INFORMATIEBROCHURE
vrije basisschool ’t Laantje
(aanvulling bij het schoolregklement)

schooljaar 2019-2020

www.tlaantje.be
Sint-Aldegondislaan 2 – 3570 Alken  011 31 22 33
gvbsalken@telenet.be

Opgelet: in deze bundel staat enkel een samenvatting van
afspraken en belangrijke data. In het aangepaste
schoolreglement 2019-2020 (3 delen)
vindt u alle
wettelijke, noodzakelijke en volledige informatie.
De officiële tekst omtrent de onderwijsregelgeving kan op
school (papieren versie) gevraagd worden. De integrale
tekst is ook te vinden op de website www.tlaantje.be onder
de knop ‘algemene info’. Daar vind je ook dit document
alsook het volledige schoolreglement.
UURREGELING
De bel gaat

’s morgens om: 08.55 uur
’s middags om: 12.05 uur
’s namiddags om: 13.05 uur
’s avonds om: 15.50 uur.
Woensdagmiddag eindigen de lessen om 11.40 uur.
Vrijdagavond eindigen de lessen om 15 uur.
We rekenen erop dat alle kinderen op tijd naar school komen.
We beginnen de lessen stipt om 08.55 uur.
De poort sluit (automatisch) om 09u00.
Om 08.20 uur is er reeds bewaking op de speelplaats LO. We zouden
willen vragen aan de ouders om hun kinderen niet vroeger naar
school te sturen: vóór 08.20 uur zijn de kinderen NIET verzekerd!
De kleuters en leerlingen van het lager onderwijs komen de
speelplaats op via het schoolhek in de St.-Aldegondislaan.
Voor onze allerkleinsten is het vanzelfsprekend dat ze de eerste week
bij het belsignaal naar het afdak kunnen gebracht worden.
De ouders helpen op deze manier de schooldrempel te overwinnen
door de kleuters te vergezellen tot op de speelplaats (probeer daar
het afscheid zo kort mogelijk te maken – spreek af met uw kleuter.)
Eenmaal deze aanpassingsperiode voorbij, vragen we om uw
kinderen te begeleiden tot aan het hek zodat de groei naar het
zelfstandig handelen bevorderd wordt.
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SLAAPKLASJE ‘De Uiltjes’
Ons uniek slaapklasje is er voor de jongste kleuters van ’t Laantje.
Dit project werd opgezet in samenwerking met vzw. De Bambi’s.
Omdat er kinderen zijn die nog behoefte hebben aan een
middagslaapje biedt de school ’t slaapklasje ‘de uiltjes’ aan. Je
kleuter wordt na het middageten in een eigen bedje gelegd waar
hij/zij een deugddoend middagslaapje kan doen.
Op deze manier kunnen onze instappertjes goed uitgerust en vol
energie na de middagspeeltijd terug naar de muizenklas.
De begeleiding gebeurt door een erkende onthaalouder.
Bedoeling is dat instappertjes, die ’s morgens het klasgebeuren
volgen, ’s middags tussen 12u en 14u30 op school kunnen slapen
(onder toezicht). Nadien worden ze, fris, uitgerust en vol energie,
terug naar de klas gebracht.
Dankzij het slaapklasje krijgen de kleuters en de ouders een rustige
en geleidelijke overgang van hun voorschoolse periode naar hun
eerste schoolmomenten!
Meer informatie: onthaalouder Mona: 0498 74 44 73 of 0497 92 94 84.
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SPEELTIJDEN (tijdschema)
voormiddag
namiddag
vrijdagnamiddag

van
van
van
van

10.35
14.35
14.45
13.55

tot
tot
tot
tot

10.50
14.50
15.00
14.10

uur.
uur. (LS)
uur. (KS)
uur.

Tijdens de speeltijden gaan de kinderen buiten om wat frisse lucht te
happen en te spelen. Voor de lagere school wordt tijdens de speeltijd
naar het toilet gegaan.

INSCHRIJVINGEN NIEUWE LEERLINGEN

Kleuters mogen worden ingeschreven vanaf de datum dat ze de
leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken.
INSTAPDATA 2.5-jarigen :
Instapdata kleuters 2.5 jaar voor het schooljaar 2019-2020:
Maandag, 2 september 2019 (°tussen 01/01/2017-02/03/2017)
maandag, 4 november 2019 (°tussen 03/03/2017-04/05/2017)
maandag, 6 januari 2020
(°tussen 05/05/2017-06/07/2017)
maandag, 3 februari 2020
(°tussen 07/07/2017-03/08/2017)
maandag, 2 maart 2020
(°tussen 04/08/2017-02/09/2017)
maandag, 20 april 2020
(°tussen 03/09/2017-20/10/2017)
maandag, 25 mei 2020
(°tussen 21/10/2017-25/11/2017)
Dinsdag, 1 september 2020 (°tussen 26/11/2017-31/12/2017)
Indien zij vóór de instapdatum of uiterlijk op deze datum 2,5 jaar
zijn EN ingeschreven mogen ze naar de school komen vanaf deze
datum. Breng een ID-kaart mee als bewijs van geboortedatum.
Nieuwe kleuters (en hun ouders) worden tijdens het schooljaar
(vooraleer ze (eventueel) zijn ingeschreven) uitgenodigd om kennis
te maken met de werking van de muizenklas en de school in het
algemeen.
Inschrijvingen voor schooljaar 2020-2021:
Vanaf 1 september 2019 kunnen alle andere kleuters/kinderen zich
inschrijven voor het lopende schooljaar 2019-2020, maar ook voor
het nieuwe schooljaar 2020-2021.
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AFWEZIGHEDEN WEGENS ZIEKTE
(zie ook schoolreglement)

KINDEROPVANG

(begeleiding einde schooldag)

Voor schooltijd, vanaf 06.45 uur en na schooltijd tot 18.30 uur is er
Kinderopvang bij het O.C.M.W.. De kinderen worden naar school
gebracht en er ook terug gehaald door het personeel van
“’t Molentje” (Centrum) - Papenakkerstraat 5, 3570 Alken
tel. : 011 59 06 83
Er wordt gevraagd dat, indien je kind(eren) naar de opvang
gaat(n), je de week voordien vóór donderdag 18.30 uur ’t Molentje
hiervan op de hoogte brengt.
Als kleuter wacht je na schooltijd in de gang van de kleuterklasjes
op degene die je komt afhalen. Bij het belsignaal komen de ouders
hun kinderen afhalen in de gang. De kleuterleidster houdt toezicht
tot 10 min. na het beëindigen van de klas. Ben je dan nog niet
afgehaald, dan nemen de begeleidsters van “Het Molentje” je mee
naar de opvang, waar je ouders je achteraf kunnen halen. Moet je
na schooltijd naar “Het Molentje”, dan ga je op de aangeduide plaats
aan het afdak vooraan wachten tot de begeleidster je komt afhalen.
Als leerling van de lagere school wacht je onder het grote afdak op
de begeleiding van “Het Molentje”.
Ben je te voet of met de fiets, dan word je door de gemachtigde
opzichters geholpen om veilig over te steken.
Je neemt steeds de kortste, veiligste weg van en naar school.
De leerkracht houdt toezicht tot 16u00, wees er dus tijdig.
Alleen tijdens de speeltijden speel je op het gras en dit op de
afgesproken momenten, dus niet vóór of na de schooluren.
Probeer zoveel mogelijk afscheid te nemen in de onthaalhoek. Alle
kinderen die op de speelplaats aanwezig zijn, mogen de speelplaats
niet meer verlaten.
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Speeltijden lagere school
Algemene afspraken:
De kinderen spelen tijdens de voorziene speeltijd op de daartoe
voorziene ruimte. Voor de lagere school is er een verdeling (per
speeltijd) opgemaakt van de speelvelden die (per graad) kunnen
gebruikt worden. De verdeling hangt uit aan het raam.
Stampen, bijten, schelden, iemand uitlachen,…
horen niet thuis op onze school
•
•

•

Er hangt een lijst uit van de verdeling van alle speelvelden.
Voor elke speeltijd wordt aangeduid waar elke klas kan spelen.
Hamsterkooi: aan beide ingangen van de hamsterkooi hangt een
ketting. Indien de ketting dicht hangt betekent dit dat je niet
mag spelen op de hamsterkooi. Indien de ketting open is, mag
je RUSTIG spelen in de hamsterkooi: dus niet lopen, duwen,
trekken, springen, enz…
Podium: enkel rustige gezelschapsspelen worden gespeeld op
het podium. Je kan er ook zitten en wat bijpraten met de
vriendjes. Er wordt niet gelopen op het podium.

VERJAARDAGEN/GEBOORTE
Op school wordt je verjaardag gevierd. Het is niet de gewoonte dat
je bij die gelegenheid snoep of iets anders uitdeelt.
Op school worden maandelijks “de jarigen van de maand” in de
bloemetjes gezet. Wanneer je wenst te trakteren bij de geboorte van
een zusje of broertje, raden we je ouders aan één doos
suikerboontjes mee te geven om uit te delen.
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Drink!
Water! op school
(i.s.m. onze ouderraad)
Tijdens de lessen en het middageten, bieden we leidingwater aan op
school.
Alle kinderen brengen een (herbruikbare) drinkfles mee naar school
en kunnen deze overdag (meermaals) vullen. Er worden dus geen
dranken meer verkocht op onze school.
Doelstellingen: Vele ouders stellen regelmatig vast hoe weinig hun
kinderen drinken gedurende een schooldag. De oorzaken zijn
velerlei, en daarom is een genuanceerde en aangepaste aanpak
vereist.
De school, in samenspraak met de ouderraad, heeft beslist dit
probleem aan te pakken. Het resulterende project “Drink! Water! Op
school” heeft de volgende doelstellingen:
• Water altijd beschikbaar maken voor de leerlingen
• Water wordt aangeboden van hoge kwaliteit
• Leerlingen en leerkrachten worden zich bewust van het belang
van goede hydratatie op school
• Aanmoedigen en aanleren van goede drinkgewoonten op
school
Kraantjeswater!?
De keuze voor kraantjeswater past binnen de opvoedings- en
onderwijsvisie van de school die o.a. inhoudt respect voor het milieu,
maatschappelijk engagement en een streven naar duurzaamheid in
haar activiteiten.
We streven ernaar om van kraantjeswater de normale drank te
maken op school.
Kraantjeswater biedt een groot aantal voordelen, in vergelijking met
flessenwater:
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•
•
•
•
•
•
•

Transport is milieuvriendelijk, heel goedkoop en veilig
Geen afval
Goede kwaliteit, altijd vers
Geek gekende gezondheidsrisico’s
Lage kost
Geen behandelingskosten (opslag, verkoop)
Neemt geen bijkomende ruimte in

De kwaliteit van het water van uit de kranen van ’t Laantje
is uitstekend!
De kwaliteit van het drinkwater uit de kranen van de school wordt
regelmatig getest. Voor zover we hebben kunnen nagaan in de
archieven van de school zijn er nooit problemen vastgesteld met de
kwaliteit van het kraantjeswater.
Recent hebben we nog bijkomende controles uitgevoerd van de
kwaliteit, op meerdere locaties in de schoolgebouwen.
De meest recente analyses dateren van 11 april 2017. Hierbij werden
stalen onderzocht op 39 biologische, chemische en fysische
parameters volgens de methode van de Watergroep.
De resultaten tonen aan dat aan alle normen voldaan is, en dat voor
de mogelijke risicofactoren de resultaten vele keren beter zijn dan
de minimumvereisten.
Je kan gerust stellen dat het water uit de kranen van ’t Laantje
momenteel niet alleen volledig veilig is, maar bovendien ook een
gezinde hoeveelheid mineralen en sporenelementen bevat die
essentieel zijn voor groeiende kinderen.
De kwaliteit van het kraantjeswater zal verder regelmatig opgevolgd
worden. Je kan de resultaten van de analyses gerust komen inkijken!
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EETZAAL (afspraken)

Stap rustig in de eetzaal

<
Praat rustig

Eet beleefd en proper

Laat je tafel netjes achter

Afval leg je terug in de boterhamdoos
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SCHOOLVERZEKERING
De medische kosten (NIET de materiële kosten) voortspruitend
uit een ongeval op school – op de weg, heen en terug – of tijdens
activiteiten, door de school georganiseerd, ook buiten de schooluren,
worden door de verzekering terugbetaald.
We hebben in de school de gewoonte om naar de dokter te gaan
indien er zich een ongeval heeft voorgedaan: de school neemt dan
zelf de verzekeringspapieren mee.
Het kan evenwel altijd gebeuren dat een kind overdag niet zo’n erge
klachten had maar dat ’s avonds wel naar de dokter dient gegaan te
worden.
Ook dan kan u de formulieren van de verzekering komen afhalen op
ons secretariaat en zeker de directie even verwittigen. U begrijpt
zeker wel dat we deze formulieren liever niet meegeven aan de
leerlingen.
TIP: Het geneeskundig getuigschrift, of getuigschrift bij
tandletsel, dat u nodig heeft na een schoolongeval is ook op
de website terug te vinden onder “algemene info”.

VERKEERSVEILIGHEID

Fietsers en voetgangers worden na schooltijd veilig op de weg naar
huis geplaatst. De gemachtigde opzichters zorgen voor een veilige
oversteek.
In de Sint-aldegondislaan zijn 2 stroken aangebracht: één voor
voetgangers, één voor fietsers – gebruik altijd de juiste strook
(samen met uw kind) aub.
Ook de ouders kunnen bijdragen tot meer veiligheid !!!
Eerbiedig zelf de verkeersregels. Jouw voorbeeld wordt door de
kinderen nagevolgd.
*
Steek mee over met je kind(eren).
*
Parkeer je auto reglementair.
*
Zorg dat de fietsen van uw kinderen in orde zijn.
*
Volg de aanwijzingen van de begeleiders.
Zij staan in voor de veiligheid van u en uw kinderen.
*
Fietsen worden altijd onder de fietsenloods gebracht.
*
Zorg ervoor dat je kind een fluovest en fietshelm draagt.
Draag ook zelf een fluovest.
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VCLB (aanvullende info: zie schoolreglement)
Onze school werkt nauw samen met het

Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding (VCLB)
Jan Palfijnlaan 2
3500 Hasselt
Tel. 011/37 94 90.
E-mail: hasselt@clb-net.be
Je CLB helpt
We bieden gratis informatie, hulp en begeleiding aan leerlingen, ouders en school. We werken
samen met de school, maar we behoren er niet toe. Jij en je kind kunnen dus gerust los van de
school bij ons terecht.
Het CLB zal steeds een belangrijke rol opnemen wanneer we vaststellen dat de leerling nood heeft
aan een uitbreiding van zorg. In dat geval zullen we ook de leerling en de ouders betrekken. Als de
school aan het CLB vraagt om een kind te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen.
Die begeleiding zal enkel starten als de leerling/zijn ouders daarmee instemt. Vanaf de leeftijd van
12 jaar geldt dat de leerling in principe voldoende in staat is om dit soort beslissingen zelfstandig te
nemen (hij wordt dan met andere woorden bekwaam geacht). Is dat niet het geval, dan is de
instemming van de ouders nodig. De leerling en de ouders worden in elk geval zo veel mogelijk
betrokken bij de verschillende stappen van de begeleiding.

Waarvoor kan je bij ons terecht?
Je kan naar het CLB
• als je kind ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt
• als je kind moeite heeft met leren
• voor studie- en beroepskeuzehulp
• als er vragen zijn over de gezondheid van je kind, lichaam...
• als je kind vragen heeft rond seks, vriendschap en verliefdheid
• met vragen over inentingen
Je kind moet naar het CLB
• voor het systematisch contactmoment
• als het te vaak afwezig is op school (leerplicht)
• voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs
• om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen
• bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair
onderwijs

Onze werking is op deze manier georganiseerd:
We werken met een onthaalmedewerker of -team per school.
Deze CLB-medewerkers zorgen voor:
• Onthaal van nieuwe vragen
• Toeleiden naar gepaste vervolghulp (door het CLB of extern)
• Informeren en adviseren van leerlingen, hun ouders en de leerkrachten
Dit alles in een of enkele interventies
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Je kan dit team bereiken via de contactgegevens die je in het begin van het schooljaar via de school
doorkrijgt, of via het algemeen nummer van ons CLB: 011/ 37 94 90.
Daarnaast werken we met trajectteams. Deze teams gaan voor een langere tijd op pad met de
leerlingen (en/of ouders en leerkrachten):
• Uitgebreide analyse van de problemen
• Begeleiden
• Coördineren van begeleidingstrajecten
• Verontrustende situaties, crisissituaties
Op basis van de expertise wordt telkens bekeken wie een bepaalde vraag verder opneemt. De
school, leerling en ouders worden op de hoogte gebracht welke CLB-medewerker dit is.

Op onderzoek: het systematisch contact met het CLB
Vanaf schooljaar 2018-2019 wijzigen de medische consulten van het CLB. Er zullen in de toekomst
5 contactmomenten plaatshebben en 4 vaccinatiemomenten.
Voor het schooljaar 2018-2019 werken we met een overgangsjaar om de opvolging van alle
leerlingen in goede banen te leiden. Voor ieder systematisch contact krijg je briefwisseling met
meer uitleg.
De doelstelling van de systematische contactmomenten is om alle leerlingen een regelmatig aanbod
te bieden.
Overgangsjaar
2018-2019

1e
kleuter

2e
kleuter

1e
leerjaar

4e
leerjaar

Contactmoment

verplicht

aanbod

verplicht

geen
aanbod

Vaccinatieaanbod

X

5e
leerjaar

X

6e
leerjaar

1e sec.

3e sec.

beperkt
aanbod

beperkt
aanbod
X
(meisjes)

verplicht
X

We overlopen even de aandachtspunten:
• Voor het contactmoment van de eerste kleuterklas zetten we in op maximale aanwezigheid
van ouders.
• Het aanbod voor de tweede kleuterklas is een vrijblijvend aanbod. Deze kleuters hebben
slechts een beperkt aanbod gehad in de eerste kleuterklas en worden in het nieuwe systeem
pas in het eerste leerjaar opnieuw uitgenodigd.
• Het eerste leerjaar is een systematisch contactmoment zoals voorheen.
• Om de overgang haalbaar te maken, doen we geen aanbod in het vierde leerjaar. Deze
leerlingen werden in het oude schema nog in het derde leerjaar gezien en het is geen kritische
leeftijd voor groei.
• Leerlingen van het vijfde leerjaar krijgen enkel een aanbod voor vaccinatie.
• Leerlingen van het zesde leerjaar hebben recent een volledig consult gehad. We kiezen
ervoor om deze leerlingen een beperkt aanbod te bieden. Ze zitten in een kritische leeftijd
voor de groei en de puberteit. Wachten tot het derde secundair is daarom een te lange periode.

Inentingen
Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het ‘vaccinatieprogramma’ dat door de
overheid is aanbevolen. Om ze te krijgen moeten de ouders toestemming geven.
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Welke inentingen kan je krijgen?
•

1ste lagere school

6/7 jaar

•

5de lagere school

10/11 jaar

Polio (Kinderverlamming), Difterie (Kroep),
Tetanus (Klem), Pertussis (Kinkhoest)
Mazelen, Bof (Dikoor), Rubella (Rode hond)

CLB-dossier
Als je kind bij ons voor een begeleiding komt, dan 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 minderjarigen’.

Naar een andere school
Wanneer je kind van school verandert, wordt het dossier overgemaakt aan het CLB dat de nieuwe
school begeleidt (besluit van de Vlaamse Regering, 08.06.2001, art. 7, 8 en 9).
•

•

De identificatiegegevens van je kind, de gegevens over de inentingen, de medische
onderzoeken, de leerplichtbegeleiding, (indien van toepassing) een kopie van het gemotiveerd
verslag of een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs worden automatisch
overgedragen.
Alle andere gegevens worden overgedragen indien er geen verzet wordt aangetekend. Dit
verzet kan aangetekend worden door de ouders of door de leerling zelf indien hij 12 jaar of
ouder is. Het moet schriftelijk gebeuren binnen een termijn van 10 dagen na de overdracht.
Dat is dus vanaf het moment dat je kind in de nieuwe school wordt ingeschreven en je dus via
het schoolreglement kennis neemt van deze regeling. (M.a.w. op het ogenblik waarop je dit
leest). Dat moet zo snel omdat het dossier van je kind anders automatisch met de inschrijving
verhuist.

Ook belangrijk om weten
•
•
•

Het CLB mag in geen enkel geval - tenzij er schriftelijke toelating is van ouders of de leerling
ouder dan 12 jaar – gegevens uit het dossier overdragen aan andere instanties, hulpverleners,
derden, enz.
Aan de betrokken schooldirectie en het schoolpersoneel worden alleen gegevens doorgegeven
die nodig zijn opdat zij hun taak naar behoren kunnen vervullen. Deze overdracht gebeurt
enkel na een zorgvraag en met inspraak van de minderjarige en/of de ouders.
Het CLB-dossier wordt op het centrum bewaard tot ten minste 10 jaar na de datum van de
laatste medische tussenkomst (onderzoek of inenting). Voor leerlingen die buitengewoon
onderwijs volgen wordt het dossier bewaard tot de leerling 30 jaar is geworden. Na deze
periode wordt het dossier vernietigd.

Het dossier inkijken?
Vanaf 12 jaar mag je kind dat meestal, maar hierop bestaan enkele uitzonderingen. Ouders of voogd
mogen het dossier enkel inkijken met toestemming van de leerling. Is je kind jonger dan 12 jaar,
dan mag je als ouder of voogd het dossier inkijken. Dat geldt wel niet altijd en ook niet voor het
volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts.
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Inkijken gebeurt wel altijd samen met een CLB-medewerker die je de nodige uitleg geeft. Je kan
een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Die 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 verwerken,
zoals de resultaten van de medische onderzoeken.

Een klacht?
Heb je een klacht dan luisteren we er graag naar. We hebben een vaste werkwijze om klachten te
behandelen. Vraag er gerust naar bij je CLB.

Je kan ons bereiken:
Tijdens de openingsuren en in de herfst- en krokusvakantie. Voor de openingsuren tijdens de
kerstvakantie, paasvakantie en de grote vakantie kijk je best op onze website
(www.vclblimburg.be).
Onze dienst is gesloten tussen Kerstmis en Nieuwjaar, en tussen 15 juli en 15 augustus.

Website Onderwijskiezer: www.onderwijskiezer.be
Je bent op zoek naar een studierichting. Een richting die goed bij je past en die je alle kansen geeft
voor jouw toekomst. Onderwijskiezer helpt je in die zoektocht. Onderwijskiezer is bedoeld voor
leerlingen, ouders, leerkrachten, CLB-ers, … kortom voor iedereen die op zoek is naar objectieve,
onafhankelijke en kwaliteitsvolle informatie over het gehele onderwijslandschap.

CLB Ch@t: DEL your problems, Take CTRL of your life:
Zit je ergens mee? Wil je iets veranderen in je leven? Zoek je een andere studierichting? Je wil je
beter in je vel voelen, maar je kan er moeilijk over praten? CHAT dan!
Op CLB Ch@t kan je terecht met al je kleine en grote zorgen, veilig, gratis en anoniem! Opgeleide
medewerkers van het CLB staan klaar om jou een luisterend oor te bieden en samen met jou te
zoeken naar een gepaste oplossing!
•
•
•

Voor wie? Leerlingen 3de graad lager onderwijs en secundair onderwijs
Hoe? Surf op je tablet, smartphone of laptop naar www.clbchat.be
Wanneer? Maandag, dinsdag en donderdag van 17 tot 20 u. en woensdag van 14 tot 20 u.,
schoolvakanties niet meegerekend.

Natuurlijk blijven we ook bereikbaar op school, via je leerkracht of zorgcoördinator.

INFOAVONDEN (niet te missen!)
Bij het begin van het nieuwe schooljaar worden de ouders van de
lagere school (3de, 4de, 5de en 6de leerjaar) en de ouders van onze
kleuters uitgenodigd op de eerste infoavond. De ouders van de lagere
school kunnen tijdens die avond nader kennis maken met de leerstof
die hun kind zal te verwerken krijgen gedurende dit schooljaar.
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In de kleuterklassen wordt de ontwikkeling van uw kleuter en de
begeleiding in de kleuterklas besproken. Er wordt ook heel wat
praktische informatie gegeven.
De ouders van het 1ste en 2de leerjaar worden apart uitgenodigd
tijdens een infovoormiddag in de klas (enkel voor 1ste leerjaar): Voor
de speeltijd volgen de ouders les, samen met de kinderen en juf. Na
de speeltijd krijgen de ouders alle info van de klastitularis.
Voor het 2de leerjaar organiseren we een aparte infoavond op
donderdag 19 september (19u30).
INFOAVONDEN/OPEN KLASDAGEN SEPTEMBER:
Maandag 9 september – 19u30:
infoavond kleuters
Dinsdag 10 september – 19u30:
infoavond 3de,4de,5de,6de
leerjaar
Dinsdag 17 september – 9u00-12u00: open klasdag 1ste leerjaar
Donderdag 19 september – 19u30:
infoavond 2de leerjaar

OPEN KIJKDAGEN VOOR NIEUWE KLEUTERS
Woensdag 13 november 2019 van 09u00 tot 12u00
Donderdag 14 november van 09u00 tot 18u00
Woensdag 12 februari van 09u00 tot 12u00
Donderdag 13 februari van 09u00u tot 18u00

RAPPORTEN (NIEUWE regeling!)
In de lagere school wordt drie keer per jaar een rapport meegegeven,
dat door de ouders voor kennisname dient ondertekend te worden.
De periodes dat de rapporten worden meegegeven zijn :
Einde november (i.p.v. einde december) – Pasen - Juni.
De ouders mogen uiteraard altijd contact opnemen met de
leerkrachten, de zorgjuf of de directie om eventuele problemen of
zorgen op voorhand te bespreken: 011 31 22 33.
Oudercontacten lagere school:
Woensdag 27 en/of donderdag 28 november 2019*
Woensdag 18 en donderdag 19 maart 2020**
Woensdag 24 en/of donderdag 25 juni 2020*

*de definitieve datum en uren worden u tijdig meegedeeld. Je ontvangt
hiervoor een aparte uitnodiging (via e-mail en op papier).
**het oudercontact net vóór de kerstvakantie wordt vanaf dit schooljaar
verschoven naar 27 en 28 november 2019 .
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SCHOOLAGENDA
Reeds vanaf het eerste leerjaar krijgen de leerlingen dagelijks hun
agenda mee naar huis. Hierin hebben zij eventuele lessen en
opdrachten genoteerd. Dit boekje wordt bijgevolg beschouwd als een
belangrijk contactmiddel.
De leerkrachten wensen dat de ouders de agenda wekelijks
ondertekenen.
In de klasagenda mogen altijd berichten van en naar ouders
opgetekend worden.
De ouders vernemen alles over het huiswerk op de eerste
infomomenten die plaatsvinden in de maand september. Voor de
juiste data: zie hoger.

TIJDSCHRIFTEN (contant te betalen – richtprijzen!)
Via de school te bestellen, NIET verplicht!
➢ Jaarabonnement Doremi: €36,00
➢ Jaarabonnement Zonnekind: €39,00
➢ Jaarabonnement Zonnestraal: €39,00
➢ Jaarabonnement Zonneland: €39,00

TURNGERIEF (contant te betalen)
In de school verkrijgbaar (eerste schooldag of tijdens de
schooluren):
turnbloesje met logo:
€ 10,00
blauwe short:
€ 10,00
witte turnpantoffels of sportschoenen (4de, 5de, 6de lj): zelf aan
te kopen.

GEZONDE DRANKEN – GEZONDE VOEDING – LAGERE
SCHOOL
De kinderen die ’s middags niet naar huis gaan, kunnen onder
toezicht hun boterhammetjes opeten in de eetzaal.
Tijdens de middagpauze kunnen de kinderen enkel
leidingwater drinken uit de eigen afsluitbare,
herbruikbare drankfles.
Elk kind mag echter ook water van thuis
meebrengen.
Wij zouden als school ook willen meehelpen om de afvalberg te
verminderen. Daarom vragen wij beleefd om de kinderen hun eten
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in doosjes mee te geven zodat eventueel afval terug in het doosje
kan gestopt worden.

DRANK IN DE KLEUTERSCHOOL
In de voor- en namiddag drinken we water. Iedere kleuter brengt
hiervoor een flesje water mee met een sportdop! Elk flesje wordt
voorzien van de naam van de kleuter.

MEERDAAGSE UITSTAPPEN 2020
1ste graad:
Boerderijklassen:
2de graad:
Zeeklassen:
3de graad:
Sportklassen:

maandag 30/03 t.e.m. woe. 01/04/20
maandag 25/05 t.e.m. vr. 29/05/20
dinsdag 24/03 t.e.m. vr. 27/03/20
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NASCHOOLSE ACTIVITEITEN
QUIZ
Zaterdag 16 november 2019 in zaal d’Erckenteel Terkoest.
RESTAURANTDAG
Zondag 26 januari 2020 in Sint-Jorisheem
GROOTOUDERSFEEST KLEUTERS
Vrijdag 15 mei 2020 (namiddag)
SCHOOLFEEST KLEUTERS
Zaterdag 16 mei 2020 op de speelplaats van onze school!
ZANDBAKROCK
Vrijdag 26 juni 2020
* De datum van de ontbijtwandeling (org. Ouderraad) wordt nog
meegedeeld via de website en uitnodiging.

HOOFDLUIS, GEEN SCHANDE!
Regelmatig hebben de kinderen last van hoofdluizen. In geval uw
kind er mee geplaagd zit : begin onmiddellijk de gepaste behandeling
en
verwittig
de
juf
of
de
directie
aub.
Aan de leerlingen van de betrokken klas geven we dan een brief mee.
Zo kan de besmetting tot het minimum herleid worden.

VERLOREN VOORWERPEN
Wij willen uitdrukkelijk vragen schooltas,
boterhammendoos en drinkbus, jas, truitjes,
muts, sjaal en handschoenen te voorzien van de
naam (eventueel klas) van jullie kind.
Zo vermijden we dat er hopen spullen blijven liggen.
Alle verloren voorwerpen worden verzameld en hangen/liggen
onder het afdak van de lagere school (rechts van de ingang
kleuterschool).
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EUCHARISTIEVIERING / BEZINNING

De leerlingen gaan 4x/schooljaar in schoolverband eucharistie
vieren in de parochiekerk of op school en 2x/schooljaar een bezinning
houden op vrijdagmorgen, telkens om 9.15u, in de school. (Zie
maandelijkse activiteitenkalender of raadpleeg onze website).
De vieringen worden afwisselend door elke klas (lagere school)
voorbereid. Ook de ouders/grootouders zijn van harte welkom
tijdens de eucharistievieringen in de kerk.

INZAMELING GEBRUIKTE BATTERIJEN
Onze school zamelt gebruikte batterijen in. We krijgen daartoe niet
alleen gratis inzamelmateriaal ter beschikking van Bebat maar
worden bovendien ook voor onze inspanningen beloond.
Daarom willen wij ouders en leerlingen graag aanmoedigen gebruikte
batterijen via onze school binnen te brengen.

Hoe gaat dit in zijn werk?
Alle gebruikte batterijen worden gedeponeerd in de inzamelton die
bij ons op school staat aan de ingang van de lagere school (groene
ton). Een volle ton wordt gratis opgehaald door Bebat. Per kg
ingeleverde batterijen ontvangen wij 1 punt. In ruil voor de
gespaarde punten kunnen wij kiezen uit een hele reeks interessante
artikelen zoals sportmateriaal, didactisch en educatief materiaal, pctoebehoren, toegangstickets voor diverse parken en nog zoveel
meer...
Uiteraard is dit materiaal voor onze school meer dan welkom!
Overtuigd? Doe dan met ons mee!
Het inzamelen van gebruikte batterijen is immers niet alleen goed
voor onze school maar ook voor jullie! Wist je dat je op die manier
actief bijdraagt tot een beter milieu? Het is namelijk zo dat Bebat
de opgehaalde batterijen sorteert en recycleert, waardoor men de
natuurlijke grondstoffen kan behouden en hergebruiken.
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BIJDRAGEREGELING
De school kan een bijdrage vragen voor:
• activiteiten die niet noodzakelijk zijn voor het realiseren van
de eindtermen; maar een meerwaarde bieden aan het
onderwijs;
• verplichte materialen die niet begrepen zijn in de lijst van de
overheid, maar het onderwijs verlevendigen;
• diensten die de school aanbiedt zonder verplichting.
Voor 2019-2020 zijn de tarieven:
Kleuteronderwijs: max. € 45
Lager onderwijs:
max. € 90
We werken in onze kleuterschool met gemengde leeftijdsgroepen.
De kinderen zullen, naar gelang hun leeftijd, meer of minder
betalen voor dezelfde activiteiten, ook al zitten ze in dezelfde klas.
Voor het berekenen van de leeftijd wordt gekeken naar de leeftijd
die de kleuter zal bereiken tijdens het jaar waarin het schooljaar
aanvangt. De bedragen worden berekend op basis van de
werkelijke kostprijs.
Begin september en begin januari zal elke kleuter/ leerling van de
lagere school een voorschot aangerekend worden. Er moet vanaf
dan enkel nog geld meegegeven worden voor het aankopen van
drankbonnetjes, turnkledij, aankoop tijdschriften (niet verplicht) te
kopen.
Pas op het einde van het schooljaar (maand juni 2020) wordt de
totale factuur voor het ganse schooljaar opgemaakt (min het
voorschot). Deze factuur moet betaald worden uiterlijk 14 dagen na
de factuurdatum.
Voor minder begoede ouders wordt er een gedifferentieerde regeling
uitgewerkt. Het schoolbestuur en de directeur zullen voor elk
individueel probleem een individuele oplossing zoeken. Het
schoolbestuur waakt erover dat de privacy van de ouders niet
geschonden wordt. Kinderen worden nooit betrokken bij problemen
van financiële aard tussen school en ouders.
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BEWEGINGSGEZINDE BASISSCHOOL

Onze school werkt rond geïntegreerde bewegingsopvoeding
d.w.z. aansluiten bij wat er in de klas gebeurt. Thema’s zoals
verkeer, eerste kernwoorden, begrippen zoals windrichtingen en
lengtematen komen zeker en vast aan bod. In overleg worden door
de leerkrachten LO proefjes afgenomen voor het groeiboekje.
Er wordt ook aandacht besteed rond bewegingsintegratie. Het
principe van ‘leren door te doen’ wordt door de klasleerkrachten
regelmatig gehanteerd. En dit niet alleen binnen, maar ook buiten de
klasmuren.
De school heeft gekozen voor een leerkracht LO voor het geven van
bewegingslessen in het kleuteronderwijs. Dit geeft zeker aan
dat de directie en het schoolbestuur het belang van goed
bewegingsonderwijs erkennen.
Op onze speelplaats trachten we om de speeltijden speelvriendelijk
te houden door goede afspraken, indeling van de speelplaats en
verdeling van verschillende speelterreinen. De kleutertjes kunnen
tijdens de speeltijden gebruik maken van fietsjes. Ter voorbereiding
van
interscolaire
sportnamiddagen
worden
regelmatig
oefenmomenten tijdens de middagspeeltijden georganiseerd. Er zijn
speelkoffers met spelmateriaal. Naar het einde van het schooljaar
toe, organiseren de leerlingen van het 6de leerjaar een voetbaltornooi
voor alle kinderen van de lagere school.
Wij nemen regelmatig deel aan sportactiviteiten tijdens de
schooluren
maar
ook
op
woensdagnamiddagen
(zie
sportprogrammatie).
In onze school gebeurt het testen, toetsen of uitvoeren van
handelingsplannen bij zorgenkinderen niet tijdens de lessen
bewegingsopvoeding. Kinderen uitsluiten van bewegingslessen bij
wijze van straf wordt ook nooit toegepast.
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We trachten steeds alle leerlingen nauwgezet te betrekken bij de
lessen bewegingsopvoeding, turnen en zwemmen: kinderen die op
school zijn en niet kunnen deelnemen aan de lessen BO (ziekte)
mogen enkel op school blijven indien ze een doktersbriefje kunnen
voorleggen. In het andere geval gaan deze leerlingen gewoon mee
naar de turnles of de zwemles. Er kan hen een taakje opgegeven
worden (dat betrekking heeft op de turnles).
In de school hangt er een infobord voor sport. Mededelingen,
aankondigingen, resultaten…i.v.m. sport worden hier regelmatig
opgehangen (gang lagere school, naast onze muzische muur).
MOEV (het vroegere Stichting Vlaamse Schoolsport) lauwert ieder
schooljaar een aantal scholen met de titel van ‘sportactieve school’
. Om hiervoor in aanmerking te komen moet aan een aantal sportieve
voorwaarden voldaan worden. Onze school heeft sedert 1980 deze
titel ononderbroken kunnen binnenhalen.
De leerkrachten doen regelmatig ‘bewegingstussendoortjes’ in de
klas. Dit vooral om de aandacht en concentratie van de kinderen op
te wekken. Tijdens de lessen van drama komt beweging en activiteit
uieraard ook aan bod.
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ZWEMLESSEN LAGERE SCHOOL
Ook dit schooljaar gaan we zwemmen in het nieuwe zwembad van
Hasselt. Elke klas zal 5x zwemles krijgen (meester Wim en een
extra lesgever).
De zwemlessen vinden plaats op maandagvoormiddag (zie
schema). Kostprijs: €9 (busvervoer + inkom) = € 45. Dit bedrag
wordt aangerekend aan het 1ste, 2de, 3de, 4de en 5de leerjaar. Het 6de
leerjaar krijgt gratis zwemlessen.

Zwembeurten 2019-2020
5de + 6de lj
09/09/2019
16/09/2019
23/09/2019
30/09/2019
14/10/2019

3de + 4de leerjaar
04/11/2019
18/11/2019
25/11/2019
02/12/2109
09/12/2019

2de leerjaar
10/02/2020
17/02/2020
02/03/2020
09/03/2020
16/03/2020
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1ste leerjaar
18/05/2020
25/05/2020
08/06/2020
15/06/2020
22/06/2020

MOS (Milieuzorg op school)
Een milieuzorgsysteem op school is een geheel van maatregelen en
acties waaraan iedereen meewerkt om de school milieuvriendelijker
te maken. Kinderen werken samen met hun leerkrachten, directie en
schoolpersoneel dit milieuzorgsysteem uit op maat van de school.
MOS biedt hiervoor educatieve en praktische ondersteuning. De
concrete invulling van MOS bepaalt de school zelf.
Als MOS-school stimuleren we o.a. het verplaatsen naar school en
terug naar huis per fiets en te voet.
We hebben aandacht voor een gezonde, groene omgeving, gezonde
voeding, eten van fruit en nuttigen van gezonde dranken en het
drinken van kraantjewater. We hebben veel aandacht voor
afvalsortering op de speelplaats.
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Vakantiedagen tijdens het schooljaar 2019-2020
(opgelet: de lokale verlofdagen zijn verschillend in onze 2 vestigingen)

Maandag 2 september 2019:
Woensdag 2 oktober 2019:
Maandag 7 oktober 2019:
Ma. 28/10 t.e.m. zo. 3/11/19:
Maandag 11 november 2019:
Woensdag 4 december 2019:
Ma. 23/12 t.e.m. zo. 5/01/20:
Woensdag 22/01/20:
Vrijdag 7 februari 2020:
Ma. 24/2 t.e.m. zo. 1/03/20:
Ma. 6/4 t.e.m. zo. 19/04/20:
Vrijdag 1 mei 2020:
Do. 21/5 en vrijd. 22/5/20:
Maandag 1 juni 2020:
Woensdag 10 juni 2020:
Dinsdag 30 juni 2020:

start nieuw schooljaar
conferentie (vrijaf)
lokale verlofdag
herfstvakantie
wapenstilstand (vrijaf)
conferentie (vrijaf)
kerstvakantie
conferentie (vrijaf)
lokale verlofdag (vrijaf)
krokusvakantie
paasvakantie
dag van de arbeid (vrijaf)
hemelvaart
pinkstermaandag
conferentie (vrijaf)
laatste schooldag (tot 12u05)
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PERSONEELSLEDEN IN DIENST TIJDENS HET
SCHOOLJAAR 2019-2020
Kleuterschool
Klas 2,5-jarigen
Lyssa Polling
lyssa.polling@sgm-zevensprong.be
Heidi Croes
heidi.croes@sgm-zevensprong.be
Klas 3-jarigen
Evi Delwiche
evi.delwiche@sgm-zevensprong.be
Klas 4-jarigen
Miet Nickmans
miet.nickmans@sgm-zevensprong.be
Martine Mellemans
martine.mellemans@sgm-zevensprong.be
Klas 5-jarigen
Hilde Vranken
hilde.vranken@sgm-zevensprong.be
Martine Mellemans
martine.mellemans@sgm-zevensprong.be
Leerkracht bewegingsopvoeding
Catleen Coteur
catleen.coteur@sgm-zevensprong.be

Lagere school

1e leerjaar
Kathlien Vanschoenwinkel
kathlien.vanschoenwinkel@sgm-zevensprong.be
2e leerjaar
Erika Erauw
erika.erauw@sgm-zevensprong.be
3e leerjaar
Martine Kenis
martine.kenis@sgm-zevensprong.be
4e leerjaar
Anne Muermans
anne.muermans@sgm-zevensprong.be
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5e leerjaar
Ann Barbier
ann.barbier@sgm-zevensprong.be
6e leerjaar
Nathalie Keunen
nathalie.keunen@sgm-zevensprong.be
Ambulante leerkrachten – Co-teachers
Kristien Ballet (1ste leerjaar)
kristien.ballet@sgm-zevensprong.be
Myriam Froyen (2de, 3de, 4de leerjaar)
myriam.froyen@sgm-zevensprong.be
Goele Claesen (5de, 6de leerjaar)
goele.claesen@sgm-zevensprong.be
Zorgcoördinatie
Lisa Robben
lisa.robben@sgm-zevensprong.be
Leerkracht bewegingsopvoeding
Wim Moermans (4de, 5de, 6de leerjaar)
Wim.moermans@sgm-zevensprong.be
Catleen Coteur (1ste, 2de, 3de leerjaar)
Catleen.coteur@sgm-zevensprong.be
Preventie-adviseur
Dirk Clerix
dirk.clerix@sgm-zevensprong.be
Administratieve hulp
Ingrid Loix
Ingrid.loix@sgm-zevensprong.be
Evy Cryns
evy.cryns@sgm-zevensprong.be
Directie
Mark Neven
directie.laantje@sgm-zevensprong.be
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