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De school waar ik
me telkens weer
over verwonder!

Welkom in onze school!
De school waar
iedereen zichzelf
mag of kan
ontmoeten !

Hartelijk dank voor het vertrouwen in onze school.
Deze school behoort tot het Gemeenschapsonderwijs, kortweg het GO!
Wij bieden een klare kijk op wat belangrijk is : uw kind.
Zijn of haar talenten, interesses en ambities komen op de eerste plaats.
Want in het GO! is iedereen VIP,
hier is iedereen een Veelzijdige Intelligente Persoonlijkheid.
En iedereen is welkom!

Het schoolteam van GO! basisschool De Suikerspin zal zijn uiterste best doen om je kind een
onvergetelijk schooljaar te bezorgen.
Ieder kind is uniek en verdient een kans om zich volgens zijn eigen mogelijkheden te ontwikkelen.
Hiervoor stellen wij alles in het werk. Wij willen elk kind een school bieden waar het zich onmiddellijk
thuis kan voelen en waar het met de allerbeste zorgen wordt omringd.

Wij bieden je graag deze infobrochure aan met een aantal praktische richtlijnen in verband met onze
school. Bewaar deze dan ook zorgvuldig!
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Het ABC van De Suikerspin
… van
‘durf jezelf
ontmoeten!’

… van
‘samen
staan we
sterk!’

… van
‘elkaar
helpen is de
boodschap!’

… van
‘iedereen
voelt zich
hier thuis!’
… van
‘uniek is
ieder kind!’

… van
‘samen leren,
samen spelen!’

… van
‘elk kind
wint van
zichzelf!’
… van
‘respect
voor
iedereen!’

… van
‘kleine
school, fijne
school!’

… van
‘plagen en
pesten
aanpakken!’

… van
‘iedereen is
hier welkom!’

… van
‘niemand
staat alleen!’
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De inrichtende macht
Onze school behoort tot het GO!
Deze onderwijsinstelling is een basisschool, waar onderwijs op niveau van kleuter- en lager onderwijs
wordt gegeven.

Gegevens van de school
GO! basisschool De Suikerspin
Pastorijstraat 78 – 3300 Tienen
 016 81 83 88
 directeur@go-desuikerspin.be
 www.desuikerspin.be

dieter.rodeyns@huis11.be

Inrichtende macht
Scholengroep Huis 11
Rerum Novarumlaan 1
3010 Kessel-Lo

5
Algemeen directeur
Mevrouw Kaat Vandensavel
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Het Pedagogisch Project
GO! basisschool De Suikerspin is een school waar ieder kind zich thuis voelt, een veilige
thuishaven waar eenieder geborgenheid vindt. Ons schooltje, gelegen in de schaduw van de Tiense
Suikerraffinaderij, geeft alle kinderen optimale kansen om zich te ontwikkelen volgens hun eigen
mogelijkheden.
En voor onze kinderen gaan we ver. Voor ons zijn ze allemaal échte VIP’s : Veelzijdige en
Intelligente Persoonlijkheden! Geen nummers op een lijst, maar échte mensjes die we in onze
school willen stimuleren en uitdagen, zodat ze hun fundamenten kunnen gieten om daarna verder
te bouwen aan hun volwassenheid. Wij bieden een klare kijk op wat belangrijk is: jouw kind.
Zijn of haar welbevinden, talenten, interesses en ambities komen op de eerste plaats.
Wij maken deel uit van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
Het GO! voedt op tot actief burgerschap door respect, oprechtheid, gelijkwaardigheid, openheid,
engagement en betrokkenheid te bewerkstelligen.
Het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs (PPGO!) staat voor een dynamisch
mens- en maatschappijbeeld. Het PPGO! beoogt gelijke kansen bij de maximale ontplooiing en
vorming van persoonlijkheden. Daarbij streven we ernaar dat wie in het GO! gevormd en ontwikkeld is
de volgende eigenschappen heeft:
• kijkt met een open geest, zonder vooroordelen, en toont belangstelling en respect voor ieders
mening en bestaande verschillen;
• toont zich authentiek en integer in het samenleven met anderen, door eerlijk en respectvol uit te
komen voor eigen ideeën en overtuigingen;
• huldigt de gelijkwaardigheid van mensen en de emancipatie van elk individu niet enkel als
principe, maar spant zich ook in om ze te verwezenlijken;
• is betrokken bij de sociale werkelijkheid, dat wil zeggen:
• eerbiedigt de universele rechten van de mens en zijn fundamentele vrijheden en draagt bij tot hun
realisatie;
• handelt volgens democratische waarden en instellingen;
• verzet zich tegen maatschappelijke ongelijkheden en zet zich in voor sociale rechtvaardigheid.
• is mondig en kritisch en kan ideeën helder, genuanceerd en respectvol uiten;
• is bereid om een leven lang en levensbreed te leren.
Ons team zet zich dagelijks in om te werken aan deze sterke fundamenten.

In GO! basisschool De Suikerspin worden kleintjes … GROOT.

Het Notendopje van GO! basisschool De Suikerspin 2022-2023

6

De schoolorganisatie
In onze school geldt de volgende dagindeling:

Maandag
Dinsdag
Donderdag

Woensdag

Vrijdag

Ochtendtoezicht 08.30u

Ochtendtoezicht 08.30u

Ochtendtoezicht 08.30u

08.50u – 09.40u

08.50 u – 09.40u

08.50u – 09.40u

09.40u – 10.30u

09.40u – 10.30u

09.40u – 10.30u

Speeltijd

Speeltijd

Speeltijd

10.45u – 11.35u

10.45u – 11.35u

10.45u – 11.35u

11.35u – 12.00u

11.35u – 12.00u

Middagmaal + speeltijd

Middagmaal + speeltijd

13.00u – 13.50u

13.00u – 13.50u

13.50u – 14.40u

Speeltijd

Speeltijd

14.10u – 15.00u

14.50u – 15.40u

Belangrijke aandachtspunten
- Jouw kleuter mag vanaf 08.30u naar de klas worden gebracht. De juf is dan aanwezig.
- Jouw lagere schoolkind mag vanaf 08.30u naar de speelplaats worden gebracht. Er is dan
toezicht verzekerd.
- Is jouw kind ’s morgens voor 08.30u aanwezig op school? Dan moet het verplicht naar de opvang.
Jouw kind mag voor 08.30u niet alleen op de stoep, in de inkomhal of op de speelplaats aanwezig
zijn, omdat er op die plaatsen dan nog geen toezicht is.
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Het schoolteam
Directie en beleid
Directie
Administratie
ICT-coördinatie

Dieter Rodeyns
Greet Moreau
Christa Buntinx
Karen Peuteman

Zorgcoördinatie
Schoolmentor

Ilse Miliaux
Ilse Miliaux

Taal-en beleidscoach

Karlien Van Edom

Jasmien Arnauts
Vera Vermeylen

Tweede kleuterklas A
Tweede kleuterklas B
Lichamelijke
Opvoeding
Vrijwillig
kleuterassistent

Leslie Taverniers
Leentje Van Gucht
Tim Vandermaesen
Ansje Bogaerts
Monique Bruyninckx

Tweede leerjaar A
Tweede leerjaar B
Vierde leerjaar A
Vierde leerjaar B
Zesde leerjaar

Jolaine Daenen
Sieglinde Boogaerts
Katrien Vits
Johan Gerets
Audrey Schoensetters
Aycha Bautmans
Nog aan te stellen

Kleuterschool
Eerste kleuterklas A
Eerste kleuterklas B
Derde kleuterklas A
Derde kleuterklas B
Kinderverzorging

Lies Lambrechts (Julie Bouts)

Sabrina Vandezande
Cindy Govaerts
Jeannine Peeters

Lagere school
Eerste leerjaar A
Eerste leerjaar B
Derde leerjaar A
Derde leerjaar B
Vijfde leerjaar A
Vijfde leerjaar B
Lichamelijke
Opvoeding

Marleentje Boesmans
Wendy Braem
An Peeters
Birgit Schier
Gerry Donvil
Edward Kinnaer
Ansje Bogaerts

Leerkrachtenplatform
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Bijzondere leermeesters levensbeschouwelijke vakken
Rooms-Katholieke
Godsdienst
Islamitische
Godsdienst

Charlotte Boex
Rabiye Cal

Protestantse
Godsdienst
Niet-Confessionele
Zedenleer

Anne-Marie Gasia
Anke Poffé

Kinderbegeleiders via FERM
Voor- en naschoolse opvang

Monique Bruyninckx en collega’s

Keuken, hygiëne en klussen
Keukenverantwoordelijke

Nerdjevan Bali

Vrijwilligers

Romain Vanwinckelen
Fernanda Bruyninckx
Theo Verbeylen

Hygiëneverantwoordelijke

Anja Buttiens (ISS)
Nerdjevan Bali
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Communicatie
Schoolwebsite
Op onze schoolwebsite vind je heel wat informatie over de school. Je kan er ook documenten
terugvinden in digitale vorm: het schoolreglement, deze infobrochure, een aangifteformulier voor
ongevallen op school, het formulier ‘toestemming van ouders’.

www.desuikerspin.be

Facebookpagina
Onze school heeft ook een Facebookpagina. Hierop plaatst de school info. Alle klassen hebben op
onze Facebookpagina afgeschermde groepen. In deze groepen vind je herkenbare foto’s van de
klaswerking.
Aandachtspunten:
-

Het is niet toegestaan dat ouders foto’s van de klas delen op hun persoonlijk Facebookprofiel
indien hierop andere leerlingen staan.
Omwille van de wetgeving op de privacy worden alleen (plus)ouders toegelaten tot de
klasgroepen.

www.facebook.com/basisschool.desuikerspin/

Smartschool
De school en de leerkrachten communiceren met de ouders via Smartschool.
Papa en mama krijgen hiervoor elk een login en wachtwoord. De logins en wachtwoorden worden
persoonlijk bezorgd per brief of e-mail.

U kan Smartschool op 2 manieren raadplegen:
1. Via het internet:
- Typ volgend adres in de adresbalk in (NIET in een zoekbalk!): desuikerspin.smartschool.be
- Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord.
- Verander meteen je tijdelijke wachtwoord!
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desuikerspin.smartschool.be

2. Via de app van Smartschool:
- Download de app ‘Smartschool’ via de Playstore of de App Store.
- Typ bij mijn school ‘De Suikerspin’.
- Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord.
- Verander meteen je tijdelijke wachtwoord!
Wachtwoord verloren?
Volg dan volgende stappen:
Ga met de pc op het internet:
- Typ volgend adres in de adresbalk in (NIET in een zoekbalk!): desuikerspin.smartschool.be
- Klik op ‘wachtwoord vergeten’.
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- Vul de gebruikersnaam in:

voornaam kind.eerste letter familienaam
Bvb.
dieter.r
- Vul je e-mailadres in dat je hebt gebruikt toen je de eerste keer hebt ingelogd.
- Klik op ‘wachtwoord aanvragen’.
U zal op deze manier een e-mail krijgen om uw Smartschoolaccount te kunnen herstellen.
Lukt dat niet? Stuur een e-mail naar directeur@desuikerspin.be
Wij proberen dan uw probleem op te lossen.
Aandachtspunten:
-

De logins voor mama en papa zijn steeds dezelfde. Mama en papa kunnen niet hetzelfde
wachtwoord kiezen.
Wij vinden het heel belangrijk dat zowel mama én papa hun Smartschool activeren voor al
hun kinderen. Als je dat niet doet, kan niet elke leerkracht van je kind jou een bericht sturen.
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-

Wij vinden het heel belangrijk dat alle mama’s en papa’s hun Smartschoolberichten lezen.
Anders blijven wij deze berichten als ‘ongelezen’ zien.

WhatsApp- of Messengergroepen
Sommige leerkrachten maken WhatsApp- of Messengergroepen aan. Er zal vooraf je toestemming
worden gevraagd om je in deze groep toe te voegen.
Aandachtspunten:
-

-

Deze groepen zijn bedoeld als snelle communicatiekanalen, dit zijn geen chatgroepen
voor ouders.
In deze groepen worden geen ‘schoolproblemen’ besproken. Het is niet de plaats waar je
als ouder andere ouders aanspreekt over het gedrag van hun kind, waar je als ouders ruzies
oplost of waar je als ouder laat weten niet akkoord te zijn met de leerkracht of de school. Dit is
niet de bedoeling. Voor deze onderwerpen richt je je persoonlijk of via Smartschool tot de
leerkracht en/of de directeur.
De leerkracht kan je als ouder uit een groep verwijderen en kan ervoor zorgen dat je niet
meer kan reageren in een groep. De leerkracht zal dan steeds met jou bespreken waarom
deze beslissing werd genomen.

Respecteer de vrije tijd en de privacy van de teamleden
In deze digitale tijd is het makkelijk om iedereen langs verschillende kanalen te contacteren.
Daarom durft de school jou het volgende vragen:
-

stuur belangrijke vragen voor de teamleden via een Smartschoolbericht.
respecteer de vrije tijd en de privacy van teamleden en contacteer ze niet via sociale
mediakanalen.
verwacht niet meteen een antwoord op je vraag, maar gun teamleden de tijd om te
antwoorden.

En vergeet vooral het volgende niet …
Heb je een probleem dat je graag wil bespreken? Facebook en andere sociale media lossen dat
probleem niet voor jou op. Een telefoontje naar de school of een gesprek met de leerkracht kan
wonderen doen. We zijn allemaal mensen en niemand is perfect. Dankjewel!
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Inschrijvingen
Wil jij jouw kind inschrijven in GO! basisschool De Suikerspin? Dan willen we jou hartelijk bedanken
voor het vertrouwen in onze school.
We geven je hiervoor graag de volgende info:

Wanneer zal je kind starten in GO! basisschool De Suikerspin?

Schooljaar 2022 – 2023
Je kan je kind inschrijven:
•

•

In de grote vakantie
tot 05.07.2022 / vanaf 16.08.2022
➔ Alle werkdagen
van 09.00 u tot 12.00 u
van 13.00 u tot 15.00 u

Schooljaar 2022 - 2023
Je kind kan pas worden ingeschreven in de
periodes die in het Lokaal Overlegplatform
basisonderwijs werden afgesproken.
Voor de inschrijvingen voor schooljaar 20232024 zal de stad Tienen werken met een
aanmeldingsprocedure.

➔ Op woensdag
van 09.00 u tot 12.00 u

Er zullen data worden vastgelegd voor de
volgende voorrangsgroepen:

➔ Op afspraak

• Voorrang voor broers en zussen

Vanaf 01.09.2022

• Voorrang voor kinderen van personeel

➔ Elke schooldag
tijdens de schooluren

• Periode dubbele contingentering
• Vrije inschrijvingen

Op de website kan je bekijken of er nog vrije plaatsen zijn.
Het is wel belangrijk dat je voor de inschrijving een afspraak maakt.
De directeur maakt graag tijd voor een persoonlijk gesprek en rondleiding.
Je kan steeds telefonisch of via e-mail een afspraak maken:
 016 81 83 88
 directeur@desuikerspin.be dieter.rodeyns@huis11.be

Welk officiële documenten kan je gebruiken voor een inschrijving?
Voor de inschrijving heb je een officieel document nodig zoals:
- de KIDS-ID (identiteitskaart) van het kind
- de blauwe geboortekaart
- het trouwboekje van de ouders
- een uittreksel uit de geboorteakte
- het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, de reispas voor vreemdelingen
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Wat ontvang je bij de eerste inschrijving?
Bij de eerste inschrijving ontvang je:
- een formulier algemene inlichtingen (intakedocument)
- een vragenlijst betreffende Gelijke Onderwijskansen
- een keuzeformulier levensbeschouwelijke vakken (lagere school)
- een informatiebrochure en een schoolreglement
- een verklaring van de opleiding van de moeder
- een verklaring betreffende het gebruik van medicatie op school
- een verklaring betreffende het publiceren van beeldmateriaal
- een verklaring betreffende kennisname van het schoolreglement

Instapdata 2,5-jarigen
Kleuters kunnen naar school vanaf de datum dat ze de leeftijd van twee jaar en zes maanden bereikt
hebben. Als ze jonger zijn dan drie jaar, mogen ze pas een eerste keer naar school komen op één van
de wettelijk opgelegde instapdata.
We geven je een overzicht van de instapdata en kijkdagen (speeluurtje):

Instapdatum
de 1e schooldag
na de zomervakantie
de 1e schooldag
na de herfstvakantie
de 1e schooldag
na de kerstvakantie
de officiële teldag

01 september 2022

de 1e schooldag
na de krokusvakantie
de 1e schooldag
na de paasvakantie
de 1e schooldag
na Hemelvaart
de 1e schooldag
na de zomervakantie

Kijkdag

07 november 2022

25 oktober 2022

09 januari 2023

20 december 2022

01 februari 2023

31 januari 2023

14 februari 2023

27 februari 2023

17 april 2023

28 maart 2023

22 mei 2023

09 mei 2023

01 september 2023

13 juni 2023

Het speeluurtje duurt elke kijkdag van 13.15u tot 14.40u.
Jouw kindje brengt een boekentasje met een koekje en een drankje mee.
Het is de bedoeling dat jouw kindje zonder jouw aanwezigheid probeert te wennen in de klas;
Ondertussen heb jij een gesprek met de directeur, de zorgcoördinator of taalcoach.
Op de website van de school kan je steeds bekijken of er nog vrije plaatsen zijn:
www.desuikerspin.be
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Ferm Kinderopvang vzw: voor- en naschoolse opvang
Ouders die beiden buitenshuis werken, moeten voor hun kinderen opvang hebben voor en/of na
schooltijd. De stad Tienen werkt hiervoor samen met Ferm in alle basisscholen.

Wanneer is er voor- en naschoolse opvang?
Ferm organiseert in onze school opvang volgens volgend schema:
MAANDAG - DINSDAG - DONDERDAG

WOENSDAG

VRIJDAG

Voor de lessen
Opvang door Ferm
van 07.00u tot 08.30u
Betalend

Opvang door Ferm
van 07.00u tot 08.30u
Betalend

Opvang door Ferm
van 07.00u tot 08.30u
Betalend

Na de lessen
- Opvangkwartier door school
van 15.40u tot 15.55u
Niet betalend

- Opvangkwartier door school
van 11.35u tot 11.50u
Niet betalend

- Opvangkwartier door school
van 15.00u tot 15.15u
Niet betalend

- Opvang door Ferm
van 15.40u tot 18.00u
Betalend

- Opvang door Ferm
van 11.50u tot 18.00u
Betalend

- Opvang door Ferm
van 15.15u tot 18.00u
Betalend

14
Tarieven
In alle basisscholen gelden de volgende tarieven:
Normaal tarief:
Voor- en naschoolse kinderopvang:
€ 1,19 per begonnen halfuur
Woensdagnamiddag:
€ 1,19 per begonnen halfuur
€ 7,57 voor een halve dag (minder dan 6 uur)
€ 15,11 voor een hele dag (langer dan 6 uur)
Vakantiedagen:
€ 7,57 voor een halve dag (minder dan 6 uur)
€ 15,11 voor een hele dag (langer dan 6 uur)

Verminderd tarief:
Voor gezinnen met meerdere kinderen die op éénzelfde dag naar de opvang komen, geldt vanaf het
eerste kind:
€ 0,89 per begonnen half uur
€ 5,68 voor een halve dag
€ 11,33 voor een hele dag
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Sociaal tarief:
Personen met financiële moeilijkheden kunnen een sociaal tarief aanvragen bij de verantwoordelijke
van de opvang. Er wordt onderzocht of deze persoon recht heeft op een sociaal tarief aan de hand
van het aanslagbiljet of recente loonbrieven. Het sociaal tarief wordt toegekend voor één jaar.
€ 0,60 per begonnen half uur
€ 3,79 voor een halve dag
€ 7,56 voor een hele dag

Wie zijn de kinderbegeleiders in de voor- en naschoolse opvang?
De kinderbegeleiders van Ferm in de voor- en naschoolse opvang van onze school zijn:
•

Monique Bruyninckx en collega’s

Contactgegevens van Ferm Kinderopvang vzw
Kinderopvang Tienen
O.L.V.Broederstraat 6 bus 2 - 3300 Tienen
 016/78.13.27
 bko.tienen@samenferm.be
 SamenFerm.be

15

Het Notendopje van GO! basisschool De Suikerspin 2022-2023

Schoolrestaurant
Warme maaltijd of boterhammen? Thuis of op school?
Tijdens de middagpauze kan jouw kind thuis of op school blijven eten.
Indien jouw kind op school eet, kan je kiezen voor één van de volgende opties:
- Je geeft jouw kind boterhammen en een drankje mee. Jouw kind eet in de klas bij de leerkracht.
- Je bestelt soep op school. Jouw kind brengt boterhammen mee en eet ze met soep op in het
schoolrestaurant. Jouw kind krijgt kraantjeswater om te drinken.
- Je bestelt een warme maaltijd (soep + hoofdgerecht) die jouw kind opeet in
het schoolrestaurant. Jouw kind krijgt kraantjeswater om te drinken.

Hoe moeten ouders maaltijden bestellen?
- Je bestelt soepen en maaltijden voor een ganse maand, via de link die jou wordt gestuurd via
Smartschool. Dit moet je tijdig doen. Als jouw bestelling te laat wordt doorgegeven, wordt ze niet
aanvaard.
- Is je kind afwezig? Dan kunnen soepen en maaltijden niet worden geannuleerd. Ze worden dus
gefactureerd.

Prijslijst
- Soep + hoofdschotel
Kleuters
Lagere school

€ 3,98
€ 4,28

- Soep (voor bij de boterhammen)

€ 0,90

De prijzen kunnen steeds wijzigen.

Betaling
De betaling van soepen en maaltijden gebeurt via facturatie.
Bij het begin van een nieuwe maand krijg je de afrekening van de vorige maand.
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Veilig van en naar school
Voor kinderen die te voet/met de fiets naar school en huis gaan
- Kleine kinderen vergezel je best altijd op weg naar school en naar huis.
- Mag jouw kind alleen naar huis gaan/fietsen na school? Dan bezorg je het formulier ‘toestemming
van ouders’ ondertekend aan de leerkracht. Dit formulier kan je ook terugvinden en afdrukken op de
website.
- De fietsenstalling voor de kleuters bevindt zich net voorbij de inkomhal ter hoogte van de
speelplaats. De fietsenstalling voor de lagere schoolkinderen bevindt zich tussen het oude en
nieuwe schoolgebouw.
- Jouw kind mag bij schooleinde niet op straat op jou wachten, maar wel in de opvang. Op straat
kunnen wij de veiligheid van jouw kind niet garanderen.

Voor kinderen die met de auto worden gebracht en afgehaald
- De voormalige busstrook zal worden ingericht als kiss and ride. Je mag hier in de toekomst dus
even halt houden om jouw kind te laten uit- of instappen. Deze kiss and ride is dus geen parking.
De politiediensten verhogen hun toezicht hierop. Bij aankomst van een bus (bvb. bij schoolreizen)
moet je als ouder deze kiss and ride meteen vrijmaken.
- Opgepast! De maximumsnelheid in alle schoolomgevingen is beperkt tot 30 km per uur!
- Zet jouw kind zo snel mogelijk af aan de school en vertrek meteen om verkeersopstoppingen voor
de school te vermijden.
- Parkeer niet op de stoep. Het is gevaarlijk voor de voetgangers en fietsers.
- Jouw kind mag bij schooleinde niet op straat op jou wachten, maar wel in de opvang. Op straat
kunnen wij de veiligheid van jouw kind niet garanderen.
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Schoolonkosten 2022-2023
In het GO! betaal je geen inschrijvingsgeld voor uw kind, noch bijdragen voor kosten die nodig zijn om
ontwikkelingsdoelen na te streven of de eindtermen te behalen. De materialen die hiervoor nodig zijn,
krijgen de leerlingen kosteloos in bruikleen. Ze blijven eigendom van de school. Worden de materialen
beschadigd of raken ze zoek, dan worden ze op uw kosten vervangen.
Lijst met materialen

Voorbeelden

Bewegingsmateriaal

ballen, touwen, (klim)toestellen, driewielers,…

Constructiemateriaal

karton, hout, hechtingen, gereedschap, katrollen,
tandwielen, bouwdozen,…

Handboeken, schriften, werkboeken en –
blaadjes, fotokopieën, software
ICT- materiaal

computers inclusief internet, tv, radio, telefoon,…

Informatiebronnen

(verklarend) woordenboek, (kinder-)krant,
jeugdencyclopedie, documentatiecentrum, cd-rom,
dvd, klank- en beeldmateriaal,…

Kinderliteratuur

prentenboeken, (voor)leesboeken, kinderromans,
poëzie, strips,...

Knutselmateriaal

lijm, schaar, grondstoffen, textiel,…

Leer- en ontwikkelingsmateriaal

spelmateriaal, lees- en rekenmateriaal, denkspellen,
materiaal voor sociaal-emotionele ontwikkeling,…

Meetmateriaal

lat, graadboog, geo-driehoek, tekendriehoek, klok
(analoog en digitaal), thermometer, weegschaal,…

Multimediamateriaal

audiovisuele toestellen, fototoestel,
cassetterecorder, dvd-speler,…

Muziekinstrumenten

trommels, fluiten,…

Planningsmateriaal

schoolagenda, kalender, dagindeling,...

Schrijfgerief

potlood, pen,…

Tekengerief

stiften, kleurpotloden, verf, penselen,…

Atlas - Globe - Kaarten - Kompas - Passer Tweetalige alfabetische woordenlijst
Zakrekenmachine
Toch kan onze school niet voor alle kosten instaan. Voor bepaalde activiteiten waaraan uw kind
deelneemt, zijn wij genoodzaakt een minimale bijdrage te vragen.

Ouderbijdragen
Als bijlage volgt een lijst van de ouderbijdragen die onze school tijdens het schooljaar kan
aanrekenen.
Onze school heeft in overleg met de schoolraad een regeling uitgewerkt die het mogelijk maakt dat
kinderen van minder gegoede ouders aan activiteiten kunnen deelnemen tegen een verminderde prijs.
Deze ouders kunnen een afspraak maken met de directeur en de voorzitter van de schoolraad om het
probleem te bespreken. Zij zullen samen een gepaste oplossing zoeken.
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Deze lijst vermeldt de verschillende kostencategorieën die deel uitmaken van de bijdrageregeling:
- De scherpe maximumfactuur: dit zijn bijdragen voor eendaagse uitstappen en voor activiteiten
waaraan de klas deelneemt (bv. bezoek aan tentoonstelling, toneel- of theatervoorstelling,
workshops, sportactiviteiten tijdens de onderwijstijd, e.d.). Ook de zwembeurten behoren tot deze
categorie (behalve het één jaar verplicht aan te bieden gratis zwemonderricht). Per schooljaar mag
de school voor dit soort activiteiten aan de ouders een bijdrage vragen van 50 euro voor de kleuters
en 95 euro in het lager onderwijs.
- De minder scherpe maximumfactuur: dit zijn bijdragen voor alle vormen van meerdaagse
uitstappen binnen de onderwijstijd. Het gaat om de GWP’s zoals bos-, zee-, boerderij-,
plattelandsklassen, e.d. Voor dit soort activiteiten mag de school in de kleuterafdeling aan de ouders
geen bijdrage meer vragen (dus 0 euro) en in de lagere school nog slechts 450 euro voor de
volledige duur van het lager onderwijs.
- Ten slotte vermeldt de lijst de diensten die de school vrijblijvend aanbiedt, alsook een raming van de
kostprijs ervan. We denken hierbij aan toezicht, warme maaltijden, drankjes, leerlingenvervoer,
activiteiten op woensdagnamiddag, e.d. De kostprijs die de school hiervoor aanrekent moet in
verhouding staan tot de geleverde prestaties.
Met vragen en opmerkingen kun je terecht bij de financieel medewerker van de school.

Maaltijdprijzen
- Maaltijden
Kleuters
Leerlingen lagere school
volledige maaltijd:
3,98 euro
4,28 euro
soep:
0,90 euro
0,90 euro
- Fruitproject:
De deelname aan het fruitproject is in onze school verplicht omdat het deel uitmaakt van het
gezondheidsbeleid. Door de aanvraag van subsidies kunnen we de kostprijs aan onze leerlingen
verminderen. De eerste 20 fruitweken zijn gratis, voor de laatste 10 weken vragen we een bijdrage
van ongeveer € 5,00. Daarvoor krijgt ieder kind elke donderdag een stuk fruit, dit van begin oktober tot
begin juni (30 weken). Wij nemen dit bedrag op in de scherpe maximumfactuur. Het zal worden
aangerekend in het derde trimester.

Procedure openstaande rekeningen
Indien ouders hun openstaande rekeningen niet betalen, zal de school volgende procedure
toepassen:
- 1ste stap, 15 dagen na betaalbaarstelling facturatie of te innen bedrag:
De factuur of te innen bedrag wordt terug meegeven met verwittiging van dringende betaling, nota in
de agenda met de vermelding herinnering factuur of te innen bedrag.
- 2de stap, 15 dagen na betaalbaarstelling facturatie of te innen bedrag (= na stap 1):
Er wordt een aangetekend schrijven verstuurd.
De kost van het aangetekend schrijven zal verhaald worden op de debiteur.
- 3de stap, 15 dagen na betaalbaarstelling facturatie of te innen bedrag (= na stap 2):
De openstaande factuur of het nog te innen bedrag (de kosten van het aangetekend schrijven mee
ingerekend) wordt betaalbaar gesteld door een incassobureau.
Bij de 3 stappen geldt steeds volgende regel:
Een kind dat is ingeschreven voor de maaltijden, zal steeds een kleine maaltijd krijgen.
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Lichamelijke opvoeding
Turnen
Uit hygiënisch oogpunt is het noodzakelijk over aangepaste turnkledij te beschikken. Turnen in
dezelfde kledij als deze waarmee men in de klas zit, is uit den boze. De turnkledij voor de lagere
school bestaat uit een witte T-shirt, een blauwe of zwarte short en sportschoenen of
turnpantoffels. Turnpantoffels en sportschoenen met zwarte zolen zijn verboden. Ze brengen
beschadigingen toe aan de nieuwe vloer in de turnzaal.
Kleuters moeten geen aangepaste kledij dragen, alleen witte turnpantoffeltjes zijn verplicht.
De leermeester L.O. bewaart de pantoffels van alle kleuters in de turnzaal.
Onze school mag tevens gebruik maken van het terrein aan het Polderke.

Algemene richtlijnen van het zwemmen
In de kleedkamers:
- Kledij netjes ophangen.
- Schoenen onder de banken of op het voorziene schoenenrek plaatsen.
- Kleedhokjes worden op een correcte manier gebruikt.
In het zwembad:
- Een zwembeurt duurt 30 minuten.
- De zwemles wordt gegeven redders, bijgestaan door de leermeester L.O. en de klasleerkrachten.
- Vrij zwemmen en spelen is slechts toegestaan tijdens de laatste vijf minuten.
- Het zwemonderricht wordt in verschillende niveaugroepen georganiseerd:
het ‘kleurbadmutsensysteem’ wordt toegepast:
- Rode en blauwe mutsen:
Kleuters en kinderen zonder enige vorm van watergewenning.
- Gele badmutsen:
Kinderen met drijfervaring
- Groene en oranje badmutsen:
Kinderen met zwemervaring
Even ter informatie:
- Juwelen en horloges zijn op eigen verantwoordelijkheid toegelaten.
- Lange haren worden met een rekje samengedaan.
- Kinderen met neten of luizen kunnen onmogelijk mee gaan zwemmen!

Tarief van het zwemmen
Het zwemmen kost € 1,20 per zwembeurt, wat op een schooljaar al snel oploopt tot ongeveer € 20
per kind. Zoals reeds eerder vermeld zal onze school dit schooljaar het schoolzwemmen voor eigen
rekening nemen.
De 2e en 3e kleuterklas, alsook de volledige lagere school zwemt dus het ganse schooljaar
gratis.
De oudere leerlingen zullen wel nog een muntstuk van € 1 nodig hebben voor het opbergkastje.
De aankoop van een badmuts blijft voor de rekening van de ouders.
Badmutsen kunnen niet meer ingeruild worden in het zwembad.
Een nieuwe badmuts kost € 1,30. Ouders geven dit geld cash mee naar school.
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Fruitdag
In onze school is er één keer per week een vaste fruitdag, nl. op donderdag. Het project ‘Oog voor
lekkers’ was de voorbije schooljaren een groot succes! Wij zullen hiervoor blijven samenwerken met
Colruyt. Zij leveren degelijk fruit en voldoende variatie.
Door het aanvragen van subsidies is dit project gratis tijdens de eerste 20 schoolweken. Rond
Pasen zal er een bedrag van ongeveer € 5,00 worden gefactureerd voor de resterende 10
fruitweken.
Je mag op de andere schooldagen ook zelf fruit van thuis meegeven.
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Culturele activiteiten
Dankzij de Dienst Cultuur van de Stad Tienen kunnen onze leerlingen per schooljaar 2 culturele
voorstellingen meepikken. Deze voorstellingen vinden steeds plaats in CC De Kruisboog te Tienen.
De kostprijs van elke voorstelling is € 3,50 per kind.
Zoals je eerder al kon lezen, zal de school deze kosten zelf betalen en kan ieder kind dit
schooljaar dus tweemaal gratis naar het toneel.
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Verjaardagen
Een jarige in de klas, wordt in de mate van het mogelijke op de dag zelf gevierd.
Geef a.u.b. geen zakjes met snoep of speelgoedjes mee als jouw kind jarig is. Die zakjes zorgen
voor heel wat ruzie tussen de kinderen. Wij promoten ook liever ‘gezondere’ dingen.
De leerkracht viert graag de verjaardag van jouw kind met de ganse klas. Een fijne traktatie kan
gebeuren met taart, cake, fruitbrochetten, fruitsla, een drankje, … Als je graag een cadeautje voor de
klas wil kopen, kan je dat best vooraf even bespreken met de leerkracht.
Bespreek altijd met de leerkracht wanneer je de traktatie kan meegeven.
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Zee-, bos- en sportklassen
Sinds schooljaar 2008-2009 moeten we rekening houden met de maximumfactuur voor het
basisonderwijs, een regelgeving van oud-minister Frank Vandenbroucke om het basisonderwijs zo
kosteloos mogelijk te maken.
Hierin zit ook een regeling voor wat betreft meerdaagse verblijven zoals bos-, zee- en
openluchtklassen. Vanaf schooljaar 2022-2023 mogen scholen aan de ouders nog maximum € 480
per leerling vragen voor meerdaagse verblijven. Deze € 480 wordt in rekening gebracht vanaf een
kind in het 1e leerjaar komt tot en met het 6e leerjaar.
Dit schooljaar gaan we van 08 tot en met 12 mei 2023 naar:
Vakantiecentrum Flipper
Sint-Elisabethlaan 16
8660 De Panne
In de loop van de maand september ontvang je een brief om toestemming te geven om je kind te
laten deelnemen. Ouders betalen alles in 1 keer of in stukjes per maand.
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In de kleuterklas
Toegang tot de klaslokalen
Vanaf 08.30u mag je jouw kleuter tot aan de klas brengen. De kleuterjuffen staan klaar om je
kind op te vangen. Op deze manier kan de juf om 08.50 u stipt met het onthaalmoment in de klas
beginnen. Breng je kind tijdig naar school, vertrek aan de klas voor 08.50u en stoor niet meer na
08.50u. Als je de leerkracht iets wil vragen of zeggen, kan je dat voor of na de lesuren. Een gesprek
met de leerkracht kan ook op een ander moment plaatsvinden, op afspraak. Tijdens de lesuren is dit
heel storend en verwarrend voor de kleutertjes.

Afhalen van de kleuters
Haal je kind op tijd af. Bij het schooleinde kunnen ouders hun kleuter afhalen op de overdekte
speelplaats. Kleuters die ’s avonds niet tijdig afgehaald worden, gaan naar de opvang. Je verwittigt
best de school als er een andere persoon het kind komt afhalen. Kleuters worden alleen meegegeven
aan broers of zussen indien het formulier ‘toestemming van ouders’ ondertekend aan de leerkracht
is bezorgd.

Medicatie
Medicatie kunnen we niet toelaten op school. Voor sommige kinderen is medicatie echter
noodzakelijk. Laat je arts dan het formulier bij het schoolreglement invullen. Je stuurt best geen
zieke kinderen naar school om te vermijden dat ook andere kleuters ziek worden.

Eet- en middagpauze
Het is de gewoonte dat de kleuters voor de speeltijden in de voor- en namiddag een koek, een
stukje geschild fruit of een boterham meebrengen. Geef geen snoep, chips of chocolade mee. Je
zorgt best voor een goede brooddoos, koekendoosje en drinkfles.

Kleding
Doe je kind gemakkelijke kleding aan, probeer riemen en bretellen te vermijden. Voorzie de naam
van je kind in de jas, muts, handschoenen, …

Bewegingsopvoeding
Doe je kleuter sportieve kledij en schoenen met een velcrosluiting aan. Zo verliest de juf niet te
veel tijd bij het aandoen van de turnpantoffeltjes.

Luiers
Het is belangrijk dat je kleuter zindelijk is of met zindelijkheidstraining is begonnen. Om de
zelfstandigheid van de kleuters te bevorderen, trek je jouw kind best gemakkelijke kleding aan.
Zindelijkheidstraining wordt voortgezet op school. Jouw kind zal af en toe ‘een natte broek’ hebben.
Dat hoort bij het leerproces.Tijdens de training doet de juf immers de luier uit.

Hygiëne
Bij het begin van het schooljaar breng je een doos papieren zakdoekjes en een pak vochtige
doekjes mee. De juf gebruikt deze voor alle kleuters. Is de voorraad op, dan krijg je van de juf een
seintje via Smartschool.

Schooltasje
Zorg voor een praktisch schooltasje met gemakkelijke sluiting waarop de naam van je kind vermeld
staat. In een schooltasje horen tussendoortjes, een lekker lunchpakket (iets dat je kind graag
lust) en een drinkfles. Geleende kledingstukken geef je zo vlug mogelijk gewassen terug mee naar
school.

Speelgoed
Om kleine drama’s te vermijden, geef je best geen speelgoed of andere kinderschatten mee naar
school. De ervaring leert ons dat ook anderen hiervoor belangstelling hebben zodat de speelgoedjes
’s avonds wel eens verloren of stuk zouden kunnen zijn.
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Afwezigheden en medische attesten
Aanwezigheden
In het kleuteronderwijs is het wenselijk dat je (tijdig) de leerkracht informeert over de afwezigheid van
je kind. Een vijfjarige kleuter dient minimaal 290 halve dagen aanwezig te zijn. Voor de berekening
van dat aantal kunnen de afwezigheden die door de directeur als aanvaardbaar geacht worden
meegerekend worden.
Zes- of zevenjarigen die langer in het kleuteronderwijs blijven, of een vijfjarige die vervroegd instapt in
het lager onderwijs, moet zijn afwezigheden wettigen volgens dezelfde regels als in het lager
onderwijs.
Een afwezigheid kan om verschillende redenen gewettigd zijn. Het kan echter nooit de bedoeling zijn
dat aan ouders toestemming wordt gegeven om vroeger met vakantie te vertrekken of om later uit
vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt immers dat een leerling op school is van 1
september tot en met 30 juni (uitgezonderd in de schoolvakanties).

Afwezig wegens ziekte
Als je kind niet langer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek is, dan volstaat een gedateerde
verklaring die je als ouder(s) ondertekent.
Je kan maximum viermaal per schooljaar een zelf geschreven ziektemelding indienen (behalve bij
chronisch zieke kinderen).
Een medisch attest is nodig:
- als de ziekte van je kind langer dan drie opeenvolgende kalenderdagen duurt (ook bij verlenging);
- als je in hetzelfde schooljaar al viermaal een zelf geschreven ziekteverklaring hebt ingediend voor
een ziekteperiode van telkens drie of minder kalenderdagen.
De verklaring of het medisch attest wordt bij terugkomst op school (in geval van korte afwezigheid)
afgegeven of het medisch attest wordt naar school gezonden (per post, fax of een e-mail met het
gescande ziekteattest als bijlage).
Als de rechtsgeldigheid van het medisch attest van je kind twijfelachtig is, beschouwen we de
afwezigheid als ongewettigd.
Een medisch attest is twijfelachtig als:
- het attest zelf de twijfel van de arts aangeeft wanneer deze een dixit-attest uitschrijft ;
- de uitreikingsdatum van het attest buiten de ziekteperiode van je kind valt;
- de begin- en/of einddatum van de afwezigheidsperiode op het medisch attest ogenschijnlijk vervalst
werd;
- het attest een reden vermeldt die niets met de medische toestand van je kind te maken heeft zoals
de ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden, familiale redenen, ...
Bij een twijfelachtig medisch attest kan de school contact opnemen met de CLB-arts van de school.
De CLB-arts kan dan contact opnemen met de behandelende arts om het dossier van je kind te
bespreken of aan te kaarten. Rekening houdend met de deontologische artsencode kunnen beide
artsen de zaak van je kind verder opvolgen.
Als je kind door een medische behandeling verschillende keren afwezig is, volstaat één medisch attest
met de verschillende data. Ook als je chronisch ziek bent en niet voor elke afwezigheid een
doktersconsultatie nodig hebt, kan één medisch attest volstaan. Dit gebeurt steeds in samenspraak
met de CLB-arts. Als je dan effectief als gevolg van je chronische ziekte afwezig bent, volstaat een
attest van jou als ouders.

Afwezig tijdens de lessen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op
school
De huisarts moet je kind een "medisch attest voor de lessen lichamelijke opvoeding en
sportactiviteiten op school" meegeven zodat de school kan uitmaken in welke mate je kind wel of niet
kan participeren aan deze lessen.
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Blijft je kind langdurig afwezig tijdens de lessen LO, dan kan de klassenraad eventueel een aangepast
lesprogramma geven. Als je kind om medische redenen bepaalde oefeningen of het geheel van het
vak LO, dat tenslotte tot de basisvorming behoort, niet kan volgen, blijft je kind verplicht om op zijn
minst de cursus theoretisch te beheersen op de wijze waartoe de vakleraar beslist.

Afwezig om één van de volgende redenen
De afwezigheid wordt, naargelang het geval, gestaafd door een verklaring van de betrokken personen
of een officieel document dat de reden van de afwezigheid opgeeft.
- om een begrafenis- of huwelijksplechtigheid bij te wonen van een bloed- of aanverwant of van een
persoon die onder hetzelfde dak woont (enkel dag van begrafenis zelf);
- om een familieraad bij te wonen;
- omdat de school onbereikbaar of ontoegankelijk is door overmacht;
- omdat de leerling onderworpen is aan maatregelen opgelegd in het kader van de bijzondere
jeugdzorg of de jeugdbescherming;
- omdat de leerling opgeroepen of gedagvaard is voor de rechtbank;
- om feestdagen te beleven die eigen zijn aan de door de grondwet erkende levensbeschouwelijke
overtuiging;
- om als topsportbelofte deel te nemen aan sportieve manifestaties (geen trainingen, wel wedstrijden,
tornooien of manifestaties); deze afwezigheid kan maximaal 10 al dan niet gespreide halve
schooldagen per schooljaar bedragen. De unisportfederatie dient een document af te leveren waaruit
blijkt dat de leerling effectief geselecteerd is als topsportbelofte. Dit document is geldig voor één
schooljaar en dient eventueel elk schooljaar opnieuw verlengd te worden.

Afwezig met toestemming van de school
Is je kind om een andere reden dan de hiervoor vermelde redenen afwezig, dan kan dit alleen na
akkoord van de directeur en na overhandiging van een verklaring van de betrokken personen en/of
een officieel document.
Bij het toestaan van dergelijke afwezigheden zal de directeur rekening houden met het belang van de
leerling en met het belang van de schoolgemeenschap.
Voorbeelden van afwezigheden die de directeur kan toestaan:
- een rouwperiode na de begrafenis van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad of van
een persoon die onder hetzelfde dak woont;
- om de begrafenis bij te wonen van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad in het
buitenland;
- voor actieve deelname aan culturele en/of sportieve manifestaties, andere dan de 10 halve
schooldagen waarop topsportbeloften recht hebben;
- om persoonlijke redenen, in echt uitzonderlijke omstandigheden; de directeur gaat vooraf akkoord
(bv. time –out);
- afwezigheid als gevolg van een preventieve schorsing, een tijdelijke of een definitieve uitsluiting en
waarbij de school motiveert dat zij de leerling niet kan opvangen, wordt een gewettigde afwezigheid.
- een afwezigheid gedurende maximaal 6 lestijden per week (verplaatsing inbegrepen) voor deelname
aan topsporttraining tennis, zwemmen en gymnastiek, en zulks nadat de school voor de betrokken
topsportbelofte een dossier heeft opgemaakt dat een aantal verplichte elementen bevat (gemotiveerde
aanvraag ouders, verklaring sportfederatie aangesloten bij de Vlaamse sportfederatie, akkoord van de
directie).

Afwezigheid van kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten
en –artiesten en woonwagenbewoners, om de ouders te vergezellen tijdens
hun verplaatsingen (de zgn."trekperiodes")
Afwezigheid op basis van een overeenkomst tussen de ‘ankerschool’ en de ouders.
In principe moeten deze kinderen elke dag aanwezig zijn op school; in uitzonderlijke omstandigheden
kunnen kinderen die gedurende de zgn. ‘trekperiodes’ met hun ouders meereizen, deze vorm van
tijdelijk ‘huisonderwijs’ genieten, ondersteund vanuit een ‘ankerschool’.
Afwezigheid van deze kinderen is gewettigd mits:
- de school tijdens de afwezigheid voor een vorm van onderwijs op afstand zorgt;
- de school, maar ook de ouders, zich engageren dat er regelmatig contact is over het leren van het
kind.
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Tijdelijk onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs
Voor alle leerlingen, ook alle kleuters is onderwijs aan huis mogelijk wanneer zij een relatief lange
periode gedurende het schooljaar op school afwezig zijn wegens ziekte of ongeval, zodat de leerling
tijdelijk onmogelijk of minder dan halftijds de lessen kan volgen.
Als je kind aan de voorwaarden voor tijdelijk onderwijs aan huis voldoet, zal de school je wijzen op dit
recht. Om aanspraak te maken op tijdelijk onderwijs aan huis moet de leerling aan een aantal
voorwaarden voldoen:
- Meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig op school wegens ziekte of ongeval of indien de
leerling chronisch ziek is. Chronisch ziek wil zeggen dat de leerling een terugkerende behandeling
krijgt van ten minste zes maanden en daardoor elke keer opnieuw een korte tijd niet naar school kan
(chronisch zieke kinderen hebben recht op vier uur tijdelijk onderwijs aan huis na 9 halve schooldagen
afwezigheid).
- Bij schoolhervatting, maar herval binnen een termijn van 3 maanden, dan geldt er geen wachttijd,
maar gaat het recht op tijdelijk onderwijs aan huis onmiddellijk in.
- De afstand tussen de school/vestigingsplaats en de verblijfplaats van de leerlingen is ten hoogste 10
kilometer.
- De ouders moeten de vraag voor onderwijs aan huis schriftelijk indienen en een medisch attest
voorleggen. De aanvraag gebeurt door middel van een formulier dat door de school ter beschikking
wordt gesteld.
- Als je kind opgenomen is in een ziekenhuis of preventorium waaraan een ziekenhuisschool
verbonden is of opgenomen is in een K-dienst, wordt de thuisschool tijdelijk ontslagen van de
verplichting om onderwijs aan huis te organiseren.
Als je kind tussen twee behandelingen of tijdens een herstelperiode na de opname niet naar school
kan, zal de thuisschool aansluitend onderwijs aan huis organiseren.
- De school zal de ouders van frequent en langdurig zieke kinderen individueel informeren over het
bestaan en de mogelijkheid tot het organiseren van tijdelijk onderwijs aan huis en/of synchroon
internetonderwijs. Wanneer je kind ouder is dan 5 jaar, kan het van synchroon internetonderwijs
genieten bij een langdurig geplande afwezigheid van 4 weken, of bij frequente geplande afwezigheden
van minimaal 36 halve dagen. Synchroon internetonderwijs dient door de ouder(s) te worden
aangevraagd via vzw Bednet

Afwezigheden als gevolg van een topsportconvenant
Een afwezigheid kan toegestaan worden om in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap
van een vereniging actief deel te nemen als topsportbelofte voor de sporttakken tennis, zwemmen of
gymnastiek.
Deze afwezigheid kan slechts worden toegestaan voor maximaal 6 lestijden per week (verplaatsingen
inbegrepen) en enkel als de school voor de betrokken topsportbelofte over een dossier beschikt
bestaat uit:
1) de gemotiveerde aanvraag van de ouders;
2) een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten sportfederatie;
3) een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum van de Vlaamse
Gemeenschap;
4) directeur/coördinator kan het aanvraagdossier aanvaarden of weigeren (al dan niet zijn akkoord
geven voor de afwezigheid)

Afwezigheid wegens revalidatie tijdens de lestijden
Een groeiend aantal ouders doet een beroep op schoolexterne hulpverleners.
De directeur/coördinator van een school kan een leerling toestaan om afwezig te zijn wegens
revalidatie tijdens de lestijden. De revalidatie moet worden uitgevoerd door bij wet gemachtigde
hulpverleners.
De regelgeving onderscheidt twee situaties:
1. Afwezigheid omwille van revalidatie na ziekte of ongeval (die niet behoort tot situaties die vallen
onder b)), gedurende maximaal 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen. Daartoe is een
verklaring van de ouders nodig waaruit blijkt waarom de revalidatie tijdens de lestijden moet
plaatsvinden. Er moet ook een medisch attest zijn waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de
duur van de revalidatie blijken. Uit het advies van het centrum voor leerlingenbegeleiding (na overleg
met de klassenraad en de ouders) moet blijken waarom de revalidatie tijdens de lestijden moet
plaatsvinden. De directeur verleent toestemming om afwezig te zijn voor de periode die in
het medisch attest werd vermeld.
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2. Afwezigheid gedurende maximaal 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen voor de
behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose. Een bewijs van deze
diagnose moet terug te vinden zijn in het revalidatiedossier voor deze leerling op school. Indien dit
voor specifieke diagnoses omwille van privacy (persoonsgegevens betreffende de gezondheid) niet
mogelijk is, kan het bewijs geleverd worden op basis van een verklaring van het CLB dat het een
stoornis betreft die is vastgelegd in een officiële diagnose zoals omschreven in artikel 5, 4° van het
BVR tot vaststelling van de operationele doelen van het CLB.
Dit besluit voorziet in een vierledige procedure waarbij vooral het advies van het CLB in overleg met
de klassenraad en de ouders belangrijk is. Het advies van het CLB moet motiveren waarom de
problematiek van de leerling van die aard is dat het wettelijk voorziene zorgbeleid van een school daar
geen antwoord op kan geven. Het advies moet ook aangeven dat de revalidatietussenkomsten niet
beschouwd kunnen worden als schoolgebonden aanbod. De school moet met de
revalidatieverstrekker een samenwerkingsovereenkomst opstellen over de wijze waarop de informatie
daarover wordt uitgewisseld. De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk schooljaar een
evaluatieverslag aan de directeur van de school en aan het centrum van leerlingenbegeleiding (met
inachtneming van de privacywetgeving). De toestemming van de directeur/coördinator moet jaarlijks
vernieuwd worden en wordt gemotiveerd op basis van het evaluatieverslag.
In uitzonderlijke omstandigheden en na gunstig advies van het CLB in overleg met de klassenraad en
de ouders, kan de maximumduur van 150 minuten voor leerplichtige kleuters uitgebreid worden tot
200 minuten, verplaatsing inbegrepen.

Problematische afwezigheid
We vragen dat alle leerlingen (ook de kleuters) tijdig aanwezig zijn (vijf minuten voor het belsignaal),
zodat alle activiteiten op tijd kunnen beginnen. Bij laattijdige aankomst noteert de leerkracht dit in de
agenda van de leerling. Als dit zich meermaals voordoet, neemt de directeur contact op met de
ouders. Leerlingen die te laat komen missen een belangrijk deel van de leerstof en storen het
klasgebeuren.
Onze school beschouwt het als haar taak om het algemeen welbevinden van de leerling te
waarborgen. Als wij vaststellen dat een leerling spijbelt/ en of regelmatig te laat komt, dan neemt de
directie (telefonisch of via de schoolagenda) contact op met de ouders. Desgevallend kan er een
stappenplan worden opgemaakt.
Wanneer een leerling ongewettigd afwezig blijft, zal de school samen met het CLB helpen om het
probleem op te lossen.
Een twijfelachtig medisch attest of en niet verantwoorde afwezigheid worden steeds beschouwd als
problematische afwezigheden.
Van zodra een leerling vijf halve schooldagen ongewettigd afwezig is, moeten wij het begeleidende
CLB inschakelen en wordt een begeleidingsdossier opgemaakt.
Problematische afwezigheden hebben tot gevolg dat je kind zijn statuut van regelmatige leerling kan
verliezen. In het zesde leerjaar betekent dit dat je kind geen getuigschrift basisonderwijs meer kan
krijgen. Het is ook mogelijk dat de schooltoelage wordt ingetrokken.
Het aantal problematische afwezigheden dat je kind in de loop van het schooljaar heeft opgebouwd,
wordt overgedragen als je van school verandert. Het is niet mogelijk om je hiertegen te verzetten.
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Van begin tot eind
Op tijd op school
We merken steeds vaker dat kinderen te laat komen. De laatkomers storen dan de les, toetsen zijn
reeds begonnen, met alle gevolgen vandien. De laatkomers vinden het zelf ook vervelend om de klas
te laat binnen te moeten komen.
De overheid houdt hierop streng toezicht. Elke leerling die laattijdig op school is, wordt
aangeduid in het aanwezigheidsregister.
Een leerling dient als laattijdig aangeduid te worden als hij of zij bij het belsignaal van 8.50u
niet aanwezig is in de kleuterklas of op de speelplaats!
Speel dus op zeker en zorg dat je kind omstreeks 8.45u aanwezig is op school!

Naar huis bij het schooleinde
Haal je kind niet te vroeg van school. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen krijg je hiervoor
toestemming. Anders mist jouw kind een groot deel van de les.

Ook de kleuterschool is belangrijk!
We willen er ook op aandringen dat kleutertjes tijdig naar de klas worden gebracht. Het
onthaalmoment is zeer belangrijk bij het begin van de dag, het is dan ook zéér storend wanneer
ouders te laat komen. De kleuterschool is een belangrijke periode in de ontwikkeling van ieder kind.
Breng je kleuter dus zo vaak mogelijk naar school.
En euh … er zijn zoveel excuses om het te laat komen te rechtvaardigen. Wij hebben ze
allemaal al gehoord. Maar er is slechts één plicht die je als ouder hebt: op een
verantwoordelijke manier jouw kind opvoeden. Neem dus je verantwoordelijkheid en geef je
kind waar het recht op heeft. Breng je kind tijdig én elke dag naar school!
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Zorgcoördinatie
Heeft jouw kind problemen tijdens het schooljaar?
Onze zorgcoördinator, Ilse Miliaux, wil daarom een luisterend oor bieden aan ouders die
ergens problemen mee hebben. Zij zal je te woord staan en zo snel mogelijk met jou een oplossing
zoeken.

Maak steeds een afspraak met de zorgcoördinator
 016 81 83 88
 zorg@desuikerspin.be

31

Het Notendopje van GO! basisschool De Suikerspin 2022-2023

Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)
CLB Leuven – Tienen – Landen
Oude Vestenstraat 14
3300 Tienen
 016 81 58 18
 www.clbleuventienen.be

Directeur
Mevrouw Grite De Bondt

Het begeleidend team
- Psycho-pedagogisch consulent
- Paramedisch werker
- Schoolarts

Sara Melotte
Nele De Deijn

Waarin bestaat de samenwerking tussen het CLB en de school
Hun samenwerking met de school bestaat in:
- Deelname aan klassenraad en bespreking van leerlingen.
- Onderzoeken in verband met ontwikkeling van kleuters en evolutie van
leerlingen.
- Bijzondere testen en onderzoeken op aanvraag.
- Preventieve gezondheidszorg : de medische preventieve onderzoeken en vaccinaties.
- Het toezicht op besmettelijke ziekten zijn wettelijk verplicht. Het CLB voert deze kosteloos uit.

Afzien van individuele CLB-begeleiding
Als ouders heeft u wel het recht af te zien van de individuele CLB-begeleiding
en de diensten te weigeren die geleverd worden door het medische
schooltoezicht.
Uiteraard zouden we dit spijtig vinden aangezien wij graag steunen op waardevolle medewerking.
Indien u toch aan een weigering denkt, moet u contact opnemen met de directeur. Het medisch
schooltoezicht is echter wel wettelijk verplicht.
U heeft als ouder wel het recht u te verzetten tegen de vermelde schoolarts indien u dit doet via
aangetekend schrijven volgens de procedure die de directeur u kan toelichten.

Overdracht CLB-dossier bij schoolverandering
Als een leerling van school verandert, kan het zijn dat daardoor ook het CLB-dossier van deze leerling
moet overgedragen worden van het ene CLB naar het andere.
Ouders krijgen 30 dagen de tijd om zich te verzetten tegen de overdracht van dossiers tussen twee
CLB’s. Wie zich wenst te verzetten tegen deze dossieroverdracht tussen twee CLB’s, kan best
contact opnemen met de directie van ons CLB.
Ouders die wensen dat het CLB-dossier zo snel mogelijk wordt overgemaakt, kunnen een formulier
‘afstand wachttijd’ ondertekenen waarin zij bevestigen dat zij afzien van de 30 dagen wachttijd. Er is
geen verzet mogelijk tegen overdracht van sommige wettelijke verplichte dossiergegevens.
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Oudercontacten en rapporten
Onze school organiseert verscheidene oudercontacten.
Bij aanvang van het schooljaar word je uitgenodigd op een infoavond. Op deze manier krijgen je een
duidelijk beeld over de werking van de school en meer specifiek van de klas.
Zowel in de kleuterschooI als in de lagere school worden elk schooljaar 4 oudercontacten
georganiseerd waarop de leerkrachten met jou de vorderingen van je kind bespreken.
Wij appreciëren je aanwezigheid. Het is zeer belangrijk om op de hoogte te blijven in verband met de
ontwikkeling van je kind. Gescheiden ouders komen samen naar het oudercontact.
Zoals je hieronder kan zien, vinden de oudercontacten van de kleuterschool en de lagere school
gelijktijdig plaats. Indien je kinderen hebt in verschillende klassen, stellen wij alles in het werk om de
afspraken zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten.
De rapporten van de leerlingen in de lagere school worden uitgereikt aan de ouders tijdens het
oudercontact, ze worden niet meegegeven aan de kinderen. Kan je door omstandigheden niet
aanwezig zijn op het oudercontact? Maak dan een afspraak via het secretariaat van de school.
Voor de 3e kleuterklas wordt er nog een extra infoavond georganiseerd in verband met de
overgang naar het 1e leerjaar.
Hieronder kan je alle data terugvinden :

Oudercontacten schooljaar 2022 – 2023
♦ Lagere school :

♦ Kleuterschool :

dinsdag 25 oktober 2022
dinsdag 24 januari 2023
dinsdag 28 maart 2023
maandag 26 juni 2023

+ rapport
+ rapport
+ rapport
+ rapport

dezelfde data als de lagere school

Infoavond overgang 3e kleuterklas – 1e leerjaar
♦ Uitsluitend 3e kleuterklas :

donderdag 23 mei 2023 om 18.30 uur
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Afvalarme school
GO! basisschool De Suikerspin wil een afvalarme school zijn. We zullen de kinderen vanaf de
kleuterschool bewust maken van ‘afvalvoorkoming’ en ‘afvalsortering’. We willen de wekelijkse
afvalhoeveelheid beperken.
Wij vragen daarom jouw medewerking. Geef geen onnodig afval mee aan je kind. We moedigen
daarom het gebruik van een drinkbus aan. Zorg wel voor een degelijk exemplaar, we willen geen
natte boekentassen. Plastic flesjes zijn ook hervulbaar, mits de nodige hygiëne van de fles !!! Verder
vragen we dat je boterhammen zonder folie meegeeft in een brooddoos en koekjes zonder papiertje
in een koekendoosje. Anders geven we de papiertjes terug mee aan je kind.
De school zal zo heel wat kosten besparen voor afvalophaling. Ook jijzelf zal besparen wanneer je
kind een hervulbare drinkbus of fles gebruikt. Alvast een hele dikke merci voor de moeite !!!
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Onze verzekering
Waar zijn we verzekerd?
Ongevallen zijn op de school niet uitgesloten. De scholengroep heeft voor alle leerlingen een
ongevallenverzekering bij de volgende verzekeringsmaatschappij :
ETHIAS
Prins Bisschopssingel 73
3500 Hasselt
Onze kinderen zijn verzekerd voor ongevallen die hun overkomen tijdens de schooluren,
overal waar zij onder toezicht staan van het personeel en voor ongevallen van en naar de
school, indien zij de gewone weg gebruiken en deze afleggen binnen een normale tijdspanne.
Tijdens de opvang zijn de kinderen eveneens verzekerd.
De verzekering betaalt enkel het remgeld, dit is het gedeelte dat niet door het ziekenfonds
wordt terugbetaald!
De verzekering komt nooit tussen voor materiële schade (kleding, brillen, fietsen, …).

Wat moet u doen bij een ongeval?
- Het ongevalaangifteformulier wordt meestal door de leerkracht meegegeven aan uw kind. Als dat
niet is gebeurd, kan je er eentje afhalen op school of afdrukken via de schoolwebsite bij ‘documenten’.
- Het medisch gedeelte laten invullen door de behandelende geneesheer.
- Het formulier ondertekend terugbezorgen aan de school, samen met een kleefvignet van de
mutualiteit. Vermeld op bladzijde 1 steeds je IBAN-bankrekeningnummer.
- De school zal dit doorsturen naar de verzekeringsmaatschappij.

Hoe gebeurt de terugbetaling?
- Na de volledige herstelling ga je met alle briefjes van de geneeskundige tussenkomsten naar de
mutualiteit en laat daar het attest van tussenkomst van het ziekenfonds invullen.
- Dit attest bezorg je aan de school samen met eventuele apothekersrekeningen, …, die dit
doorstuurt naar de verzekeringsmaatschappij. Op facturen van de spoeddienst is er geen
tussenkomst van de mutualiteit. Hiervan bezorg je dan eveneens een kopie op het secretariaat.
- ETHIAS betaalt deze onkosten rechtstreeks aan de ouders terug.

Aandacht!
- Wij vestigen je aandacht erop dat je kind op school en daarbuiten zelf verantwoordelijk is
voor zijn/haar schoolgerei, kleding, fiets, en al wat je kind mee naar school neemt. Dit alles valt
buiten de schoolverzekering. De school kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden bij schade
of verlies.
- Wij willen erop wijzen dat je als ouder verantwoordelijk bent voor de beschadigingen die je
kind veroorzaakt (vb. ruiten, deuren, bezittingen van andere leerlingen…) en dus ook moet instaan
voor de herstelling en/of herstellingskosten.
- Bij verlies, beschadiging of diefstal van kostbare voorwerpen (sieraden, elektronica…) kan de
school niet verantwoordelijk worden gesteld. Om alle misverstanden te voorkomen, vragen we je
nogmaals geen dure sieraden of andere waardevolle hebbedingetjes mee naar school te geven.
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Schooljaarkalender
1e trimester

Hervatting

donderdag 01 september 2022

Pedagogische studiedag

woensdag 12 oktober 2022

Herfstvakantie

van maandag 31 oktober 2022
tot en met zondag 06 november 2022

Wapenstilstand

vrijderdag 11 november 2021

Kerstvakantie

van maandag 26 december 2022
tot en met zondag 08 januari 2023

e

2 trimester

Pedagogische studiedag

woensdag 25 januari 2023

Krokusvakantie

van maandag 20 februari 2023
tot en met zondag 26 februari 2023

Pedagogische studiedag

woensdag 22 maart 2023

Paasvakantie

van maandag 03 april 2023
tot en met zondag 16 april 2023

3e trimester

Dag van de arbeid

maandag 01 mei 2023

Facultatieve halve verlofdag woensdag 17 mei 2023
Hemelvaart

donderdag 18 mei 2023

Brugdag

vrijdag 19 mei 2023

Pinkstermaandag

maandag 29 mei 2023

Facultatieve verlofdag

dinsdag 30 mei 2023

Facultatieve halve verlofdag woensdag 31 mei 2023
Laatste schooldag

vrijdag 30 juni 2023 tot 11.45 uur

Zomervakantie

van zaterdag 01 juli 2023
tot en met donderdag 31 augustus 2023
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Oud-leerlingenbond
De Oud-leerlingenbond De Suikerspin is een vereniging die zich enorm inzet voor onze oud-leerlingen,
maar tevens voor de kinderen die momenteel in onze school zitten.
Bij het begin van elk schooljaar schenken ze een gratis pakket met schoolmateriaal aan onze
Oud-leerlingen die lid geworden zijn van hun vereniging.
Zij sponsoren vaak uitstappen van de kleuterschool. Tevens sponsoren zij elke leerling van onze school
die deelneemt aan een GWP (zeeklassen, bosklassen, openluchtklassen, schoolreizen …).

Welke activiteiten doet de Oud-leerlingenbond?
Afhaling schoolmateriaal

donderdag 01 september 2022 van 18.30 u tot 20.00 u
donderdag 08 september 2022 van 18.30 u tot 20.00 u

Start tombolaverkoop
Trekking tombola

maandag 17 april 2023
maandag 15 mei 2023
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Oudervereniging
De Oudervereniging De Suikerspin is de drijvende kracht achter allerlei activiteiten die op onze
school georganiseerd worden.
Het hoofddoel van de oudervereniging is geld in het laatje brengen. Dit geld wordt volledig besteed aan
de leerlingen en de school.
Een overzicht van de geldbestedingen van de oudervereniging:
- de cadeautjes van de sint en de paashaas
- sponsoring van zeeklassen, bosklassen, openluchtklassen, …
- aankoop van nieuw schoolmateriaal.
-…

Welke activiteiten organiseert de oudervereniging zoal (mee)?
Deze activiteiten kunnen verschillen van schooljaar tot schooljaar. In het verleden werden volgende
activiteiten (mee) georganiseerd:
restaurantdagen, kerstconcerten, kerst- en paasontbijten, wafelverkopen, schoolfeesten, muzische
shows in de Manège, recepties voor de proclamaties van K3 en L6, …
Alle data voor dit schooljaar worden tijdig gecommuniceerd wanneer ze zijn vastgelegd.

Helpende handen
Wij zijn ook op zoek naar ‘helpende handen’ voor onze oudervereniging.
Je kan je steeds aanmelden via volgend e-mailadres : dieter.rodeyns@huis11.be
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Schooltoeslag
De studietoelage zit nu in het ‘groeipakket’
Vanaf schooljaar 2019-2020 moet je geen aanvraag meer doen voor een studietoelage, alles verloopt
nu automatisch.
De studietoelage heet nu ‘schooltoeslag’ en maakt deel uit van het ‘groeipakket’.
Alleen voor studenten hoger onderwijs moet nog steeds een aanvraag worden ingevuld.
U vindt alle informatie via onderstaande website! Bekijk zeker de video.

www.groeipakket.be
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Het Suikerspinlied

Samen leren, samen spelen,
iedereen voelt zich hier thuis.
Kleine school, fijne school,
respect voor iedereen!
Ieder kind is hier V.I.P.,
uniek zijn “zij” en “hij”.
Samen sterk is ons parool.
Leve onze school!
School, school, school!
De Suikerspin!
Wie je ook bent, ja kom er maar
in.
School, school, school!
Dat moet je zien,
voor alle meesters,
juffen een tien op tien!
Iedereen heeft iemand nodig,
je staat hier nooit alleen.
We zijn er voor elkaar,
dat zie je toch meteen.

De directeur, meester Dieter,
zo is er toch maar één.
Elk kind is zijn idool.
Leve onze school!
School, school, school!
De Suikerspin!
Wie je ook bent, ja kom er
maar in.
School, school, school!
Dat moet je zien,
voor alle meesters,
juffen een tien op tien!
School, school, school!
De Suikerspin!
Wie je ook bent, ja kom er
maar in.
School, school, school!
Dat moet je zien,
voor alle meesters, juffen
een tien op tien!
Voor alle lieve kinderen een
tien op tien!
Voor alle lieve ouders een
tien op tien!

Tekst & muziek:
Benny Taverniers
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