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1. Algemene informatie
1.1. Welkom in Giblo.
Giblo is een basisschool voor buitengewoon onderwijs. In onze school kunnen jongens en meisjes van
2.5 tot en met 13 jaar ingeschreven worden.

1.2. Wanneer leren buitengewoon wordt…
Het basisonderwijs beschikt over heel wat
mogelijkheden om kinderen te helpen in hun
leerproces. Toch kan het gebeuren dat een
kind ondanks al die hulp onvoldoende
vooruitgang boekt. Wanneer alle middelen van

‘leerzorg’ in het basisonderwijs zijn uitgeput,
kan, na zorgvuldig onderzoek en overleg met
het CLB, een kind worden doorverwezen naar
het buitengewoon onderwijs.

1.3. Elk kind centraal
Giblo-Beerse is een school voor buitengewoon basisonderwijs voor kinderen die in bezit zijn
van een attest voor:
A. B. C. -

type Basisaanbod
type 3 (emotionele en/of gedragsproblemen)
type 9 (AutismeSpectrumStoornis)

We streven naar de totale ontwikkeling van elk kind.
Hierbij onderscheiden we 4 h’s:
 Hoofd: functionele taal en wiskunde, ervaringsgerichte wero, projecten, …
 Handen: motorische ontwikkeling: atelier, sport, …
 Hart: gevoelsleven: vooral leren, kunnen en durven zichzelf zijn op een aanvaardbare manier
 Harmonie: samenleven in een “school”- gemeenschap

hoofd

harmonie

4 h’s

Zo willen we op een
creatieve manier een
evenwicht bereiken tussen
hoofd, handen en hart en
tot harmonie komen.

handen

hart
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1.4. Structuur
Onze school is samengesteld uit
leerlingengroepen die we pedagogische
eenheden noemen. De groepen worden
samengesteld volgens het bereikte niveau.
Voor de kleuters T3 en T9 zijn er drie
klasgroepen.
De leerkracht selecteert voor zijn klasgroep
ontwikkelingsdoelen en/of eindtermen voor de
verschillende leergebieden; daarvoor maakt hij

een groepshandelingsplan of een individueel
handelingsplan.
In onze afdelingen Type basisaanbod zijn er
hoofdzakelijk pedagogische eenheden die
samengesteld zijn op basis van kennis,
vaardigheden en inzichten in de leergebieden
Nederlands en wiskunde.
Naast de begeleiding door de klastitularis
worden leerlingen, die in aanmerking komen
voor extra ondersteuning, geholpen door:
blio’s, logo’s, kine’s en de psycholoog.

In onze afdelingen Type 9 (ASS) en T3 (emotionele en/of gedragsproblemen), zitten de leerlingen in
structuurklassen, aangepast aan hun niveau.
Voor de algemene vakken krijgen zij extra ondersteuning van paramedici (logo en kiné), de blioleerkracht, de psycholoog.
Elk type wordt ondersteund door een typecoördinator.

1.5. Organisatie - Huisvesting

Giblo heeft:
* 2 vestigingen
* 3 types

Op Antwerpseweg 48:
* Kleuters met een attest type 9 of
type 3.
* Leerlingen met een attest type
Basisaanbod. (onderbouw)
* Leerlingen met een attest type 9
autismespectrumstoornissen

Giblo 1 en 2

Op Schransdriesstraat 47:
* Leerlingen met een attest type
basisaanbod (middenbouw en
bovenbouw)

* Leerlingen met een attest type 3
GES
(gedrags- en/of emotionele
Problemen)
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1.6. Aanbod
Wij streven naar de ontwikkeling van het “totale” kind. Daarom vinden we dat er een aangenaam en
leerrijk klimaat in onze school moet zijn. Het kind wordt door het team aanvaard en gestimuleerd om
zijn/haar totale persoonlijkheid te ontwikkelen.
De leerkracht functioneert als begeleider. We houden rekening met de specifieke noden van elke
leerling.

1.7. Overleg en teamwerking
We werken in teamverband om de kinderen zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden.
In het begin van het eerste trimester organiseren we oriënterende klassenraden waar alle leerlingen
besproken worden.
In het tweede en derde trimester zijn er evaluerende klassenraden voor alle kinderen.
Zo kunnen we vorderingen of problemen in kaart brengen en de begeleiding aanpassen aan de noden
van elke leerling.
Bij vastgestelde problemen volgt er formeel overleg onder de vorm van een klassenraad met
eventueel ondersteuning van het CLB. Het handelingsplan wordt, als het nodig is, aangepast.
Minstens één keer per trimester worden de vorderingen van de kinderen die in behandeling zijn bij de
paramedici en/of blio-leerkracht besproken. Indien nodig passen zij hun handelingsplan aan.
De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de opvolging van het kind ligt bij de klastitularis.

1.8. Samenwerking met het basisonderwijs
Binnen onze scholengemeenschap Beerse, maar ook in de ruime regio zijn er samenwerkingsverbanden met het basisonderwijs, o.a.: logo-ondersteuning onder de vorm van screening van
kleuters en kine-ondersteuning onder de vorm van psycho- en schrijfmotoriek. Door toepassing van
het M-decreet hebben we ook een 10-tal teamleden die het gewoon basisonderwijs in de buurt gaan
ondersteunen. (ondersteuningsnetwerk NOA)
De ondersteuners helpen de gewone basisschool en zijn leerlingen in de zoektocht naar “redelijke”
aanpassingen zodat meer kinderen in het gewoon onderwijs kunnen functioneren. De expertise van
het buitengewoon onderwijs wordt ten gunste van die kinderen gebruikt.

Ondersteuningsnetwerk (NOA)
Wat?
Het Netwerk Ondersteuners Antwerpen is een samenwerking tussen het gewoon en het buitengewoon
onderwijs. (Gemeentelijk, Gemeenschaps-, en provinciaal onderwijs)
Het is bedoeld om leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte gedurende een periode of permanent,
gedeeltelijk of volledig te ondersteunen in het gewoon onderwijs met hulp vanuit het buitengewoon
onderwijs. De ondersteuning kan georganiseerd worden op niveau van het kleuter-, lager-, secundairen het hoger onderwijs.
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1.9. De eerste klas.
Ons eerste klasje vervangt de vroegere “speelleerklas” .
Kinderen die van de kleuterschool komen en nog niet schoolrijp zijn komen in deze laagste groep van
het type basisaanbod terecht.
De mogelijkheid om na één schooljaar terug te keren naar de basisschool waar ze vandaan kwamen
blijft behouden.
In de eerste klas wordt gestart met de leerstof van het 1° lj op een rustige, speelse manier, met een
ervaringsgerichte aanpak en veel aandacht voor de sociale ontwikkeling. Gemiddeld bereiken de
leerlingen in het eerste klasje het niveau van december eerste leerjaar.

1.10. Evaluatie
We willen de ouders op de hoogte houden van de ontwikkeling van hun kind. Daarom evalueren we
de kinderen op basis van de 4 h’s met: toetsen, leerlingvolgsystemen en/of observatieschema’s. Via
deze evaluatie trachten we te achterhalen waar het kind zich situeert. Hierdoor kunnen we, samen
met het CLB, onze schoolverlaters goed oriënteren.

1.11. Klimaat en omgang met de leerlingen
Wij creëren een menselijke school waar zowel de kinderen als het team zich goed voelen. Het mag
best gezellig zijn op school. Nochtans dient het kind zich aan een duidelijke structuur te houden: er
wordt afgesproken wat kan en niet kan. Kinderen krijgen welomlijnde opdrachten die effectief moeten
uitgevoerd worden. Falen daarentegen mag geen vertrouwensverlies betekenen, maar wel een signaal
om hulp.

1.12. Samenwerking met de ouders
De samenwerking tussen ouders, opvoeders en het schoolteam moet optimaal zijn. Deze
samenwerkingsverbanden gaan van logistieke hulp tot morele steun.
De ouders worden bij de inschrijving van hun kind in kennis gesteld van onze schoolvisie,
opvoedingsproject en schoolorganisatie,... zodat ze zich kunnen aansluiten bij onze kijk op opvoeding
en onderwijs. Dit zien wij als een start van een gezonde dialoog tussen ouders en school.
Bij het begin van het nieuwe schooljaar is er een informatieve avond voor de ouders om de werking
van de pedagogische eenheden te leren kennen. Bij elk oudercontact of na afspraak kunnen de ouders
ook spreken met het volledige team.
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1.13. Samenwerking met externe organisaties
Op vraag van ouders, interne of externe hulpverleners, gaan wij in op alle vormen van overleg die
onze leerlingen ten goede komen. Om de afwezigheid van onze leerkrachten te beperken nodigen we
externen (vb. privé logo of kiné) uit op onze school.

1.14. Bijscholing
Wij zijn constant op zoek naar de beste middelen, methoden, werkvormen en een
sociaal-emotionele aanpak om met het kind op zijn of haar niveau te kunnen werken en zo gerichte
hulp te kunnen bieden.
Het team is bereid tot extra inspanningen. We breiden onze kennis regelmatig uit door middel van
doelgerichte navormingen/opleidingen en uitwisseling van ervaringen met andere scholen. Dit is een
vereiste tot blijvend efficiënt onderwijs.

GIBLO heeft grote aandacht voor:
•

Kinderbetrokkenheid: elk kind afzonderlijk heeft recht op onze aandacht en zorg.

•

Schoolbetrokkenheid: de school telt veel medewerkers die allen vanuit hun eigen functie
werken aan hetzelfde doel. Van elke leerkracht wordt verwacht dat zij/hij actief deelneemt
aan het schoolgebeuren.

Onze school tracht haar doelstellingen te verwezenlijken in een open en democratische sfeer waar
iedereen zich thuis voelt.

Giblo 1 en 2
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2.PRAKTISCHE INFORMATIE



Situering van onze scholen:
Naam, adres, telefoon en e-mail:
Giblo1: Type Basisaanbod , Type 3,
Schransdriesstraat 47
2340 Beerse
Tel 014 61 26 50

Giblo2: Kleuters T3/T9, Type BasisA , Type 9,
Antwerpseweg 48 bus 1
2340 Beerse
Tel 014 61 05 49

www.giblo.be
administratie@giblo.be



Schoolbestuur

Giblo is een buitengewone basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.
Schoolbestuur: Gemeentebestuur Beerse
p.a. Gemeentehuis
Heilaarstraat 6
2340 Beerse
014 / 62 27 60
Het schoolbestuur wordt vertegenwoordigd door de schepen van onderwijs:
Dhr. Bart Craane (tevens burgemeester)



De directie

De directie staat in voor de dagelijkse schoolorganisatie. Je kan er steeds een afspraak maken via
bovenstaande telefoonnummers of mail.
Directeur Inge Deswert: inge.deswert@beerse.be



De schoolpsycholoog of - orthopedagoog
- Schransdriesstraat 47: Caroline Van Dooren
- Antwerpseweg 48: Jasmien Luyckx, Hanne Struyven

Zij hebben in de eerste plaats een beleidsondersteunende opdracht.
Zij geven mee de richting aan welke onze school uitgaat.
De psycho/ortho ondersteunt de directie, de type-coördinatoren en de leerkrachten.
Zij overleggen met het CLB, leerkrachten en ouders.
Daarnaast staan zij ter beschikking voor individuele en/of groepstherapie.

Giblo 1 en 2
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Beleidsondersteuning

De beleidsondersteuning begeleiden het team in de dagelijkse organisatie en planning. Zij
ondersteunen ouders, leerkrachten en leerlingen indien nodig.
 Voor Antwerpseweg: Isabelle Verhulst en Greet Diels
 Voor Schransdries: Jo Wouters en Greet Diels

Giblo 1 en 2
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Inspectie

Vlaanderen is ingedeeld in inspectiegebieden. De gegevens zijn terug te vinden op
‘onderwijsinspectie.be’



Scholengemeenschap

Onze scholen behoren tot de scholengemeenschap Beerse. (SGB)
Dit is een samenwerkingsverband met de 5 gemeentelijke basisscholen van Beerse:
Albertstraat 1, Schoolstraat 4, Schransdriesstraat 45, Giblo 1 Schransdriesstraat 47 en Giblo 2
Antwerpseweg 48.
Het dagelijks bestuur bestaat uit het directiecollege en Stef Sneyders, pedagogisch ondersteuner.



Schoolraad

De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden. De raad vergadert minimaal 3 keer per jaar.
De schoolraad bestaat uit

De voorzitter

De secretaris

De vertegenwoordiger van het schoolbestuur – schepen van onderwijs

De directies van de SGB
De vertegenwoordiging van onze leerkrachten:

Jo Wouters

Bart Lauvrys
De vertegenwoordigers van de ouders:

Leen Van der Kaa
De vertegenwoordiger van de socio-culturele gemeenschap:

Lieve Wuyts



Pedagogische Begeleiding

Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG).
Tel. 02/506.41.50 .
www.ovsg.be


Pedagogisch adviseur: Piet Mariën

Giblo 1 en 2

Onthaalbrochure voor ouders 2022-2023

10

3.Organisatorische afspraken
3.1 Begin en einde van de lessen


Antwerpseweg 48:

maandag, dinsdag, donderdag

vrijdag:

’s morgens:
’s middags:

09.00 uur tot 12.10 uur
13.10 uur tot 15.00 uur

09.00 uur tot 12.10 uur
13.10 uur tot 15.55 uur

woensdag:
’s morgens: 09.00 uur tot 11.45 uur
’s middags: vrij
Er is toezicht vanaf 8.45 uur



Schransdriesstraat 47:

maandag, dinsdag, donderdag

vrijdag:

’s morgens:
’s middags:

08.55 uur tot 12.05 uur
13.05 uur tot 15.00 uur

08.55 uur tot 12.05 uur
13.05 uur tot 15.45 uur

woensdag:
’s morgens: 08.55 uur tot 11.40 uur
’s middags: vrij
Er is toezicht vanaf 8.40 uur

Giblo 1 en 2
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3.2 Schoolvakanties, vrije dagen en studiedagen 2022-2023
Start schooljaar: donderdag 1 september 2022
1ste TRIMESTER
Pedagogische studiedag (vrijaf voor de leerlingen): maandag 19 september 2022
Herfstvakantie: maandag 31 oktober 2022 tot zondag 6 november 2022
Wapenstilstand: vrijdag 11 november 2022
Vrije dag: maandag 5 december 2022
Kerstvakantie: maandag 26 december 2022 tot zondag 8 januari 2023
2de TRIMESTER
Pedagogische studiedag (vrijaf voor de leerlingen): woensdag 1 februari 2023
Krokusvakantie: maandag 20 februari 2023 tot zondag 26 februari 2023
Vrije dag: maandag 13 maart 2023

3de TRIMESTER
Paasvakantie: maandag 3 april 2023 tot zondag 16 april 2023
Dag van de arbeid: maandag 1 mei 2023
O.H. Hemelvaart: donderdag 18 mei 2023
Brugdag: vrijdag 19 mei 2023
Pinkstermaandag: maandag 29 mei 2023
Pedagogische studiedag (vrijaf voor de leerlingen): woensdag 14 juni 2023
Einde schooljaar: vrijdag 30 juni 2023 (12.00 u)

Giblo 1 en 2
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3.3 Ziekte of ongeval van leerlingen

-

ZIEKTE:
Leerlingen die op school ziek worden:
Er wordt getracht de ouders of een verantwoordelijke te bereiken om het kind op te halen.
Indien het kind ernstig ziek is, wordt een dokter verwittigd of eventueel een
ziekenwagen opgeroepen.

-

SCHOOLONGEVAL:
De leerling loopt een kwetsuur op die deskundige verzorging vereist:
De ouders worden op de hoogte gebracht van het ongeval, bij ernstige zaken gebeurt dit
onmiddellijk.
De ouders ontvangen formulieren van de verzekering. Het invullen van de omstandigheden
van het ongeval gebeurt door de leerkracht. De behandelende geneesheer en de ouders vullen
een deel van het verzekeringsformulier verder in en voegen mutualiteitsgegevens (een
klevertje) toe. Het ingevulde verzekeringsformulier wordt samen met eventuele
betaalbewijzen zoals een ziekenhuisformulier bezorgd op het secretariaat. De administratief
medewerkers ondertekenen de ongevalsaangifte en nemen verder contact op met de
verzekeringsinstelling.

Giblo 1 en 2
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3.4 CLB: Vrij CLB-Kempen
Onze school is aangesloten bij VCLB “Kempen” – Vestiging Hoogstraten
Voor alle vragen over allerhande sociale of medische problemen of verdere
studierichtingen of studiekeuze kan men ook bij het CLB terecht.
Het CLB is aanwezig op geplande oudercontacten en op afspraak.
Besprekingen van leerlingen gebeuren altijd na afspraak. De titularissen en de
betrokken paramedici zijn ook aanwezig indien hun aanwezigheid relevant is (anders
bezorgen ze de klastitularis vooraf een verslag)
Op aanvraag van de type-coördinator of klasleerkracht, kan er een medewerker aanwezig zijn
bij klassenraden.
De coördinatoren organiseren
1. Oriënterende klassenraden in het begin van het schooljaar.
2. Evaluerende klassenraden in februari en juni.
3. Klassenraden over pregnante problemen gedurende heel het schooljaar.

Vestigingscoördinator CLB: Greet Vorsselmans
Gravin Elisabethlaan 2,
2320 Hoogstraten

Tel: 03 314 39 70

Contactpersonen:

Ann Florizoone:
onthaalteam
Ann Bosmans:
onthaalteam
Els Van Ballaer: langlopende trajecten
Katrien Boonen: sociaal verpleegkundige

Giblo 1 en 2
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3.5 SCHOOLFEEST 2022-2023
Zaterdag 10 juni 2023

3.6 Leren en opvoeden
Naast een maximale aandacht voor taal en rekenen, bieden wij via WERO een ruim onderwijsaanbod
waarbij natuur, maatschappij, tijd, ruimte, bronnengebruik en technologie aan bod komen.
De creatieve ontplooiing van onze leerlingen wordt aangesproken in muzische vorming (zang, toneel,
muziek, crea-namiddagen en atelieractiviteiten).
Ook werken wij aan leren leren (zelfstandig nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden verwerven)
Wanneer nodig zullen kinesisten en logopedisten of bijzondere leermeesters individuele opvoeding
(BLIO) extra ondersteuning bieden.
Soms gebeurt dit groepsondersteunend, samen met de ASV-leerkracht, soms in aparte deelgroepen,
indien nodig individueel.
De bijzondere leermeesters LBV (levensbeschouwelijke vakken: godsdiensten en zedenleer) werken
gericht mee aan de ontwikkelingsdoelen en/of eindtermen van de leerlingen.
Kortom: met heel het team proberen wij de kinderen sociaal vaardig en weerbaar te maken,
met een open geest, klaar voor de grote sprong in de maatschappij.

3.7 Optimale integratie
Ons team staat met een ‘warm hart’ klaar om de kinderen ‘op te vangen’.
Wij willen hen begeleiden, hen zelfstandig leren functioneren, zodat zij later actief kunnen participeren
in de maatschappij.
Onze deur staat steeds open voor iedereen die begaan is met de opvoeding van het kind.

Giblo 1 en 2
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4. Personeel
4.1

Directie & Beleids- en ondersteunend personeel

Directie:
Inge Deswert: directeur, met bureel op Schransdries en Antwerpseweg.
Contact: directie@giblo.be
Administratieve medewerkers:
Algemene administratie: Schransdriesstraat 47
Organisatie busvervoer: Antwerpseweg 48
ICT:
Mark Canfyn : ICT-Coördinator Scholengemeenschap - Beerse
mark.canfyn@beerse.be

Giblo 1 en 2
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4.2 ANTWERPSEWEG 48: Afdelingen; type basisaanbod, type 9 (ASS) en kleuters
type 9 en type 3.
psycho/ortho:

Jasmien Luyckx & Hanne Struyven

beleidsondersteuning:

Isabelle Verhulst

Klasleerkrachten:
Annemie Machielsen
Robin Baelen
Inés Van Hest
Bart Lauvrys
Goedele Van Dooren
Lotte Haesendonckx
Kathleen Boermans
Nele Van der Weyden
Lize Verschueren
Marjolein Maes
Sandra Van Sande
Annick De Knaep
Daphnie Meeus
Thaïs Peeters (+ Sarah Jacobs) (kleuters)
Kaat van Velthoven (kleuters)
Lore Woestenburg (kleuters)
L.O.:

Inge Leenaerts, Dorien Truyens

Ambulant/BLIO:

Veerle Govaerts, Tinne Mostmans, Noy Many, Bie Versmissen,
Dominic Hermans, Ingeborg Maes, Greet Verhoeven, Ilse Vaes,
Lien Vemonden, An Van Olmen

Bijzondere leermeester LBV:
KGD:
NCZ:
Isl. Gd.:

Bie Versmissen
Maruschka Van Bellingen
Horia Ajmida

Paramedici:
- Kinesitherapie:

Annemie Aerts, Isabelle Hosten, Stijn Van Hoeck

- Logopedie:

Nina De Gruyter, Karolien Baeyens, Anne Heylen, Kim De
Houwer, Anouk Martens, Astrid Vanbroekhoven, Jente Gommers

Giblo 1 en 2
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4.3 SCHRANSDRIESSTRAAT 47: Afdeling type basisaanbod en type 3 GES
Psycho:

Caroline Van Dooren

beleidsondersteuning:

Jo Wouters

Klasleerkrachten:
Kitty Verstricht
Imke De Beuckelaer
Caroline Van Steenbergen
Griet Van Heurck
Vicky Vosters
Stephanie Van Sande
Kim Heyns
Sara Gers
Sofie Ceusters
Ellen Dijckmans en Siebe Jansen
Ambulant/BLIO:

Sven Borgmans, Vincent Jacobs, Anthe Heydens, Ellen Ooms,
Veerle Govaerts, Lien Vermonden

L.O.:

Hilde Clessens, Vincent Jacobs

Bijzondere leermeester LBV:
KGD:
NCZ:
Isl. Gd.:

Ellen Ooms, Anthe Heydens
Maruschka Van Bellingen
Horia Ajmida

Paramedici:
- Kine:

Stijn Van Hoeck, Isabelle Hosten

- Logopedie:

Nina De Gruyter, Irene Geerts, Anne Heylen, Charlotte Peeters

4.4 ONDERSTEUNINGSNETWERK
Coördinator:
Regiocoach:
Ondersteuners:

Vicki Tops
Griet Lenie
Göran Spooren, Julie Meulemans, Griet Lenie, Nicky Sips,
Annelies Bertels, Runa Janssen, Marjan Wouters, Annick Van
Rooy, Nele Noyens, Lisse Hendrickx, Stephanie De Zutter,
Hanne Michielsen, Jolien Eykens, Carine Van Eyndhoven, Helene
Dirckx, Kathleen Lowartz, Elien Willems, Greet Jespers, Dorien
Dierkx, Jessie Versmissen, An Slegers, Rajani Fierens, Conny
Van der Eycken
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5. Voor- en naschoolse & Buitenschoolse opvang
De personeelsleden van de dienst buitenschoolse opvang in de basisschool Schransdries zorgen voor
de opvang van onze leerlingen. Deze opvang is betalend. Zij beginnen om 07.00 uur en stoppen om
18.30 uur. De dienst werkt ook op woensdagnamiddag tot 16.00 uur. Indien de kinderen niet voor
16.00 u kunnen afgehaald worden, gaan ze ’s middags met de schoolbus naar de Berenboot.
Tijdens de meeste verlofdagen, inbegrepen herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie, en
tijdens de grote vakantie is er opvang (in de Berenboot). Hiervoor wordt een kleine vergoeding
gevraagd. Meer informatie kan u bekomen op het secretariaat en tijdig inschrijven is noodzakelijk.
MILIEU
Op onze school hebben wij oog voor het milieu en ecologie. Op beide vestigingen verzamelen wij
onder andere plastieken dopjes van cola, spa, etc. De ingezamelde dopjes gaan naar het
gemeentehuis, waar ze ter beschikking worden gesteld aan een vereniging die met de opbrengst
blinde-geleide honden opleidt.
MOS-PROJECT





brooddoos en drinkbus (gekregen bij inschrijving): er wordt van de leerlingen verwacht dat zij
een ‘gezonde’ brooddoos meebrengen en hun drinkbus waar water in zit en zeker geen
frisdranken. Wanneer de leerlingen flesjes, aluminiumfolie, brikjes,… bij hebben, moeten zij dit
terug mee naar huis nemen. De school verkoopt geen drank.
fruit op school: elke week wordt er op dinsdag fruit geleverd.
Kippen, composteren
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7. Aanwezigheden - afwezigheden
Leerplichtige leerlingen dienen tijdens de schooldagen aanwezig te zijn.
Afwezigheden zijn pas wettig indien de ouders een schriftelijke verklaring meegeven
(max 4 briefjes voor max. 3 opeenvolgende kalenderdagen ) of wanneer een arts een medisch attest
aflevert.
Mogelijk blijft je kind één of twee jaar langer in de kleuterklas. Het is dan toch al leerplichtig.
Vanaf schooljaar 2020-2021 moeten kleuters, in het schooljaar dat ze 5 jaar worden, minstens 290
halve dagen naar school. (dit schooljaar telt 317 halve dagen)
Gelieve bij afwezigheid de school én de busjuf (telefoonnummers zie blz 23) te verwittigen.

Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is
Overlijden van een persoon (dit kan voor ouders, stiefouders, broer, zus, schoonbroer-en zus,
grootouders van de leerling)
Hiervoor moet vooraf toestemming worden gevraagd aan de directeur.

Problematische afwezigheden
Alle andere afwezigheden zijn problematische afwezigheden. Bv. overslapen, bus gemist, persoonlijke
redenen…
De school zal de ouders onmiddellijk contacteren bij elke problematische afwezigheid. Bij herhaling zal
aan de ouders een overzicht worden bezorgd van de afwezigheden van het lopende schooljaar.
De problematische afwezigheden wordt gemeld aan het CLB. School en CLB zullen in communicatie
met de betrokken ouders een begeleidingsplan opstellen voor de betrokken ouders en hun kind(eren).
Zorgwekkende dossiers
Als de begeleiding in samenwerking met het CLB niet het nodige resultaat oplevert, moet de school
contact opnemen met het Agentschap voor Onderwijsdiensten. Het Agentschap zal in samenspraak
met de school onderzoeken welke verdere stappen gezet kunnen worden. Hierdoor komt de
toekenning van de schooltoelage voor kinderen in het basisonderwijs in het gedrang.
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8. Algemene schoolafspraken
Middagtoezicht
Het middagtoezicht gebeurt door de leerkrachten.
De leerlingen eten in een klas onder begeleiding van de klastitularis.
Middagdrank: water
Lege brikpakjes, flesjes moeten mee terug naar huis.
Er worden geen frisdranken of sportdranken toegestaan.
Leerlingengegevens
Alle gegevens over leerlingen hebben een vertrouwelijk karakter of ze vallen onder de wetgeving op de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer. (GDPR)
Inschrijvingsformulieren:
De documenten die horen bij de inschrijving worden door de klastitularis, de psychologe en de
coördinator (leerlingenadministratie) beheerd.
Rapporten
Op het rapport worden geen punten gegeven.
Via kleuren wordt er aangegeven of de leerstof beheerst is, of er nog aanbreng/inoefening nodig is.
80% ( 8-9-10 )
= blauw
60% ( 6-7 )
= groen
40 % ( 4-5 )
= oranje
Minder ( - 4 )
= rood
Voor de opmaak van de rapporten is er een overleg op vastgelegde data tussen de klastitularis en de
paramedici.
De rapporten worden meegegeven voor de kerstvakantie, de paasvakantie en
de grote vakantie.
Voor leerlingen van gescheiden ouders wordt, op vraag, het rapport gemaild aan moeder of vader.
Leeruitstappen
Alle klassen maken regelmatig uitstappen, te voet, met de bus, met de trein, met de schoolfietsen of
met carpooling.
Onze school probeert steeds de kostprijs laag te houden.
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Huiswerk:
We vinden het belangrijk dat onze leerlingen ook thuis leren plannen, organiseren en werken. Per
type zijn er afspraken i.v.m. huistaken. De klastitularis vertelt u hierover meer.
Schoolzwemmen:
Wanneer uw kleuter gaat zwemmen, wordt u hiervan verwittigd.
De jongste klassen en de leerlingen van de middenbouw gaan om de twee weken zwemmen (1 uur) en
de bovenbouw gaat om de twee weken zwemmen (half uur).
Geldverrichtingen – ophalen van geld
Voor de normale uitgaven is er een schoolrekening. Deze betalingen gebeuren via een factuur /
overschrijving en komen 3x per jaar.
Geld
Enkel voor de wafelslag, georganiseerd door onze ouderwerking, mag er contant geld worden
meegebracht.
Kledij
Turnkledij:
Volgens afspraak: een T-shirt, een broekje en turnpantoffels (geen uniform)
De nieuwe leerlingen krijgen van de ouderraad een turnzak om hun turnkledij op te bergen.
T-shirt en broekje gaan regelmatig mee naar huis om uitgewassen te worden.
Dagelijkse kleding:
Wij verwachten dat onze leerlingen verzorgd naar school komen. Vakantiekledij is niet gelijk aan
schoolkledij. (vb teenslippers,…)
Voeding
Omdat we in onze school veel aandacht besteden aan gezonde voeding (gezond ontbijt, beweging,…),
vragen van de ouders om de middaglunch van uw kind gezond te houden.
Als tussendoortje kan een stuk fruit, een droge koek,…
Chips, snoep, frisdranken horen niet thuis in de boekentas. Enkel water wordt toegestaan.
Verjaardagen
Vanaf dit schooljaar mogen leerlingen geen traktaties naar school brengen. Dit kadert in het
armoedebeleid van onze scholengemeenschap. Uiteraard wordt de jarige wel gevierd in de klas.
GSM & elektronische spelletjes/toestellen.
GSM’s, tablets, ….. worden op de bus toegestaan om muziek te beluisteren of een spelletje te spelen
(met oortjes!). Er mogen in geen geval beeld- en geluidsopnamen gemaakt worden.
Op school wordt alle elektronica opgeborgen. Om misbruik te voorkomen zullen de leerkrachten van
de oudste klassen de toestellen iedere ochtend ophalen. De school (busjuf) is niet verantwoordelijk
voor schade, verlies, diefstal,…

Schoolagenda en/of heen-en-weerschriftje, heen- en weermail
- de leerlingen gebruiken een schoolagenda
- er kunnen eventueel opmerkingen in genoteerd worden
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9.

Medicijnen op school

Er kunnen in principe geen medicijnen door de leerkracht toegediend worden.
Indien er een vraag van de ouders is om het medicijn toe te dienen, kan dit enkel op
doktersvoorschrift.

10.

Busafspraken + busbegeleiding

We zetten het belangrijkste even voor u op een rijtje:
- Onze bussen mogen nergens achteruit rijden. In een doodlopende straat komt ze dus niet.
Onverharde wegen mag ze even min inrijden.
- De bus rijdt zo stipt mogelijk. We vragen iedereen 10 minuten voor het opgegeven uur klaar te
staan.
- Vanaf 1/09/2009 is er slechts 1 op- en afstapplaats per leerling mogelijk.
Uitzonderingen op deze regel zijn:
Co-ouderschap
Indien de leerling ’s morgens en/of ’s avonds in een kinderopvang of bij andere personen dan
de ouders verblijft.
Elke wijziging van halte dient vooraf aangevraagd en goedgekeurd te worden door de dienst
leerlingenvervoer.
Dit betekent dat er niet kan gebeld worden naar de school of de busbegeleidsters om uw kind
op een avond of ochtend ergens anders op te halen of af te zetten.

Busbegeleiding:
-

Bus 1: Ria
tel.:
Bus 2: Ellen
tel.:
Bus 3: Lotte
tel.:
Bus 4: Nicole
tel.:
Bus 5: Hilde
tel.:
Bus 6: Sabine
tel.:
Bus 7: Lieve
tel.:
Bus 8: Christel
tel:
Bus 9: Liza
tel.:
Bus 10: Kathleen
tel.:
Bus 11: Vera
tel.:
Bus 12: Gerda
tel.:
Vaste vervanging: Els en Anne-Marie

0491/15.99.01
0491/15.99.02
0491/15.99.03
0491/15.99.04
0491/15.99.05
0491/15.99.06
0491/15.99.07
0491/15.99.08
0471/33.29.00
0471/33.29.88
0471/33.29.01
0471/67.32.50

! Busbegeleiding tijdig verwittigen als jullie kind om een of andere reden niet meegaat
met de bus.

Wij wensen iedereen een
fijn schooljaar en hopen op een
goede samenwerking.
Team en directie
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