
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infobrochure 
 

 

 

 

 

 

 



  

Infobrochure GBS Maatjes September 2018/pagina 2 

 

 

Inhoudsopgave 

  

Hoofdstuk 1 Situering van onze school…………………………………………………………….. 

Hoofdstuk 2 Organisatorische afspraken…………………………………………………………… 

Hoofdstuk 3 Schoolverandering……………………………………………………………………… 

Hoofdstuk 4 Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden……………………………………... 

Hoofdstuk 5 Keuze van de levensbeschouwelijke vakken………………………………………... 

Hoofdstuk 6 CLB ……………………………………………………………………………………… 

Hoofdstuk 7 Zorg op school………………………………………………………………………….. 

Hoofdstuk 8 Toedienen van medicatie…………………………………………………………….... 

Hoofdstuk 9 Grensoverschrijdend gedrag - integriteit van de leerling…………………………… 

Hoofdstuk 10 Jaarkalender…………………………………………………………………………..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Infobrochure GBS Maatjes September 2018/pagina 3 

 

 

 

Hoofdstuk 1  Situering van onze school 

1.1.1 NAAM, ADRES EN TELEFOON VAN DE SCHOOL 

 

Gemeentelijke Basisschool “Maatjes” 

Nieuwmoer-Dorp 10 

2920 Kalmthout 

Telefoon : 03-6674685 

Fax :  03-6674104 

info@maatjes.be of secretariaat@maatjes.be 

 

1.1.2 SCHOOLBESTUUR 

 

Wij zijn een gemengde basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs. Ons 

schoolbestuur is : 

Gemeentebestuur Kalmthout 

Kerkeneind 13 

2920 Kalmthout 

Telefoon : 03-6202211 

 

In bijlage 1 vindt u de gegevens over de burgemeester en de schepen van onderwijs. 

1.1.3 Scholengemeenschap GRENS 

 

De zetel van de scholengemeenschap is: GBS “Maatjes”  Nieuwmoer-Dorp 10  2920    Kalmthout 

De samenwerkende scholen van de scholengemeenschap zijn: 

*GLS “De Wissel” Hagelkruis 2A 2990  Wuustwezel 

*GBS “’t Blokje” Kerkblokstraat 16  2990 Wuustwezel (Loenhout) 

*GLS “Klim Op” Gasthuisstraat 8  2990 Wuustwezel (Gooreind) 

*GBS “Wigo” De Vondert 10   2910 Essen (Wildert) 

*GBS “Kadrie” Driehoekstraat 41  2920 Kalmthout 

*GBS “Maatjes” Nieuwmoer-Dorp 10  2920 Kalmthout (Nieuwmoer) 

1.1.4 Personeel 

 

Zie bijlage 1 : gegevens over de personen in onze school. 

1.2.    Raden 

 

1.2.1 De schoolraad 

 

Functie : 

Adviesbevoegdheid 

- Bepaling profiel directeur 

mailto:info@maatjes.be
mailto:secretariaat@maatjes.be
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- Nascholingsbeleid 

- Samenwerkingsverbanden met andere instanties 

 

Overlegbevoegdheid i.v.m. onder andere : 

- Het schoolreglement 

- De lijst met leerlingenbijdragen 

- Het schoolwerkplan 

- Beleidscontract met het CLB 

- Het gebruik van de lestijden 

 

De schoolraad bestaat uit : 

- 3 vertegenwoordigers van het personeel 

- 3 vertegenwoordigers van de ouders 

- 3 vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap 

 

De duur van de mandaten : 

De duur van de mandaten is 4 jaar. 

De huidige schoolraad bestaat uit: 

Zie bijlage 1 : gegevens over personen in onze school. 

 

1.2.2 De ouderwerking OUDERVERENIGING (OUDERCOMITÉ) 

 

- Langs het oudercomité van onze school trachten wij de ouders te betrekken in het 

opvoedingswerk van de school, omdat wij ervan overtuigd zijn dat de ouders hoe langer 

hoe meer bij het schoolgebeuren moeten betrokken worden. 

- Een goede samenwerking tussen school en oudercomité kan ertoe bijdragen dat drempels, 

die er zouden kunnen bestaan tussen gezin en school, zoveel mogelijk worden weggewerkt. 

- Per leerjaar worden er door de ouders klasafgevaardigden gekozen. Het oudercomité 

wordt geleid door een dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, ondervoorzitter, 

penningmeester en secretaris. 

- Geïnteresseerde ouders kunnen steeds contact opnemen met de voorzitter. 

- Agendapunten kunnen steeds voorgelegd worden aan de voorzitter. 

 

Samenstelling : 

Zie bijlage 1 : gegevens over personen in onze school. 

1.2.3 De pedagogische raad: n.v.t. 

 

1.2.4 De leerlingenraad: 

Zie bijlage 1 : gegevens over personen in onze school. 

1.2.5 De klassenraad 

De klassenraad is een team van personeelsleden (eventueel aangevuld met externe deskundigen) 

dat onder leiding van de directeur of zijn afgevaardigde samen de verantwoordelijkheid draagt 

voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of een individuele 

leerling. 
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1.3. Partners  

1.3.1 Pedagogische begeleiding 

 

Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door het Onderwijssecretariaat van de 

Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG vzw) 

 

OVSG is de koepelorganisatie van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs. 

OVSG maakt de volgende kernopdrachten waar voor de leden:  

- belangen behartigen; 

- pedagogisch begeleiden; 

- juridische dienstverlening verstrekken; 

- vorming en nascholing aanbieden. 

 

De pedagogische begeleiding (zie bijlage 1) 

1.4. Onderwijsaanbod (leergebieden) -  Leerplannen 

De doelen uit het pedagogisch project worden geconcretiseerd via het gebruik van de OVSG-

leerplannen. 

Het onderwijsaanbod in het gewoon kleuteronderwijs omvat ten minste de volgende leergebieden:  

- lichamelijke opvoeding; 

- muzische vorming; 

- Nederlands; 

- wereldoriëntatie; 

- wiskundige initiatie. 

 

Het onderwijsaanbod in het gewoon lager onderwijs omvat ten minste, en waar mogelijk in 

samenhang de volgende leergebieden:  

- lichamelijke opvoeding; 

- muzische vorming; 

- Nederlands; 

- wiskunde; 

- wereldoriëntatie; 

- Frans; 

- leren leren; 

- sociale vaardigheden; 

- informatie- en communicatietechnologie; 

- ten minste 2 lestijden onderwijs in de erkende godsdiensten of niet-confessionele 

zedenleer. 

 

1.5. Taalscreening - taaltraject – taalbad 

 

1.5.1. Taalscreening 

De school onderzoekt het niveau van het Nederlands bij elke leerling die voor het eerst naar het 

lager onderwijs gaat. Dit gebeurt via een verplichte taalscreening. 

De screening gebeurt nooit voor de inschrijving van de leerling en is geen toelatingsvoorwaarde. 
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1.5.2. Taaltraject 

Op basis van de resultaten van de taalscreening voorziet de school een taaltraject voor de 

leerlingen die het nodig hebben. Dit taaltraject sluit aan bij de noden van de leerling wat het 

Nederlands betreft. 

 

1.5.3. Taalbad 

Als de leerling het Nederlands onvoldoende kent om de lessen te kunnen volgen, kan de school een 

taalbad organiseren. Het doel van het volgen van een taalbad is dat de leerling voltijds en intensief 

de Nederlandse taal leert om zo snel mogelijk te kunnen deelnemen aan de reguliere 

onderwijsactiviteiten. 

 

Hoofdstuk 2  Organisatorische afspraken 

 

2.1  OPENSTELLEN VAN DE SCHOOL – ORGANISATIE VAN DE SCHOOLUREN 

 

        Voormiddag : van 08u30 tot 12u05 

        Namiddag : van 13u20 tot 15u15 

        Zowel in de voor- als namiddag is er een pauze van 15 minuten.  

        Op woensdagnamiddag zijn er geen activiteiten. 

        

        De leerlingen volgen gedurende 28 lestijden van 50 minuten lessen. 

        

De kinderen kunnen ’s ochtends terecht in de school vanaf 08u15. Leerkrachten voorzien 

opvang. Mogen we vragen uw kinderen NIET vroeger naar school te sturen. Er is dan geen 

bewaking voorzien (en de school draagt geen verantwoordelijkheid). U kan wel terecht in de 

(betalende) kinderopvang Stekelbees, erkend door ‘Kind en Gezin’, die de kinderen naar school 

brengt. 

Kinderen kunnen ’s avonds ofwel met de rijen meegaan of in de school aanwezig blijven tot 

15u30. Dan eindigt de taak (en verantwoordelijkheid) van de leerkracht en wordt uw kind 

meegegeven aan de kinderopvang Stekelbees. Zij verzekeren de verdere opvang. Dit is een 

betalende opvang. Meer gegevens vindt u in bijlage 1. 

      ’s Middags gaat de poort open om 13u05. 

      Op woensdag is er opvang in de school tot 12u20. 

Voor de vrije dagen, pedagogische studiedagen en de vakantieperiodes verwijzen we graag 

naar de schoolkalender en de nieuwsbrieven die we u tijdig bezorgen. Voor werkende ouders 

biedt de kinderopvang ook hier mogelijke oplossingen. 

2.2. Toezicht en kinderopvang 

 

 Middagtoezicht 

Van 12u05 tot 13u20 kunnen de kinderen in de school overblijven. Er wordt remgeld per middag 

aangerekend. Dit remgeld is bestemd voor de gemeente voor o.a. vergoeding toezicht, gebruik 

refter, … (prijs : zie bijlage 2). 



  

Infobrochure GBS Maatjes September 2018/pagina 7 

 

De middagbewaking wordt waargenomen door “middagmoeders”. Zij hebben dezelfde 

bevoegdheid als de leerkrachten. Kinderen die zich tijdens de middag niet tactvol gedragen 

t.o.v. deze middagmoeders, zullen een eerste keer schriftelijk gewaarschuwd worden en 

de tweede keer een week uitgesloten worden van blijven eten in de school. 

 Kinderopvang buiten de normale aanwezigheid van de leerlingen 

Voor 08u15 en na 15u30 (op woensdag 12u20) kunnen uw kinderen terecht in de kinderopvang. 

Voor meer info verwijzen we u graag naar de verantwoordelijke voor de kinderopvang. De 

gegevens hebben we opgenomen in bijlage 1. 

2.3. Leerlingenvervoer 

 

 Er wordt geen leerlingenvervoer georganiseerd door de school. 

2.4. Schoolverzekering 

 

De school is verzekerd bij AXA-verzekeringen tegen ongevallen, die de kinderen kunnen  

overkomen, en waarvoor de school aansprakelijk wordt gesteld. 

De verzekering dekt alle activiteiten, die in een schoolgebeuren kunnen plaatsgrijpen : 

- in de klas 

- in het zwembad 

- in de eetzaal 

- onderweg van en naar school 

- op wandel 

- op reis 

- op het sportveld 

Ook als de kinderen zich naar school en naar huis begeven, hetzij gebruik makend van een 

rijwiel zonder motor, van een auto of een publiek vervoermiddel, met uitsluiting van alle 

andere vervoermiddelen, zijn zij verzekerd. Zij mogen daarvoor de meest veilige weg (dus niet 

noodzakelijk de kortste) gebruiken. 

 

De waarborg beperkt zich tot ongevallen, overkomen binnen een half uur voor of na de 

schoolactiviteiten. Uitgesloten zijn de goederen die de leerlingen in bewaring, in herstelling, in 

bruikleen, in huur of in gebruik hebben. 

 

Wat doen we bij een ongeval ? 

- Bij directie, secretariaat of leerkracht vraag je een verzekeringsformulier. 

- Volg nauwkeurig het bijgevoegde stappenplan. 

- Het ingevulde aangifteformulier wordt zo snel mogelijk aan de directeur bezorgd. 

- De ouders betalen de dokters-, ziekenhuis-, apothekerskosten en eventueel andere kosten 

(v.b. ziekenwagen, …). 

- Met de betalingsbewijzen gaan ze naar hun ziekenfonds, waar ze een zeker bedrag aan 

tussenkomst zullen ontvangen. Ze laten er een “Attest van tussenkomst van ziekenfonds” 

invullen, aan de hand waarvan de verzekeringsmaatschappij u de verschillen zal uitbetalen. 

- Dit attest wordt na totale afhandeling van het ongeval aan de directeur bezorgd, die dit 

doorzendt naar de verzekeringsmaatschappij. 

 Deze regeling is aangewezen voor de gewone lichte gevallen. Voor de ernstige gevallen wordt 

door de directeur contact met de ouders opgenomen. 
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2.5. Schooltoelage 

De toekenning van de schooltoelage gebeurt op basis van een gezinsdossier. Het inkomen van 

het gezin bepaalt wie in aanmerking komt. Verder moet het kind in voldoende mate op school 

aanwezig geweest zijn: 

 

Kleuteronderwijs 

een vast bedrag € 90,22 

  

Lager onderwijs 

Minimumtoelage € 101,49 

volledige toelage € 152,24 

uitzonderlijke toelage € 202,97 

 

    Meer informatie :  

- De administratieve medewerkster van de school heeft zich verdiept in deze materie en kan 

de ouders helpen bij het invullen van de aanvraag schooltoelage en hen ondersteunen bij alle 

administratie hieromtrent.  

- Website: via www.schooltoelagen.be  

- Telefoon: gratis infonummer van de Vlaamse overheid: 1700 Infolijn  

2.6. Uiterlijk voorkomen 

Kledij en haartooi van de leerlingen zijn verzorgd, eenvoudig en hygiënisch. Aan te bevelen is 

de nodige aandacht te besteden aan een algemeen verzorgd uiterlijk voorkomen. Er wordt 

afstand genomen van modische bewegingen die zich ook uitwendig manifesteren en daardoor 

een middel zijn om zich te distantiëren van de medeleerlingen (geen piercing, tatoeage, 

schmink, te sterk geverfd haar, strandkleding). Om gezondheidsredenen is het noodzakelijk 

dat de leerling schoeisel draagt gemaakt uit degelijk materiaal met een stevige zool, dus bv. 

geen strandslippers. 

2.7. Afspraken zwemmen in het gemeentelijk zwembad van Kalmthout 

 

 De kleuters van K3 zwemmen 1 keer per maand 50 – 60 min. 

 De leerlingen van L1, L2, L3 en L4 zwemmen 2 keer per maand (= om de 14 dagen). Beurt 1   

 = 45 min. per klas / beurt 2 = 30 min. per klas 

   *De leerlingen van L5 en L6 zwemmen 1 keer per maand (30 min. per klas)  

   *De turnjuf bepaalt welke kleur van badmuts de leerling draagt in het zwembad. 

   *Alle klasleerkrachten geven o.l.v. de turnjuf zwemles en houden alzo ook mee toezicht. 

   *Het toezicht verloopt volgens de wettelijke normen bepaald door de veiligheidscoördinator 

    van het zwembad. 

   *Het financieel luik staat genoteerd op de lijst met leerlingenbijdragen dat de ouders in  

    september ontvangen. 

2.8. Verloren voorwerpen 

 

De school is niet aansprakelijk voor diefstal of het verlies van persoonlijk materiaal van de         

http://www.schooltoelagen.be/
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kinderen (kledij, fiets, juwelen, gsm, …). Indien een kind iets verloren heeft, kunnen de ouders     

steeds terecht bij de leerkracht om na te gaan of het materiaal zich bij de “verloren 

voorwerpen”   bevindt. Kledingstukken van naam voorzien, zullen vlugger terug bij de eigenaar 

terechtkomen. 

2.9. Verkeer en veiligheid 

 

De ouders bespreken met hun kinderen de veiligste schoolweg van huis naar school en van 

school naar huis. 

De ouders zorgen ervoor dat kinderen, die met de fiets naar school komen, over een fiets 

beschikken die verkeerstechnisch in orde en veilig uitgerust is. 

 

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

verkeersregels na te leven. 

2.10. Verjaardagen 

 

Verjaardagen worden in de klas gevierd. Bij deze gelegenheid mogen kinderen trakteren met 

een snoepje. In de kleuterschool gebeurt dit in de klas. 

Wij zijn ervan overtuigd dat u voor maximaal 0,25 € per leerling een aangename 

traktatie kan voorzien. 

 

2.11. Leefregels voor leerlingen 

 

       OP WEG NAAR SCHOOL/NAAR HUIS 

 

Als voetganger 

- Ik neem steeds de veiligste weg. 

- Ik ga op het troittoir. 

- Ik steek over op het zebrapad na een teken van de gemachtigde opzichter 

 

Als fietser 

- Ik neem steeds de veiligste weg. 

- Ik rijd rustig. 

- Ik steek over als de gemachtigde opzichter daartoe teken geeft. 

- Ik gebruik enkel een fiets die in orde is. 

- Ik zorg dat ik gezien word in het verkeer : fluohesje, helm. 

- Ik plaats mijn fiets steeds in het fietsenrek. 

- Wij rijden steeds achter elkaar. 

 

 AAN DE SCHOOLPOORT 

 

 IN 

- Vanaf 8.15 uur gaat de schoolpoort open. 

- Ik kom op de speelplaats door de houten poortjes. 

- Ik plaats mijn boekentas in het boekentassenrek dat voor mijn klas is voorzien. 

- Ik speel rustig op de grote speelplaats. 

- Bij het eerste belsignaal neem ik mijn boekentas en ga in de rij staan op mijn stip en zwijg ik. 
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Uit 

- Als mijn ouders me komen halen onder de luifel, ga ik onmiddellijk naar ze toe (na een teken 

van de leerkracht). 

- Als mijn ouders me niet komen afhalen, stel ik me op in de rij van de voetgangers of van de 

fietsers voor de brede houten poort. 

- De fietsers (achter elkaar) gaan, na een teken van de leerkracht per klas naar het fietsenrek 

en nemen hun fiets. Zij stellen zich op in drie rijen in de Kroonstraat. 

o Rij 1 : richting Zilverenhoeksteenweg 

o Rij 2 : richting Essensteenweg 

o Rij 3 : richting Nieuwmoer-Dorp 

- De fietsers (te voet met de fiets aan de hand) sluiten aan bij de rij van de voetgangers. Op 

het einde van de Kroonstraat vertrekken de fietsers richting Zilverenhoeksteenweg en 

Nieuwmoer-Dorp. De fietsers richting Essensteenweg steken te voet de twee zebrapaden 

over alvorens op de fiets te stappen. 

- Ik ga of fiets onmiddellijk naar huis langs de veiligste weg. 

 

OP DE SPEELPLAATS 

- Ik speel zo dat ik anderen niet hinder. 

- Voetballen doe ik binnen de aangeduide plaatsen. 

- Onder de afdaken voetbal ik niet. 

- Ik speel geen “muurvoetbal”, zodat er geen ruiten sneuvelen. 

- Aan de doelen hangen, mag niet. 

- Ik zit niet op de vensterbanken of lig niet op de grond. 

- Ik klim niet in de bomen. 

- Ik stapel geen banden op muurtjes of banken; op de grond stapel ik maximaal 3 banden op 

elkaar; ik verzamel bij het belsignaal de band(en) op de afgesproken plaats. 

- Ik verlaat de speelplaats slechts als ik toestemming heb van de toezichter. 

- Als ik hoor bellen, ga ik naar de rij en zwijg ik. 

- Ik heb respect voor anderen. 

- Ik sluit niemand uit, ook niet bij het spel. 

- Ik vecht niet. 

- Ik scheld niemand uit. 

- Ik speel sportief. 

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

- Ik help iemand die in nood is. 

- Rolschaatsen, skate-boarden zijn enkel toegelaten op de rollerdagen; “haasje over” of 

sneeuwballen gooien, zijn verboden. 

- Ik speel slechts in de speeltuin als dat mag van de leerkracht; ik spring niet van boven uit de 

speeltuigen naar beneden; als een toestel bezet is, wacht ik mijn beurt af; ik klim niet van 

beneden naar boven op de glijbaan; ik duw niemand. 

- In de zandbak gooi ik niet met zand, speelgoed enz. 

 

IN DE GANGEN 

- Bij het binnenkomen, veeg ik mijn voeten. 

- Ik zwijg. 

- Ik stap rustig en loop nooit; ik duw niet. 

- Ik blijf in de rij. 

- Ik ga op de trap zoals het hoort en gooi niets naar beneden; kleuters komen niet op de trap. 

- Ik draag mijn boekentas (als het kan) op de rug. 
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- Mijn jas en turngerei hang ik aan de haak. 

- De deuren open en sluit ik rustig. 

 

IN DE KLAS 

- Ik houd me aan de afspraken. 

- Ik mag in de klas zijn als de leerkracht mij een taak gegeven heeft waar hij/zij bij aanwezig 

is. 

- Ik draag zorg voor het materiaal : de meubelen, het leermateriaal en het materiaal van andere 

leerlingen. 

- Ik houd rekening met anderen : het woord vragen, luisteren enz. 

- Ik spreek beschaafd en ben beleefd. 

 

IN DE TOILETTEN 

- Toiletpapier gebruik ik zoals het hoort; indien er toiletpapier, zeep of een handdoek 

ontbreekt, of er iets onregelmatigs is, verwittig ik de leerkracht. 

- Ik spoel het toilet door na elk gebruik. 

- Ik was mijn handen met zeep en droog ze steeds af aan de handdoek. 

 

VROEGER WEG/TE LAAT 

- Ik verlaat de klas nooit zonder toelating van mijn leerkracht. 

- Eens op de speelplaats, mag ik nooit zonder toelating de school verlaten. 

- Ik mag slechts weg als ik word afgehaald. 

- Indien ik te laat kom, meld ik de reden aan de leerkracht en/of aan de directeur. 

 

ZIEK            

- Kleuters :  

omdat ze niet leerplichtig zijn, is er geen briefje van de ouders of van de dokter vereist. 

Toch is het wenselijk dat de ouders de school informeren. 

 

- Lagere school :  

- Mijn ouders verwittigen de school voor aanvang van de lessen. 

- Afwezigheid van meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen : briefje van de dokter. 

- Andere afwezigheden : een verklaring, ondertekend door de ouders (max. 4 keer per jaar). 

 

ONGEVAL 

           1)Op weg naar school of naar huis : 

- Ik breng de school zo snel mogelijk op de hoogte. 

            2)In de school : 

- Ik laat me verzorgen door een leerkracht. 

- Als een dokter moet geraadpleegd worden, laat ik een formulier invullen en zorg dat het de 

volgende dag in de school is. 

 

WERK & LESSEN 

- Ik maak mijn huistaak en leer mijn lessen. Wanneer ik dat niet heb kunnen doen, verwittig ik 

de leerkracht ’s morgens. Dit doe ik best d.m.v. een nota in mijn agenda of een briefje van 

mijn ouders. 

- In het eerste leerjaar laat ik mijn takenblad elke dag tekenen. Vanaf het tweede leerjaar laat 

ik mijn agenda elke dag / week tekenen (volgens afspraak met de klasleerkracht). 
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MET DE KLAS BUITEN DE SCHOOL 

 

- Ik gedraag me; roepen en drukte maken, past hier niet ! 

- In de rij volg ik en duw of trek ik niet. 

- In de zaal, het gebouw of op het terrein waar ik een opdracht heb, volg ik de instructies; ik 

ben daar rustig en beleefd. 

- Ik verlaat nooit de ruimte zonder toelating van de leerkracht. 

- Ik houd me aan de gemaakte afspraken. 

 

ORDE EN NETHEID 

 

- Op de grond liggen, hoort niet. 

- Schooltassen worden in de voorziene rekken weggezet. Van andere boekentassen blijf ik af. 

- Ik zorg voor orde in mijn schooltas en in mijn bank. 

- Afval doe ik in de daarvoor bestemde container. 

 

CONTACT/BELEEFDHEID 

 

- De leerkrachten spreek ik aan met “juffrouw” of “meester”. 

- Ik wacht wel eerst tot hij/zij tijd heeft om naar me te luisteren. 

- Mijn medeleerlingen spreek ik aan met hun voornaam; spotnamen passen niet in onze school. 

- Ik gebruik een aanspreking. 

- Ik groet de leerkrachten. 

- Ik laat volwassenen voorgaan. 

 

CONFLICTEN 

 

- Bij ruzie tracht ik het conflict eerst zelf op te lossen. Indien dat niet kan, roep ik de hulp in 

van de leerkracht. 

- Slaan of stampen doe ik nooit. Indien ik me toch heb laten gaan, aanvaard ik ook de straf. Dat 

kan een korte of langere uitsluiting van het spel zijn of een aangepast werk. 

- Valt iemand me lastig op weg van of naar de school, verwittig ik onmiddellijk de leerkracht. 

 

TURNZAAL 

 

- Mijn turnkledij : witte turnpantoffels zonder veters, een groene “Maatjes” T-shirt en zwarte 

of donderblauwe short. 

- Een spel is maar echt leuk als niemand ruw en brutaal is. 

- We gaan de turnzaal niet binnen zonder toelating van de turnjuf. 

- Om ongevallen te voorkomen, maken we geen gebruik van toestellen zonder toelating van de 

turnjuf. We klimmen niet in sportramen, kader of ladders wanneer hiervoor geen opdracht 

gegeven is. 

- Is er toch iets stuk gegaan of verloren, dan melden we dit aan de leerkracht. 

- Niet iedereen is even lenig. Daarom moedigen we elkaar aan om ook in de sport- en turnles 

nieuwe vaardigheden te leren en proberen we zwakkere leerlingen te helpen. Zo zullen ook zij 

op een enthousiaste manier de turnles willen volgen. 

- Bij sommige activiteiten kampen we tegen andere leerlingen of een andere ploeg. We doen ons 

best om te winnen of om de beste te zijn. Toch is dit nooit het belangrijkste ! Echt belangrijk 

is dat iedereen goed geoefend heeft. Hieraan hechten we dan ook meer belang dan aan winnen. 
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MIDDAGPAUZE 

 

Refter : 1ste, 2de, 3de, 4de, 5de & 6de leerjaar 

- Ik breng mijn eetgerief mee in een zakje. Dat zakje doe ik in de refterbox van mijn klas. 

- Ik ga in de rij onder de luifel staan (per klas). 

- We gaan in stilte in rij naar binnen. De ballen laten we beneden liggen. 

- We nemen plaats per leerjaar. 

- Mijn jas hang ik netjes over mijn stoel. 

- Ik neem mijn broodzakje uit de refterbox. 

- Tijdens de maaltijd eet ik netjes en blijf ik rustig zitten. Ik stoor mijn vriendjes niet. 

- De refteraanwezigheden worden vooraf in de klas genoteerd door de leerkracht. 

- Papiertjes en afval sorteren we in de bakjes die op de tafel staan. 

- Tijdens het eten zwijg ik. 

- Ik luister naar de middagmoeder(s). 

- De leerlingen van elke tafel maken het bakje leeg in de juiste vuilnisbak. 

- We spelen alleen op de grote speelplaats. 

- Slechts als wij toelating hebben van de middagmoeder(s), spelen we in de speeltuin. 

 

13.05 uur tot 13.20 uur 

- Als de bel gaat, stoppen we met balspelen. De ballen moeten dan in de ballenbak. 

- Als wij materiaal gebruikt hebben in de zandbak, dan leggen we dat netjes terug in de bak. 

- Vanaf nu staan er terug 2 leerkrachten op de speelplaats. 

- Wij spelen alleen op de grote speelplaats. 

 

Refter : kleuterschool 

- De leerkracht haalt de kinderen op aan de klas. 

- De kinderen gaan in groep naar het toilet. 

- De refteraanwezigheden worden genoteerd door de kleuterleidster van dienst. 

- Om 12.20 komt de middagmoeder. 

- In de winter, of bij slecht weer, spelen de kleuters in de refter. We kruipen niet op tafels. 

- Bij mooi weer spelen we op de speelplaats. 

 

TOEGANG TOT DE LOKALEN VAN DE SCHOOL 

- Tijdens de speeltijd  komt geen enkel kind in de gang of klas. Bij uitzondering : mits 

uitdrukkelijke toestemming. 

-    Bij ziekte: als ik niet buiten mag, blijf ik in de refter, mits briefje van de ouders. 

 

Hoofdstuk 3         Schoolverandering 

 

3.1. De verantwoordelijkheid voor het veranderen van school in de loop van een schooljaar ligt bij 

de ouders. 

 

3.2. De nieuwe inschrijving geldt vanaf de dag waarop de directie van de nieuwe school de 

schoolverandering schriftelijk heeft meegedeeld aan de directie van de oorspronkelijke school.  
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3.3. Bij verandering van school door een leerling worden tussen de betrokken scholen 

leerlingengegevens overgedragen onder de volgende gezamenlijke voorwaarden: 

 

1° de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan; 

2° de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan 

betrekking heeft; 

3° tenzij de regelgeving de overdracht verplicht stelt, gebeurt de overdracht niet indien 

de ouders er zich expliciet tegen verzetten, na, op hun verzoek, de gegevens te hebben 

ingezien. 

 

3.4. Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door de leerling mogen nooit aan 

de nieuwe school doorgegeven worden. 

 

3.5. Bij schoolverandering deelt de school het aantal halve dagen ongewettigde afwezigheid van het 

lopende schooljaar mee aan de nieuwe school. 

 

3.6. Schoolverandering van het gewoon naar het buitengewoon basisonderwijs kan onmiddellijk 

zodra de ouders over een inschrijvingsverslag beschikken. 

 

Hoofdstuk 4  Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden 

4.1   In principe zijn de beide ouders van een minderjarige gezamenlijk verantwoordelijk voor de 

opvoeding van hun kind (co-ouders). Zij hoeven daarvoor niet gehuwd te zijn of samen te wonen. Zij 

nemen eensgezind de beslissingen over het onderwijs van hun kind. 

 

 

4.2   Concrete afspraken 

De school respecteert de rechten van beide ouders bij alle beslissingen in verband met de opvoeding 

van de leerlingen zoals: 

- bij de inschrijving van de leerlingen; 

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

- bij orde- en tuchtmaatregelen; 

- bij keuzes i.v.m. de schoolloopbaan van het kind (bv. zittenblijven of niet); 

- bij de schoolverrichtingen in het algemeen (bv. bij informatie via nieuwsbrief, bij 

uitnodiging oudercontacten, bij bezorgen van rapporten, …). 

 

De school gaat ervan uit dat zij door de ouders geïnformeerd wordt indien er rekening moet 

gehouden worden met een specifieke regeling.  

 

 

Hoofdstuk 5  Keuze van de levensbeschouwelijke vakken 
 

 Ouders kiezen bij de inschrijving van hun leerplichtig kind: 

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

2. dat hun kind een cursus niet-confessionele zedenleer volgt. 
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Als ouders op basis van hun religieuze of morele overtuiging bezwaren hebben tegen het 

volgen van één van de aangeboden cursussen godsdienst of niet-confessionele zedenleer, dan 

kunnen ze vragen om een vrijstelling te krijgen. De ouders zorgen zelf voor opdrachten. Een 

vrijstelling betekent nooit dat een leerling minder tijd op school doorbrengt dan de normale 

aanwezigheid van alle leerlingen. 

 

De ouders zijn verplicht deze keuze te maken bij de eerste inschrijving in de school. Deze 

verklaring wordt binnen de 8 kalenderdagen bezorgd aan de school, te rekenen vanaf de dag 

van inschrijving of vanaf de eerste schooldag van september. 

De ouders kunnen bij het begin van elk schooljaar hun keuze wijzigen. Ze vragen dan een 

formulier bij de directeur en bezorgen hem dit binnen de eerste acht kalenderdagen van 

september. 

 

Hoofdstuk 6         CLB 
 
 Vrij CLB Voor- en Noorderkempen is het centrum voor leerlingenbegeleiding dat verbonden is aan 

uw school. Wij bieden gratis informatie, hulp en begeleiding aan leerlingen, ouders en school.  

Voor elke school werkt een multidisciplinair team met een arts, paramedisch werker, 

maatschappelijk werker en een psychopedagoog.  

Het CLB werkt op verschillende vlakken samen met de school, maar is geen deel van de school. We 

werken onafhankelijk, dus je kan ook rechtstreeks naar CLB gaan.  

Leerlingen jonger dan 12 jaar, hebben toestemming van hun ouders nodig om bij het CLB in begelei-

ding te komen.  

 

Het CLB van onze school is VCLB Voor- en Noorderkempen (VNK) www.vclbvnk.be  

 

De Zwaan 28  

2930 Brasschaat  

+32 3 651 88 85  

brasschaat@vclbvnk.be  

Nieuwstraat 67  

2910 Essen  

+32 3 667 28 28  

essen@vclbvnk.be  

Kerkhofstraat 29  

2110 Wijnegem  

+32 3 353 93 91  

wijnegem@vclbvnk.be  

   

Openingsuren 

Elke werkdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u (op maandag tot 18u) 

Kijk voor onze sluitingsperiodes op onze website. 

 

Waarvoor kan je terecht?  

 

• Elke leerling kan (met of zonder ouders) naar het CLB…  

o als hij /zij ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt;  

o als er problemen zijn met leren;  

o voor hulp bij studie- en beroepskeuze;  

o met vragen over de gezondheid…  

• Een deel van wat het CLB doet is verplicht, namelijk…  

o medische contactmomenten;  

o maatregelen bij besmettelijke ziekten;  

o opvolgen leerplicht.  
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• In bepaalde trajecten is tussenkomst van het CLB noodzakelijk, onder andere…  

o om vroeger of later aan de lagere school te beginnen;  

o voor een ondersteuningsaanvraag bij het ondersteuningsnetwerk;  

o voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs;  

o voor specifieke jeugdhulp, rechtstreeks of niet rechtstreeks toegankelijk  

 

De contactmomenten en vaccinaties  

Elke leerling heeft verschillende keren een contactmoment bij de CLB-arts en/of de paramedisch 

werker.  

Het CLB biedt ook gratis inentingen aan. Daarbij wordt het vaccinatieprogramma gevolgd dat door 

de overheid is aanbevolen. Om inentingen te kunnen geven, heeft het CLB een schriftelijke 

toestemming nodig.  

Een overzicht van de medische contactmomenten en soorten inentingen vind je terug op onze 

website.  

Tijdens het contactmoment mag je aan de paramedisch werker en de arts altijd vragen stellen. 

 

CLB-dossier  

Wat staat in het dossier?  

Elke leerling heeft een CLB-dossier. Daarin komen de gegevens van de contactmomenten en alles wat 

met leerlingbegeleiding te maken heeft.  

Het CLB houdt zich uiteraard aan de regels:  

• in het dossier komen naast medische gegevens enkel gegevens die nodig zijn voor de 

begeleiding;  

• de gegevens worden met de nodige discretie en zorgvuldigheid behandeld;  

• CLB- medewerkers houden zich aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie 

minderjarigen’.  

 

Het dossier inkijken?  

Voor leerlingen jonger dan 12 jaar, mogen de ouders of de opvoedingsverantwoordelijken het 

dossier inkijken.  

Vanaf 12 jaar mag een leerling zelf zijn CLB- dossier inkijken als we vinden dat de leerling deze 

informatie kan begrijpen. Ouders of opvoedingsverantwoordelijken mogen het dossier dan enkel 

inkijken mits toestemming van de leerling.  

Inkijken gebeurt altijd tijdens een gesprek waarin uitleg gegeven wordt. Je kan een kopie vragen 

van de gegevens die je mag inkijken. Die kopie is vertrouwelijk en mag alleen gebruikt worden in het 

kader van jeugdhulp.  

Je kan vragen om sommige gegevens niet in het dossier op te nemen. Daarvoor moet je een ernstige 

reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die verplicht moeten verwerkt worden, 

zoals leerplichtbegeleiding en de resultaten van de contactmomenten.  

 

Naar een andere school?  

Wanneer je naar een andere school gaat die niet door Vrij CLB Voor- en Noorderkempen (VNK) 

begeleid wordt, dan gaat het CLB- dossier naar het CLB waar de nieuwe school mee samenwerkt. Je 

kan je daartegen verzetten. Sommige gegevens worden echter verplicht doorgegeven en kun je niet 

weigeren: identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen en contactmomenten.  

Als je niet wil dat het hele dossier naar het nieuwe CLB gaat dan moet je dit binnen de 10 dagen na 

inschrijving in de nieuwe school schriftelijk laten weten aan VCLB VNK.  
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En later?  

Een CLB-dossier wordt 10 jaar bijgehouden, te tellen vanaf de laatste CLB-tussenkomst. Daarna 

wordt het vernietigd.  

 

Een klacht?  

Ben je met iets niet tevreden, dan kan je dit telefonisch of schriftelijk melden. We hebben als CLB 

een vaste werkwijze om klachten te behandelen. Deze werkwijze garandeert dat elke klacht de 

nodige aandacht krijgt en met zorg behandeld wordt 

 

 

Hoofdstuk 7  Zorg op school (zie schoolwerkplan 1) 
 

Hoofdstuk 8        Toedienen van medicijnen   

 

8.1. De school dient uit eigen beweging geen medicatie toe. Bij ziekte zal ze in de eerste plaats 

een ouder of een door u opgegeven contactpersoon trachten te bereiken. Indien dit niet lukt 

en afhankelijk van de hoogdringendheid, zal de school de eigen huisarts, een andere arts of 

eventueel zelfs de hulpdiensten contacteren. 

  

8.2. De ouders kunnen de school vragen om medicatie toe te dienen. 

De school kan weigeren om medicatie toe te dienen, tenzij:  

 8.2.1. die is voorgeschreven door een arts én: 

8.2.2. die omwille van medische redenen tijdens de schooluren dient te worden     

toegediend.  

8.2.3. In overleg met de CLB-arts kan het personeelslid van de school alsnog weigeren 

medicatie toe te dienen. In onderling overleg tussen de school, het CLB en de ouders wordt 

naar een passende oplossing gezocht. 
 

 

Hoofdstuk 9  Grensoverschrijdend gedrag / integriteit van 

de leerling 

Leerlingen onthouden zich van iedere daad van geweld, pesten en grensoverschrijdend seksueel 

gedrag. Bij vermoeden van inbreuk neemt de school gepaste maatregelen om de fysieke integriteit 

van de leerlingen te beschermen. 

             

Hoofdstuk 10  Jaarkalender  
 

De school geeft op het einde van elk schooljaar de schooljaarkalender van het volgend schooljaar 

mee. Elke trimester ontvangen de ouders een trimesterkalender. Het Maatjes-nieuws biedt info 

over de voorbije en volgende maand en bevat een nauwkeurige maandkalender. 


