
 1 

 

 
 
 

Schoolreglement: deel 2 
 
 
Dit deel omvat schoolspecifieke informatie. Het maakt deel uit van het 
schoolreglement.  
 
 

o 1. Contact met de school 
 

We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vind je onze 
contactgegevens. Aarzel niet om ons te contacteren. 
 
Directeur Naam: Ann Claes 

Telefoon: 011/31 37 31 
e-mail: directie.kameleon@sgm-zevensprong.be 
 

Secretariaat en/of 
beleidsmedewerker 

Naam: Caroline Caubergh  
Telefoon: 011/31 37 31 
e-mail: secretariaatdekameleon@sgm-zevensprong.be 
 

Zorgcoördinator Naam: Hannelore Binon 
Telefoon: 011/31 37 31 
e-mail: hannelore.binon@sgm-zevensprong.be 
 

Lerarenteam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 1KA: juf Sielke Vinken  
● 1KB: juf An Briers en juf Lyssa Polling  
● 1KC: juf Linda Meekers en juf Lyssa Polling  
● 2KA: juf Marlies Vandevenne  
● 2KB: juf Kathleen Stassen   
● 3KA: juf Rietje Claes en juf Karine Rombouts  
● 3KB: juf Leen Schroyen  en juf Lyssa Polling  
●  

Bewegingsopvoeding kleuters: meester Egon Kloos  
  
Ambulante leerkracht: juf Karine Rombouts, juf Dominique kerkhofs, juf 
Lyssa Polling en meester Joost Slootmaekers 
  
Kinderverzorgster: Clara Lopez 
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Schoolstructuur 
 
 
 
Schoolbestuur 

1A:  juf Anita Palmers en meester Joost Slootmaekers 
● 1B:  juf Renée Caproens 

● 2A:  juf Katleen Martens en juf Mieke Cleeren  
● 2B:  juf Miet Joris en juf Mieke Cleeren 

● 3A:  meester Noël Trippas  
● 3B:  juf Nicole Mangelschots 

● 4A:  juf Heidi Quintiens en juf Sara Berx 

● 4B:  juf Els Stiers en juf Sara Berx 

● 5A:  juf Ann Houben 

● 5B:  juf Mieke Cleeren en juf Cathérine Verstrepen  
● 6A:  juf Elien Serroyen en meester Joost Slootmaekers 

● 6B:  juf Liesl Castermans  
●  
● Bewegingsopvoeding lager:  juf Sanne Vanderspikken 

  
Ondersteuning: juf Sara Berx, juf Heidi Quintiens en meester Joost 
Slootmaekers 
 
ICT:  Sylvio Acciani en  Kristof Robben 
 

Adres: Pastorijstraat 23, 3500 Sint-Lambrechts-Herk 
Telefoon: 011/31 37 31 
e-Mail: directie.kameleon@sgm-zevensprong.be 
 
Voorzitter: Guy Martens 
Naam vzw + adres: VZW Katholiek Basisonderwijs De Kameleon, 
Pastorijstraat 23, 3500 Hasselt 
e-mail: guy.martens1@telenet.be 
De beroepscommissie kan samenkomen in de periode van 1 
september tem 30 juni 
 

Scholengemeenschap Naam: De Zevensprong 
Coördinerend directeur: Bea Slootmaekers 
e-mail: codi@sgm-zevensprong.be 
 

Website van de school 
 
 
 
 
 
  

www.de-kameleon.be 
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o 2. Organisatie van de school 
 

Hier vind je praktische informatie over onze school. 
Schooluren De school is open van 8:25 tot 15:30.  

Op woensdag tot 12:30 

De lessen beginnen stipt om 8:40  

De middagpauze is van 12:30 tot 13:35.  

Voor kinderen die thuis gaan eten, is er toezicht vanaf  

13:05. 

De school eindigt om 15:15.  

Op woensdag eindigen de lessen om 12.15 

 
 

 
Opvang 
 
 

Wij organiseren geen voor- en naschoolse opvang. 

Hiervoor kan u terecht in ’t Schabolleke in de  

beemdgalm. 

Telefoon 011/ 59 65 98 of 011/ 23 94 14 

Uren: van 7:00 tot 18:30, op aanvraag van 6:30 tot 

19:00 

Plaats: Billingenstraat 61, 3500 Sint-Lambrechts-Herk 

Omwille van de overcapaciteit in de buitenschoolse  

opvang organiseren we op maandag, dinsdag en  

donderdag van 15u30 tot 16u30 studie voor de 

leerlingen van het 4e, 5e en 6e leerjaar. 
 
Bijdrage voor de studie wordt maandelijks 
gefactureerd. 
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Vakanties 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrije dagen 
 
 
Pedagogische 
studiedagen 

Maandag 2 november 2020 t.e.m. zondag 8 november 
2020: herfstvakantie 
Woensdag 11 november 2020: wapenstilstand 
Maandag 21 december 2020 t.e.m. zondag 3 januari 2021: 
kerstvakantie 
Maandag 15 februari 2021 t.e.m. zondag 21 februari 2021: 
krokusvakantie 
Maandag 5 april 2021 t.e.m. maandag 18 april 2021: 
paasvakantie  
Donderdag 13 mei 2021: Hemelvaart 
Vrijdag 14 mei 2021: brugdag 
Maandag 24 mei 2021: Pinkstermaandag 

 
Lokale vrije dag: Vrijdag 25 september 2020  

Lokale vrije dag: Maandag 3 mei 2021  

 
Pedagogische studiedag: Woensdag 7 oktober 2020  
Pedagogische studiedag: Dinsdag 2 maart 2021  
Pedagogische studiedag: Woensdag 16 juni 2021  
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3. Samenwerking 
o  
o Met de ouders 
Je bent onze partner in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij 
cruciaal. Je kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan een 
afspraak maken met de directeur of met de klasleraar. We organiseren ook 
oudercontacten (zie ook engagementverklaring tussen school en ouders). Ook bij de 
leden van onze schoolraad kan je steeds terecht. 
 
Contact Contactpersoon voor een afspraak: de leerkracht van uw 

kind of directeur Ann Claes 

Wijze waarop de school contact opneemt: via de agenda, 

telefonisch 

Ouderraad Voorzitter: Raf Stienen  

Contactgegevens: raf.stienen@proximus.be 

Secretarissen : Mieke Vangerven & Nelleke Bas 

Penningmeesters : Kristien Punie & Sofie Tollet 

 

Leden: 

Isabelle Lambrechts 

Floortje Heijboer 

Frank Durlet 

Frederick Michiels 

Jo Vroonen 

Joris Motmans 

Karolien Moers 

Kim Croonen 

Raf Bangels 

Kristof Meylaers 

Linda Verelst 

Rob Martens 

Sarah Lodewyckx 

Sofie Claessens 
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Schoolraad 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorzitter: Raf Bangels 
Contactgegevens voorzitter: rafbangels@telenet.be 
Oudergeleding: Raf Bangels, Raf Stienen, Isabelle 
Lambrechts 
Personeelsgeleding: Nicole Mangelschots, Rietje Claes, 
Anita Palmers 
Lokale gemeenschap: Heidi Huybrechts, Iris Paolini en 
Guy Martens 

o Met de leerlingen 
Leerlingenraad  Verkiezingsprocedure: elke klas kiest 2 afgevaardigden. 

Samenstelling: 2 leerlingen per klas vanaf het 3e 

leerjaar. 

Verantwoordelijke leraar: Ann Claes 

o Met externen 
Centrum voor 
Leerlingbegeleidin
g (CLB) 

Onze school werkt samen met het VCLB Regio Hasselt 
Adres: Jan Palfijnlaan 2, 3500 Hasselt 
Contactpersoon CLB: Cindy Houben 
Arts CLB: Frederique Duyvendak 

 
Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij 
problematische afwezigheden van het kind (zie ook engagementsverklaring tussen 
school en ouders). Het CLB kan bepaalde problemen of onregelmatigheden in het 
beleid van de school signaleren en de school op de hoogte brengen van bepaalde 
behoeften van leerlingen. Daarnaast biedt het CLB versterking aan de school bij 
problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen. Ook daar kan je je 
niet tegen verzetten. Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt 
gratis en discreet. 
 
Ondersteuningsnetwerk Onze school is aangesloten bij het 

ondersteuningsnetwerk Midden-Limburg  
Voor algemene vragen over ondersteuning en 
specifieke vragen over de ondersteuning van je kind 
kan je terecht bij volgend aanspreekpunt voor 
ouders: Hannelore Binon. 
 

o Nuttige adressen 
Lokaal Overlegplatform 
 
 
Klachtencommissie 
Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen 

Contactpersoon: Rik Hermans 
0492 15 25 09 
rik.hermans@ond.vlaanderen.be.be 
 
Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 
Guimardstraat 12 
1040 Brussel 
02 507 08 72 
klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen 
 

mailto:klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen
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Commissie inzake 
Leerlingenrechten 

Vlaamse Overheid 
Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi 
Secretariaat commissie inzake Leerlingenrechten 
t.a.v. Ingrid Hugelier (Basisonderwijs) 
H. Consciencegebouw  
Koning Albert-II laan 15, 1210 Brussel 
02 553 93 83 
commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be 

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 56 

zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be 

o  
o  

4. Samenwerking CLB 
 
De school werkt samen met het CLB. Je bent verplicht om mee te werken aan 
medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden van het kind (zie 
ook engagementsverklaring tussen school en ouders). Het CLB kan 
bepaalde problemen of onregelmatigheden in het beleid van de school signaleren 
en de school op de hoogte brengen van bepaalde behoeften van leerlingen. 
Daarnaast biedt het CLB versterking aan de school bij problemen van individuele 
leerlingen of een groep leerlingen. Ook daar kan je je niet tegen verzetten. Je kan 
rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet. 

 
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. 

Alle informatie over het CLB vind je terug op hun website: www.vclblimburg.be  
 

5. Een- of meerdaagse schooluitstappen 
 
Via briefwisseling informeren we jou als ouder over de uitstappen die dit schooljaar 
worden voorzien. 
Hieronder vind je ook een overzicht van die schooluitstappen: 
 

● Doel: De lessen wereldoriëntatie worden vaak 
gegeven vertrekkend van een waarneming of een 
beleving. Daarom gaan uw kinderen regelmatig op 
leerwandeling of leeruitstap.  

Dit is het beste uitgangspunt om kennis op te doen.  
In deze zin kaderen al deze, al of niet meerdaagse, extra-murosactiviteiten in het 

pedagogisch project van de school.  

http://www.clbchat.be/
http://www.vclblimburg.be/
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● Aanbod: De jaarlijkse “schoolreis” wordt opgevat 

als een aangename en plezierige afsluiting van het 
schooljaar, waarbij vaak ook het leeraspect aan 
bod komt.  

De vijfdeklassers gaan elk jaar met hun leerkrachten op een tweedaags sport- en 
avonturenkamp in de Ardennen; de zesdeklassers gaan elk jaar met hun 
leerkrachten op zeeklas.  
De kinderen zijn zonder meer verplicht deel te nemen aan alle ééndaagse 
activiteiten. Kinderen die om één of andere reden niet aan meerdaagse extra-
murosactiviteiten kunnen deelnemen, moeten toch op school aanwezig zijn en 
krijgen activiteiten aangeboden die zo dicht mogelijk aansluiten bij deze van 
hun klasgenootjes. 

 
Hieronder vind je een lijst met de schoolkosten. Op die lijst staan zowel verplichte 
als niet-verplichte uitgaven. 
 
Er zijn verplichte en niet-verplichte uitgaven. 
Verplichte activiteiten zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken. Niet-

verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen: maak je 
er gebruik van, dan moet je er wel voor betalen. In de bijdragelijst staan voor 
sommige kosten vaste prijzen, voor andere kosten enkel richtprijzen. Dit laatste 
betekent dat het bedrag dat je zal moeten betalen in de buurt van de richtprijs 
zal liggen, het kan iets meer zijn, maar ook iets minder. 

 
De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad. 
 

Verplichte activiteiten per klas 
● Uitstappen en schoolreizen 

● Culturele bezoeken 

● Zwemmen 

● Sportactiviteiten/sportklassen 

● Natuurklassen 

● Kookactiviteiten 

● Muzische materialen 

● Busvervoer 

● Knutselmaterialen 

● Moeder- en Vaderdag geschenkje 

● Projecten 

 

Totaal voor het schooljaar 

Kleuteronderwijs: 
max. € 45 
Lager onderwijs: 
Elk leerjaar: max. € 90 
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● 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. 

 

Niet verplicht aanbod per klas 
Tijdschrift 
Foto’s 
Kalender 
Turngerief 
Grootouderfeest 
Verjaardagsaandelen 
Dwars door Hasselt 
Herc Run 
Broederlijk Delen 
…… 
 

 

Meerdaagse uitstappen 
Max. € 445 per kind voor volledige 
duur lager onderwijs  

Prijs 

…       5de leerjaar 
…       6de leerjaar 

€140 
€270 

 
 

6. Schoolbenodigdheden 
 
In het kader van “kosteloos basisonderwijs” bezorgt de school aan de kinderen alle 
materialen die nodig zijn om de eindtermen te kunnen behalen. In de praktijk 
betekent dit het volgende: leer- en handboeken en schriften worden door de school 
aangeboden. Deze moeten bij het begin van het schooljaar thuis worden gekaft. 
Leerboeken zijn erg duur. Ze worden meerdere schooljaren gebruikt en dienen 
daarom ordelijk en netjes te blijven. Bij verlies of bij opzettelijke beschadiging 
van schoolmateriaal moeten de ouders de tegenwaarde vergoeden. 
Vooral om te voorkomen dat leer- en handboeken worden beschadigd door ze mee 
naar huis te nemen, wordt het gebruik van boekentassen en rugzakken met stevige 
rug op prijs gesteld. 
Volgend materiaal wordt in het lager kosteloos door de school ter beschikking 
gesteld: blauwe balpen, gom, potlood, kleurpotloden, meetlat, lijmstaaf, agenda, 
groene balpen, schaar, markeerstift, slijper, pennenzak. 
De school voorziet kwaliteitsvol materiaal dat bij normaal gebruik een gans 
schooljaar (of nog langer in het geval van bijvoorbeeld markeerstiften, groene 
balpen) meegaat. Het materiaal blijft ook eigendom van de school. In geval van 
verlies wordt 1 euro gefactureerd. Als het materiaal versleten is of opgebruikt, kan 
het kind het altijd inwisselen voor nieuw. 
De kinderen laten al het materiaal van de school op school tijdens vakanties. 
Mits inlevering van een leeg of onbruikbaar geworden exemplaar krijgt de leerling 
een nieuw, ook in de loop van een schooljaar.  
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Volgend materiaal is in voldoende aantallen aanwezig in de klas en mag mee naar 
huis als dat nodig is voor huistaken, lessen of voorbereiding van toetsen: 
zakrekenmachine (vanaf het 4de leerjaar), passer (vanaf het 4de leerjaar), 
geodriehoek (vanaf het 4de leerjaar), woordenboek, verf en penselen, atlas, 
schriften, kompas 
Waar moeten ouders zelf voor zorgen? 
een stevige boekentas 
zwemgerief (geen lange zwemshorten) 
mappen (huiswerkmap, ringmappen, …) 
kaftpapier 
Turnuitrusting: verkrijgbaar op school (T-shirt met logo van de school: € 5,00) 
o Turnuitrusting is verplicht voor alle leerlingen van het lager. 

 
o Wijze van betaling 
Ouders krijgen 4 maal per schooljaar een rekening in een gesloten omslag. We 
verwachten dat die rekening op tijd en volledig wordt betaald. Dat betekent binnen 
de 30 dagen na afgifte. 
We verwachten dat de rekening betaald wordt via overschrijving. 
 
Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van 
de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de 
volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de 
schoolrekening te splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de 
schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een identieke schoolrekening. Zolang die 
rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige restbedrag 
verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben. 
o  
o Bij wie kan je terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden? 
Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je 
contact opnemen met de directeur. Het is 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. 
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7. Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning 
 
Personen en bedrijven die de school sponsoren worden vermeld in de flyer van het 
jaarlijkse schoolfeest en de kienavond. 
 
 

o 8. Vrijwilligers 
 
Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van 
vrijwilligers. De vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een 
aantal punten te informeren. De school doet dit via onderstaande bepalingen. 
Organisatie 
De VZW Vrije Basisschool De Kameleon, Pastorijstraat 23, 3500 Hasselt 
Maatschappelijk doel:  

Art.3 par.1  De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, 
het inrichten en bevorderen van het katholiek onderwijs en opvoeding, in 
overeenstemming met de leer van de rooms-katholieke kerk en met de bepalingen 
van het kerkelijk recht over de christelijke opvoeding. 

 Hiertoe streeft zij de schoolse, sociale, godsdienstige, culturele, 
wetenschappelijke en sportieve vorming na, in het kader en volgens de richtlijnen 
van het katholiek onderwijs en volgens de eigen pedagogische methode. 

Zij erkent en aanvaardt het gezag van de organen die door het episcopaat op 
nationaal, diocesaan en regionaal vlak worden belast met de organisatie, de 
coördinatie en de begeleiding van het katholiek onderwijs. 

De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de 
burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele 
aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger. Het verzekeringscontract 
werd afgesloten bij Fortis AG. 
Een bijkomende verzekering tot dekking van de lichamelijke schade tijdens de 
uitvoering van een vrijwilligersactiviteit of op weg van en naar de activiteit werd 
afgesloten bij AXA. 
 
Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien. 
 
Bij vrijwilligerswerk bestaat de kans dat je als vrijwilliger geheimen verneemt 
waarvoor een geheimhoudingsplicht bestaat. Het gaat dan vooral om 
vrijwilligerswerk bij telefonische hulpverlening als Tele-Onthaal, de Zelfmoordlijn 
waarbij je in contact komt met vertrouwelijke informatie. Bij vrijwilligerswerk op 
school is de geheimhoudingsplicht normaal gezien niet van toepassing. Een 
vrijwilliger gaat discreet om met de informatie die hem of haar is toevertrouwd.  

o  
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o 9. Welzijnsbeleid 
o  
o Stappenplan bij ongeval of ziekte 

● Eerste hulp 
o Wie: de klasleraar, leraar met toezicht 
o Hoe: bij ziekte wordt het noodnummer gebeld zodat de leerling kan 

afgehaald worden. Bij een ongeval worden de wonden verzorgd, zonodig 
wordt een arts gecontacteerd of een ziekenwagen gebeld. Ouders worden 
dan ook verwittigd. 

● Ziekenhuis: Jessa ziekenhuis 
● Dokter: huisdokter van de leerling of dokter Johan 

Poncelet 
● Verzekeringspapieren 

o Contactpersoon: secretariaat van de school 
o Procedure: verzekeringspapieren worden meegegeven door de klasleraar, de 

ingevulde formulieren en de nodige attesten worden binnengebracht op het 
secretariaat. Een ongevallendossier wordt opgestart. 

 

o 10. Afspraken en leefregels 
o  

o Gedragsregels 
● Speelplaats: zie speelplaatsafspraken 
● Gangen: in het lager onderwijs zwijgen de 

leerlingen in de gangen bij het naar binnen en 
buiten gaan. 

● Klas: zie klasafspraken 
● Turnzaal: voor bewegingsopvoeding in de lagere 

school zijn een turnuitrusting en turnpantoffels of 
indoor sportschoenen (die de kinderen zelf 
kunnen aandoen) verplicht. De turnuitrusting 
bestaat uit een T-shirt met het logo van de school 
die op school gekocht kan worden en een zwarte 
short . Let erop dat de sportschoenen geen zwarte 
strepen afgeven. 

● Bij uitstappen: gelden dezelfde regels als op 
school. 

● Bij vieringen: verwachten we dat iedereen op een 
respectvolle manier deelneemt aan de vieringen. 
Alle leerlingen nemen deel aan de vieringen.  

o  
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o Kleding 
● Afspraken i.v.m. kledij:  

o De leerlingen dragen gepaste kledij, aangepast aan het weer en de 
omstandigheden. 

o De leerlingen dragen geen strandkledij en geen slippers. 
o Tijdens de lessen bewegingsopvoeding dragen de leerlingen van de 

lagere school de T-shirt met het logo van de school, een zwart shortje 
en indoor sportschoenen (geven geen zwarte strepen af) die ze zelf 
kunnen aandoen. 

o Op dagen met zwemmen of bewegingsopvoeding dragen de kinderen 
liefst kleding die ze zelf makkelijk kunnen aan- en uitdoen. 

 
● Afspraken i.v.m. hoofddeksels: hoofddeksels zijn 

niet toegestaan in de gebouwen. 
o  
o Persoonlijke bezittingen 

● Afspraken op de speelplaats en in het gebouw in 
verband met o.a.: 

o multimedia-apparatuur: gsm en andere multimedia-apparatuur wordt niet 
toegestaan op school.  

o wapens en voorwerpen die als wapen kunnen gebruikt worden: deze 
voorwerpen worden niet toegelaten op school.  

o Juwelen: als je juwelen draagt, is dit op eigen verantwoordelijkheid. 
Juwelen worden niet toegelaten tijdens de lessen bewegingsopvoeding. 

 
o Milieu op school 

● Schoolacties: we zijn een MOS-school en proberen 
afval te beperken, te recycleren en te sorteren.  

● Verwachtingen naar de ouders: 
o gebruik boterhamdoos 
o gebruik drinkbekers 

● Verwachtingen naar de kinderen: 
o papiertjes in de vuilbak en afval sorteren 

o  
o Eerbied voor materiaal 
De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken 
zowel op school als thuis. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam 
om te gaan met het schoolmateriaal. Stelt de school vast dat het materiaal 
opzettelijk wordt beschadigd of veelvuldig verloren gaat, dan kan de school de 
gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal aanrekenen aan de ouders. 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Afspraken rond pesten 
Pesten wordt op onze school niet getolereerd. Wanneer pestgedrag wordt 
vastgesteld gaat de school als volgt te werk: 
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o Gesprek met de klasleerkracht of de leerkracht met toezicht. 
o Als dit eerst gesprek niet het gewenste resultaat had volgen er een gesprekken 

met de zorgcoördinator. Dit zijn gesprekken met zowel de gepeste leerling als 
met de leerling die pest. Acties worden afgesproken en opgevolgd. 

o Als deze aanpak niet het gewenste resultaat oplevert worden de ouders 
gecontacteerd en kan ook het CLB worden ingeschakeld.  

o  
o Bewegingsopvoeding 
Elke leerling wordt geacht deel te nemen aan de lessen bewegingsopvoeding. Je kind 
krijgt enkel vrijstelling op basis van een doktersattest. Zorg voor gemakkelijke 
kledij, de leerlingen kleden zich zelfstandig om. Voor de kleuters volstaat het dat ze 
kledij dragen waarin ze goed kunnen bewegen.  
o  
o Afspraken i.v.m. zwemmen 
De zwemlessen gaan door in het stedelijk zwembad. 
Benodigdheden: zwempak en handdoeken. Zorg voor kledij die de kinderen 
makkelijk zelf aan en uit kunnen trekken. 
 
Zwem- en turnlessen zijn in het lager een verplicht onderdeel van het wettelijk 
lesrooster. 
Door wat beweging zal uw kind een uitlaatklep vinden als compensatie voor het 
aandachtige opletten in de les. 
Indien men niet kan deelnemen aan 2 of meer opeenvolgende zwemlessen is een 
doktersattest vereist. 
o  
o Huiswerk 

● Visie: onder huiswerk verstaan we het maken van 
taken, inoefenen van leerstof, verbeteren van 
toetsen en taken, lezen, informatie en materiaal 
verzamelen. 

● Afspraken: huiswerk kan op elke dag van de week 
gegeven worden. Als het huiswerk niet gemaakt 
wordt, volgt er een sanctie.   

 
Agenda van je kind 
Afspraken: vanaf klas 1 beschikken de leerlingen over een klasagenda waarin 

lessen, huistaken, afspraken i.v.m. toetsen en mededelingen worden genoteerd. 
Een agenda is een planningsinstrument en een communicatiemiddel tussen 
leerkracht en ouders. 

Van de ouders wordt verwacht dat zij elk weekend de agenda voor kennisname 
tekenen. Na het weekend parafeert ook de leerkracht.   

o  
 

 

o Rapporteren over je kind 
● Hoe rapporteren we?: Er zijn 3 rapporten per jaar: november, maart en einde 

schooljaar. Het rapport bestaat uit cijfers en een letter voor de attitudes. 
Enkel in het eerste leerjaar is het eerste rapport een doelstellingenrapport. 
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● Afspraken: Het rapport wordt meegegeven aan de leerling of afgehaald door de 
ouders tijdens het oudercontact. De resultaten worden dan ook besproken en 
toegelicht door de klasleraar. 

Verjaardagen 
Alle kinderen mogen een cake of koekjes meebrengen om uit te delen in de klas. 
Er worden zeker GEEN individuele cadeaus of snoepgoed ter traktatie uitgedeeld. 
De lagere school verkoopt verjaardagsaandelen bij het begin van het schooljaar. Er 
wordt een brief uitgedeeld met de afspraken hierrond. Verjaardagsaandelen 
worden gefactureerd. 
Bij de kleuters worden er afspraken gemaakt per klas met de leerkrachten, de info 
hierrond wordt meegegeven op de infoavond in september. 
Laat het echter duidelijk zijn dat deze mogelijkheden tips zijn en geen 
verplichting. 
 
Eten en drinken 
De kleuters krijgen voor of na de speeltijd de gelegenheid hun meegebracht hapje 
op te eten. Het schillen van een appel of voorsnijden van boterhammen 
gebeurt  thuis. 
Van de kinderen van de lagere school wordt verwacht dat zij tijdens de 
voormiddagspeeltijd hun eventueel meegebrachte tussendoortje en/of water 
nuttigen op de speelplaats. Pas daarna mogen zij gaan spelen. 
 

o Drinken: Op school drinken we enkel water. Kleuters kunnen tijdens de 
winterperiode ook melk meebrengen. 

o Tussendoortje: Als tussendoortje kan fruit, een boterham of een koekje 
meegegeven worden. Koekjes zijn liefst koekjes zonder chocolade. 
Woensdag is FRUITDAG. Tijdens de pauze eten de kinderen enkel fruit. Het 
schillen en snijden van fruit gebeurt thuis. 

 
Afval en leeggoed wordt op de afgesproken plaatsen gedeponeerd. 
 
Op school proberen wij de afvalberg van etensresten en wegwerpverpakkingen 
zoveel als mogelijk te reduceren.  
 
Daarom deze aanbevelingen: 

● overweeg de aanschaf van een aangepaste drinkbeker die je kind zelf kan 
openen of sluiten, voorzien van de naam of initialen van je kind.  

● overweeg de aanschaf van een doosje voor fruit of koekjes, voorzien van de 
naam of initialen van je kind  

● gebruik een brooddoos; het gebruik van aluminiumfolie wordt ten zeerste 
afgeraden 

 
Tijdens de middagpauze eten alle kinderen in de eetzaal of in de klas. 
Snoep is niet gezond! Wij vragen dan ook geen snoep mee te geven aan uw kind. 
Kauwgom en lolly’s zijn helemaal verboden. 
 

o Leerlingenevaluatie 
● Afspraken: de leerlingen worden geëvalueerd 

d.m.v. toetsen, taken en opdrachten. Het kan 
gaan om een cijfer- of letterquotatie. Attitudes 
krijgen een letterquotatie. 
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o  
o Leerlingenbegeleiding 
Als school hebben wij de opdracht om voor elke leerling in kwaliteitsvolle 
leerlingenbegeleiding te voorzien.  
 

11. Privacy 
 
De gegevens van je kind verwerken we hierbij met wisa. We maken met de 
softwareleveranciers afspraken over het gebruik van die gegevens. De leveranciers 
mogen de gegevens niet gebruiken voor eigen commerciële doeleinden.  
 

12. Participatie 
 
Schoolraad 
In onze school wordt de schoolraad samengesteld uit vertegenwoordigers aangeduid 
door de onderliggende ouderraad en pedagogische raad. De leden van de lokale 
gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen. 
In onze school worden de leden van de ouder- en personeelsgeleding door middel 
van rechtstreekse verkiezingen aangeduid. De leden van de lokale gemeenschap 
worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen. 
 
o Ouderraad 
De oprichting van een ouderraad is verplicht wanneer ten minste tien procent van 
de ouders erom vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie ouders betreft. De 
ouderraad heeft een informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het 
schoolbestuur. 
De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe 
leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.  
In onze school wordt de ouderraad samengesteld via rechtstreekse verkiezingen door 
en uit de ouders. 
Na kandidaatstelling wordt een ouder lid van de ouderraad. 
 
 
 


