan zelfevaluatie ook 
gebruikt worden. 

 Vanaf G2 wordt er vaker klassikaal verbeterd. Dit hangt af van het soort huistaak.  
 De leerkracht controleert en ontdekt wie er nog moeilijkheden mee heeft. Voor extra werkbundeltjes krijgen    
 kinderen  vanaf het 4de leerjaar een verbetersleutel/oplossingenblad mee (naar huis). 
 In de 3de graad zijn voor sommige kinderen individuele controles noodzakelijk. Er wordt in het leerschrift of de   
 leermap gekeken of er geleerd is.  
 Taken worden klassikaal aan het bord verbeterd of er worden verbetersleutels ter beschikking gesteld. Zo kunnen   
 ze zelfstandig verbeteren. Daarbij kan er dan ook extra uitleg gevraagd worden aan de leerkracht. 
 
 

___________________________Op welke manier geven we feedback over de huistaken? 

Huistaken worden niet gequoteerd. Er wordt eerder een woordelijke waardering uitgesproken. Dat kan gaan 
over de netheid en de correctheid. Soms worden er stempels en of stickers gebruikt. We vinden mondelinge 
feedback minstens even belangrijk. 

 Vanaf het 4de leerjaar krijgen de leerlingen de kans elkaar te vertellen of te laten zien hoe ze hun huiswerk   
 maken. Zo kunnen ze met behulp van tips van leerkracht en medeleerlingen hun leerattitude verbeteren. 

 

__________________________________Kan je kind een huistaak krijgen van het zorgteam? 

Het kan gebeuren dat een kind vanuit het zorgteam aangespoord wordt tot meer inoefenen en herhalen van 
leerstof.  Dat zijn dan vooral eenvoudige lees- of rekenopdrachten aangepast aan het niveau van het kind.  
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Dit doen we tot en met het 3de leerjaar. We gebruiken hiervoor vanaf januari in het 1ste leerjaar leesmapjes en 
schrijfschriftjes.   

 

________________________ Met Bingel kunnen onze leerlingen ONLINE huistaken maken. 
De leerkracht zet de oefeningen voor taal, wiskunde, wereldoriëntatie, godsdienst of Frans klaar. Het kind maakt 
de oefeningen. Goed of fout wordt automatisch aangegeven. Bingel past de oefeningen aan wanneer het te 
moeilijk of te gemakkelijk wordt. De kinderen kunnen ook vrij oefenen op het eiland. 
De leerlingen kunnen hun eigen ‘avatar’ aankleden. Dit digitale figuurtje neemt hen mee doorheen de 
verschillende oefenvormen.  
Wanneer het lezen nog te moeilijk gaat, kan het kind klikken om de opdracht te laten voorlezen. 
De juf of meester kan exact volgen wat je kind gemaakt heeft en zo zien of extra inoefening nodig is. 
  
Wat betekent dit praktisch? 
Het kind heeft een computer of tablet nodig die met het internet verbonden is. 
Als er geen computer in huis is of geen internet is, zoeken we samen naar mogelijkheden om dit in de school te 
doen. 

 
Hoe inloggen? Site: www.bingel.be 
 

Je kind kreeg een inlog. Onze schoolcode is 1252. 
Ieder kind kent haar/zijn klas (1A, 3B, 5B .....) en klasnummer. 
Iedereen kreeg ook een uniek wachtwoord (aangepast aan het 
leesniveau).  
We plakken dit in de agenda. 

 
De leerkrachten van de 1ste graad nemen in de klas 
ruimschoots de tijd om het de leerlingen uit te leggen, het 

regelmatig te laten proberen. Zo oefenen de leerlingen van het 1ste leerjaar het inloggen en spelen op het eiland 
met de meters/peters van het 6de leerjaar. We plannen deze activiteit op eind september of begin oktober.  
Nadien gaan we er vanuit dat leerlingen hieraan gewend zijn.   
De opgelegde online huistaken starten de 3de week van september. 
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zaterdag 3 juni 2023 - EERSTE COMMUNIE 

 

 

Jaarthema: Lichtpuntjes 

 
Gezinsvieringen in KIEWIT 

 

 
 

 

Schoolmissen (af te spreken in samenspraak met de voorganger) 

✓ bij het begin van het schooljaar – als aanvang van de teambuilding 
✓ kerstviering (meestal donderdag of vrijdag voor de kerstvakantie) 
✓ kruisweg – indien de Goede Week tijdens de schooldagen valt (maart/april) 
✓ einde schooljaar – meestal de voorlaatste dag. 

 

Pastorale activiteiten 
✓ oktober:  Missie: Campagne 2022:  Jullie zullen mijn getuigen zijn. 
✓ november/december: Advent welzijnszorg 2022 Allemaal digitaal?! 
✓ maart: Broederlijk delen 2023:       Nog niet bekend 

 

Solidariteitsacties 

- speelgoedinzamelactie (oudercomité) 
- giften aan St.-Vincentius 
- Saved by the bell 
- Damiaanactie stiftenverkoop 
- Kinderarbeid in Pakistan: pleisterverkoop 
- Klas-en schoolacties rond broederlijk delen 
- Driekoningen zingen (De Beverzak) 
- …… 

GELOOF IN DE KIEVIT 2022-2023 

http://www.dekievit.net/


47 VZW Gesubsidieerde Vrije Basisschool “De Kievit” Schoolinformatie 

www.dekievit.net Vijversstraat 6 / Hasseltse Beverzakstraat 220 - 3500 HASSELT 2022-2023 

 

 

 
 

 
 

Ga naar onze website en klik om het symbool zoals hier links wordt 
weergegeven. Je vindt er alle actuele informatie over sport. 

 
1. Bewegingsopvoeding op school 

 

Ieder klas van het lager onderwijs krijgt 2 lestijden bewegingsopvoeding 
Ze worden gegeven door een gespecialiseerde lerares, in een daartoe ingerichte zaal. De uitrusting moet 
toelaten dat deze lessen in optimale omstandigheden met de nodige discipline kunnen verlopen: nl. een T-
Shirt met logo van de school (€ 12), een blauw gymbroekje (€ 8), gymschoenen en een zakje om dit gerief op 
te bergen. Gelieve al deze stukken de naammerken. 

 
De kleuters van onze school krijgen  
elk 2 lestijden bewegingsopvoeding. 
Deze les wordt door een kleuterleidster gegeven.  
De kleuters gebruiken hiervoor een aangepast apart lokaa. 
De 5-jarige kunnen 1x per week gebruik maken  
van de grote gymzaal. 
Onze kleutertjes doen allemaal makkelijke gymschoentjes aan.  
Gelieve deze te tekenen en in een zakje mee naar school te geven. 

 
 
 

2. Zwemmen (op donderdag of vrijdag) 

 
Plaats: Zwembad Molenheide (met ondersteuning van zwemmoeders) 

 

Vertrekschema’s (leerkracht laat weten welk gehanteerd wordt en/of je vindt het op de website) 
schema 1 : vertrek school : 8u40 - zwemmen : 9u15-10u05 - vertrek :10u25 
schema 2 : vertrek school : 9u4O - zwemmen :10u15-11u10 - vertrek : 11u3O 
 
Zie hiernaast voor de data.  

 

 
 

3. Kleuterzwemmen 
 

Plaats: Zwembad Molenheide (met ondersteuning van zwemmoeders) 
 

We gaan met de 5-jarige kleuters reeds zwemmen 
met als hoofddoel “watergewenning” - telkens in het 2de trimester - 2 ZWEMBEURTEN 

 
Prijs van het kleuterzwemmen = zie onkostennota voor ouders via de website (indexpagina) 
 

 

4. SPORTKALENDER KLEUTERS 
3/10/22- 9/10/22  BEWEEGOPDRACHTENWEEK 
9/02/23    ROLLEBOLLE K2A/B Evenementenhal 
 
25/05/23   ZWEMMEN K3A/B/C te Molenheide 
1/06/23    SPORTDAG te sportcentrum Kiewit

SPORTACTIVITEITEN 
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INFO-Klasvergaderingen 
(info over de leerinhouden, afspraken, materialen, lessenrooster e.d.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ste communie-contact (1ste communie steeds 1ste zaterdag van juni: 3 juni) 
Nader te bepalen data vanaf februari 2023 
+ data in afspraak met de parochie 

 
Rapporten evaluatie-besprekingen - individuele contacten 
Op volgende data kan je dit rapport verwachten – telkens op een woensdag: 

zie volgende bladzijde 
Op deze namiddag zijn er ook gesprekken met ouders van onze kleuters. 

Proclamatie 6de leerjaar 
donderdag, 29.06.2023 - 19.00 uur - feestelijke afsluiting met diploma-

uitreiking en receptie met al onze 6de jaars, ouders en alle leerkrachten 

 
Proclamatie Kleuters: 

• Hoofdschool: maandag, 26 juni 2023 - 15.45 uur - 17.00 uur  
• Beverzak: vrijdag, 23.06.2023 – 11.15 uur - 12.00 uur 

 

Zorgverbreding - individuele oudercontacten met het ZVB-team 
 

1. Acute problemen en opvolgingsgesprekken 
Wanneer wij het noodzakelijk achten om met u in gesprek te gaan over uw kind betreffende een 
gedrags-, een leer- of een ander probleem dan verwittigen wij u per een brief/meestal mail. 
U kan ten allen tijde ook zelf zo’n contact aanvragen. 

 

2. Gesprekken naar aanleiding van gedane testen 
Soms achten wij het nodig testen uit te voeren ofwel door ons ofwel door externen. Dit gebeurt 
steeds in overleg met jullie als ouders. Deze testen worden nadien individueel besproken 
met jullie als ouders. 

 
Gelieve de leerkrachten niet te storen met een gesprek als zij voor de klas moeten staan! 

Maak een afspraak! Doe het voor of na schooltijd! 
 
 
 
 

OUDERCONTACTEN - INFO-AVONDEN 2022-2023 
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Je kind zal in de lagere school 3 rapporten meekrijgen, 
met telkens een mogelijkheid van een oudercontact. 
Hierop bespreek je met de klasleerkracht 

de leergroei van je kind. 
 

RAPPORTERINGSMOMENTEN en oudercontacten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op volgende data kan je dit rapport verwachten 

   

Rapport 1 op vrijdag 9 december 2022 
Rapport 2 op vrijdag 14 maart 2023 
Rapport 3 op maandag 28 juni 2023 

 

 

OPVOLGINGSMOMENTEN van de testen 
In de 1ste graad ontvangen ze een bundel toetsen op het einde van elke maand. 
Vanaf het 3de lj. tot het 6de ontvangen ze de toetsen telkens nadat ze verbeterd zijn.  
Zo krijg je regelmatig zicht op de vorderingen van je kind. 

Graag zien we dat ondertekend terug zodat we weten dat je het gezien hebt. 

Proclamatie 6de voorzien op do. 29.06.23 - 19.00 uur 
Proclamatie kleuters hoofdschool voorzien op ma. 26.06.23 - 15.45 uur  
Proclamatie/einde-schooljaar-viering kleuters Beverzak voorzien op vr. 23.06.23 te 11.15 uur  

 

WE GROEIEN NAAR EEN ANDER SYSTEEM VAN EVALUEREN 
We werken aan breed evalueren en een nieuw rapport. 
Het nieuwe leerplan ZILL is onze inspiratiebron. 

 
STIMULEER UW KIND 

OP EEN POSITIEVE MANIER! 
GEEF AANDACHT AAN WAT UW KIND DOET OP SCHOOL 

DOOR ER OVER TE PRATEN! 
HEB OOG VOOR DE GOEDE 

RESULTATEN.LEG HIER MEER NADRUK 
OP DAN OP DE SLECHTE! 

UW KIND IS MEER DAN PUNTEN ALLEEN! 
 

 

RAPPORTERING SCHOOLJAAR 2022-2023 
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Hieronder vindt u het aanbod op onze school 
betreffende de tijdschriften. NIET VERPLICHT 

 

ALLE TIJDSCHRIFTEN WORDEN 
VIA FACTURATIE AFGEREKEND! 

 

De tijdschriften kunnen ENKEL online besteld worden 
via ons platform GIMME U ontvangt hierover een melding en de prijs. 

 
 

1.   De educatieve tijdschriften van WWW.AVERBODE.BE (jaarabonnement) 
 

• Doremini (kleuters tot 3 jaar) 

• Doremix (kleuters 4 jaar) 

• Doremi (kleuters van 5 tot 6 jaar) 

• Zonnekind (1ste leerjaar) 

• Zonnekind (2de leerjaar) 

• Zonnestraal (3de en 4de leerjaar) 

• Zonneland (5de en 6de leerjaar) 

• VL.filmpjes (5d een 6de leerjaar) 
De seizoensboeken (Kerstmis/Pasen/Grote vakantie) van elk leerjaar zullen u bij gelegen 
aangeboden worden. Kostprijs: 

 

2. Boeken ter lees-en taalbevordering 
 

• Boektoppers (jongste kleuterpakket 2,5 – 3-jarigen) 4 prentboekjes + voorlees CD 
abonnement: 7 prentenboeken + 1 voorlees- en liedjescd 

verspreid over het schooljaar geleverd 

• Boektoppers (oudste kleuterpakket 4-5-jarigen) 4 prentboekjes + voorlees CD 
abonnement: 7 prentenboeken + 1 voorlees- en liedjescd 

verspreid over het schooljaar geleverd 

• Boektoppers (lager) 5 leesboeken Meer info: www.boektoppers.be 

• National Geografic 

• En Action Groeiboek (Van In – aansluitend bij methode) 5de+ 6delj. 
Ga naar www.vanin.be voor meer info. 

 

 

3. Geloofstijdschriften (www.averbode.be) 
• Naomi (3de kleuterkl. + 1ste lj.) 

• Simon (2de + 3de 4de lj.) 

• Samuel (5de + 6de lj.) 

TIJDSCHRIFTEN OP SCHOOL 
AANBOD 2022-2023 
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