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De oudervereniging van onze school bestaat in principe uit de ouders van alle kinderen die in de 
school zijn ingeschreven. Het is een vzw en wordt geleid door een raad van beheer. De 
oudervereniging probeert om van iedere klas minstens één ouder als klasafgevaardigde in het 
oudercomité te hebben. 

Via de website van de school kan u na elke vergadering van het oudercomité het verslag raadplegen. 
De oudervereniging zal u te gepasten tijde uitnodigen tot deelname aan de activiteiten. 

Bereikbaarheid ouders tijdens de schooluren en tijdens het voor- en natoezicht. 

Teneinde met u in bijzondere omstandigheden snel contact te kunnen opnemen, dient u elk jaar bij 
het begin van het schooljaar een formulier met recente gegevens (adres, enz.) in te vullen. Onder 
bijzondere omstandigheden wordt gedacht aan een ongeval, ziekte, e.d. waarover de school u 
onmiddellijk wenst te informeren en/of te raadplegen. 

Bij wijzigingen dienen de gegevens zo vlug mogelijk doorgegeven te worden aan het secretariaat. 

Eéndaagse leeruitstappen worden, afhankelijk van het leerjaar, ingericht naar openluchtverblijven 
zoals Peerdsbos, de Zoo e.d. Zij maken deel uit van een globale planning doorheen de Stedelijke 
Basisscholen. Ze kunnen aangevuld worden met eigen initiatieven, passend bij het leerprogramma en 
de belangstelling van de kinderen. Voor leerplichtige kinderen is deelname verplicht! 

De bijdrage voor deze leeruitstappen wordt door het schoolbestuur of de school bepaald. 

U wordt telkens tijdig ingelicht via een nieuwsbrief, de agenda en/of een briefje. 

Als ouder geeft u de toelating dat uw kind participeert aan alle geplande extramuros activiteiten 
(buiten de muren van de school) onder toezicht van de leden van het schoolteam. 

Verblijven van één schoolweek (of driedaagse) worden ingericht door het schoolbestuur: ontdek-, 
bos-, zee-, cultuur- en/of sportklassen. De ouders van de betrokken kinderen krijgen tijdig de nodige 
informatie. Het schoolbestuur bepaalt de financiële bijdrage van de ouders. 

Deze belangrijke schoolweek behoort tot het leerprogramma en deelname is verplicht. De betaling 
hiervoor zal gespreid worden over de schoolfacturen doorheen het hele schooljaar. 
Dankzij de tegemoetkoming/subsidie van Stad Antwerpen voor het verblijf voor de leerlingen van L3, 
L4, L5 en L6, nl. €18, 00/nacht/leerling kunnen de kosten voor de ouders worden beperkt. 
 

Veiligheid op weg naar en van de school 

Ouders van wie de kinderen alleen naar school komen (met of zonder de fiets), leren hen de veiligste 
en kortst mogelijke weg van en naar de school. Bij een ongeval op de normale weg van huis naar 
school of van school naar huis moet u dadelijk de school verwittigen. Draag ook steeds het fluohesje 
dat u van de school in bruikleen krijgt. 
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Auto's moeten langs de rechterzijde van de straat stoppen (verkeersregel) en kinderen dienen langs 
de rechterzijde op het trottoir uit te stappen. Dat is de veiligste situatie! 

Het verkeersgedrag van de ouders is richtinggevend en (zou) ‘het goede voorbeeld’ (moeten zijn) 
voor de kinderen. 

Het is verboden om auto’s te parkeren op de beide ‘kiss and ride’ zones voor onze school. Stilstaan 
kan wel, maar dan blijft iemand in de auto zitten! De ‘verboden te parkeren’-verkeersborden zouden 
door alle chauffeurs gekend moeten zijn. 

Fietsers betreden en verlaten het schoolterrein met de fiets aan de hand! 

Dit geldt voor iedereen: kleuters en leerlingen van de lagere school. 

Ouders worden gevraagd om hun fiets buiten het schoolterrein achter te laten. 

Fietsen moeten in orde zijn. Een slot is verplicht. Bij eventuele beschadiging of diefstal treft de 
school geen verantwoordelijkheid. 

De school beveelt de fietsers sterk aan tot het dragen van een fietshelm! 

Honden zijn op het schoolterrein niet toegelaten om ongevallen en andere narigheden te 
voorkomen. 

Uitzonderlijk kan toestemming gegeven worden onder strikte voorwaarden indien het kadert in een 
thema dat in de lessen aan bod komt. 

Afval vermijden is één van de streefdoelen. Afval sorteren is een must! Gelieve geen 
wegwerpverpakking mee te geven en koeken in een doosje te steken. 

Boterhammen worden in een brooddoos meegebracht. Het beperken van afval is een streefdoel 
waaraan elk kind en iedere ouder dient mee te werken. 

Papier en ander afval horen thuis in de juiste afvalbakken. 

Eventuele verpakking van het middagmaal wordt terug mee naar huis genomen. 

Snoep 

Geef geen kauwgom, snoep of chips mee. Laat uw kind gezond snoepen: geef het fruit, (graag 
geschild) in een doosje mee. Elke dag is een gezonde fruitdag! Bij een verjaardag dient de traktatie 
binnen de perken te blijven. Géén opbod en ook hier graag een gezond aanbod, zo weinig mogelijk 
snoep. Ook géén cadeautjesslag! Tip: Een klascadeau geven, is ook steeds fijn! 
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I.v.m. de planning van de leerkrachten is het wenselijk dat u minstens één week vooraf meldt dat er 
een traktatie zal plaatsvinden. 
Verloren voorwerpen / waardevolle voorwerpen / gebruik GSM 

De school is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van persoonlijk materiaal van kinderen (kledij, 
schoolgerief, fiets, uurwerken … ) 

Waardevolle voorwerpen blijven bij voorkeur thuis : ringen, armbanden, uurwerken, 
computerspelletjes, psp’s, walkietalkies, Gsm’s, Ipods enz. Verlies of beschadiging is ten allen tijde 
eigen verantwoordelijkheid. 

Verloren voorwerpen kunnen opgevraagd worden bij de werksters of zijn terug te vinden bij de 
verloren voorwerpen. 

Elke vorm van ruilhandel is verboden . 

In de school en bij dag- of weekuitstappen is het gebruik van de GSM verboden. Deze worden bij het 
binnenkomen van de klas afgegeven aan de klasleerkracht. Op het einde van de dag worden deze 
terug aan de leerlingen gegeven. 

Elke schoolvakantie worden de niet afgehaalde gevonden voorwerpen verwijderd van de school en 
geschonken aan een goed doel. 

Kledij moet verzorgd en functioneel zijn. Kledingstukken moeten voorzien zijn van naam. Vanaf 
september 2010 is het voor leerlingen verboden om binnen de schoolgebouwen hoofddeksels te 
dragen. Op de speelplaats is het dragen van een muts of petje toegestaan. 

Er dient rekening gehouden te worden met de volgende beperkingen: 

• Het is niet toegelaten om teenslippers, schoenen met hakken, sleehakken of sportpantoffels 
met hakken te dragen. 

• De kledij moet altijd aan hygiënische minimumeisen voldoen. 

Wanneer de school oordeelt dat de kledij niet voldoet aan gangbare normen en waarden, buiten de 

hierboven vermelde punten, zal hiervoor een gesprek tussen de klasleerkracht (en indien nodig de 
directie) en ouders plaatsvinden. 

Hygiëne en make-up: 

We verwachten dat onze kinderen verzorgd naar school komen. 

Het is voor de leerlingen niet toegelaten om met piercings, gekleurd haar of make-up naar school te 
komen (uitgezonderd speciale gelegenheden zoals feesten en projecten). 
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Drank 

Om afval te beperken vragen wij u niet-bruisend water mee te geven in een herbruikbare drinkbus of 
in een plastieken flesje dat meermaals kan gebruikt worden. 

Enkel water is toegelaten (met uitzondering tijdens het middagmaal)! 

Het middagmaal wordt best evenwichtig samengesteld en in een doosje meegebracht. Er wordt zo 
weinig mogelijk in wegwerpverpakking meegeven! Een maaltijd die opgewarmd moet worden of 
waar kokend water moet aan toegevoegd worden, wordt niet meegebracht! 

De speeltijden 

Voor de speeltijd in de voormiddag brengen de kinderen vers fruit of groenten mee. Er worden dan 
geen koeken gegeten. 
Voor de speeltijd in de namiddag kan er fruit, groenten of een koek meegebracht worden. 

Middagtoezicht en drank 

Begin schooljaar wordt een keuze gemaakt: melk, thee of water. Onder bijzondere omstandigheden 
kan het zijn dat de school voor die periode enkel water zal voorzien. 

Uiteraard kan uw kind zelf plat water of melk meebrengen (geen frisdrank!) en dan betaalt u enkel 
de prijs voor het middagtoezicht (€ 0.50). Deze keuze kan in de loop van het schooljaar niet meer 
gewijzigd worden. 

De afrekening en betaling gebeuren maandelijks door middel van domiciliëring of overschrijving. 

Woensdagnamiddagtoezicht: tweedelig: van 12.35 tot 13.25 is er ‘middagtoezicht’, en van 13.25 tot 
ten laatste 18.00 is er ‘namiddagtoezicht’. 

Huiswerkklas: op maandag, dinsdag en/of donderdag wordt er huiswerkbegeleiding georganiseerd 
voor L3 t.e.m. L6; dit van 15u30 tot 16u30. 

Rookverbod 

Er geldt een algemeen rookverbod op het ganse schooldomein! 

Brand- en bomalarm 

Kinderen moeten weten dat ze bij brandalarm onmiddellijk de bevelen van de leerkracht moeten 
opvolgen en het klaslokaal in een minimum van tijd moeten verlaten, maar zonder lopen, duwen of 
trekken en zonder meenemen van persoonlijk materieel. Daarna verlaten zij het schoolgebouw 
ordelijk en in groep o.l.v. de leerkracht. 
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Feesten en bijzondere activiteiten worden tijdig aangekondigd via nieuwsbrief, website, in de klas 
uitgedeelde brieven. 

Beleefdheid, omgangsvormen en ordemaatregelen 

Er wordt in onze school veel belang gehecht aan beleefdheid, correcte omgangsvormen, het gebruik 
van een verzorgde taal en (zelf)discipline. 

Ordemaatregelen kunnen door elk personeelslid genomen worden binnen de beginselen van 
behoorlijk bestuur. 
Wij eisen steeds en overal beleefdheid en een behoorlijk gedrag van onze leerlingen. 
Vechten of ander brutaal gedrag is in onze school niet toegestaan en wordt door de leerkracht of 
door de directie in de schoolagenda gemeld. Indien een leerling zich niet houdt aan de gemaakte 
afspraken, kan deze een contract opgelegd krijgen. Dit wordt strikt gevolgd en kan, indien nodig, 
leiden tot schorsing van de lessen. Gangen of WC’s zijn geen speelplaats. 

Van ouders verwachten we dat ze het goede voorbeeld geven aan de kinderen op en rond het 
schooldomein. 

Ook op de speelplaats hechten we veel belang aan fijne omgangsvormen. Bij moeilijkheden laten we 
de betrokken kinderen tot rust komen tijdens een time-out. De kinderen vullen een 
reflectiedocument in. De leerkracht schrijft een nota in de agenda. Deze nota’s worden genummerd. 
Na drie nota’s krijgt het kind een zinvolle taak en worden de ouders uitgenodigd door de 
klasleerkracht. Na zes nota’s krijgt het kind opnieuw een zinvolle taak. De ouders worden 
uitgenodigd op school voor een gesprek met de klasleerkracht en de zorgcoördinator. Na negen 
nota’s volgt opnieuw een zinvolle taak voor het kind. De ouders worden op school uitgenodigd door 
de zorgcoördinator en de directeur. We maken een bindend stappenplan op. Alle betrokkenen 
engageren zich om het stappenplan na te leven en het negatieve gedrag een halt toe te roepen. 
Enkel door samen te werken kunnen we ervoor zorgen dat de school een fijne plek is voor iedereen. 

Privacy 

Tijdens schoolactiviteiten of uitstappen kan het zijn dat er foto’s genomen worden van uw kind die 
gepubliceerd kunnen worden op de schoolwebsite of via andere informatiekanalen. Indien U dit niet 
wenst, gelieve dit dan aan de start van het schooljaar te komen melden via het formulier dat u bij het 
begin van het schooljaar van ons meekrijgt. 

Het betreft hier de foto’s die genomen worden door het schoolpersoneel en niet door begeleidende 
ouders of externen. 
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Oplossen van conflicten 
 
Een meningsverschil kan aanleiding geven tot een conflict. 
Vooraleer een standpunt in te nemen, worden de ouders verzocht zich voldoende te informeren. Zo 
blijft de relatie “ouder – leerkracht – kind” gevrijwaard en kan de afwikkeling van het conflict zo vlot 
mogelijk verlopen. 
Bij een conflict tussen leerkracht en ouders, nemen de ouders in de eerste plaats onmiddellijk 
contact op met de betrokken leerkracht om te trachten via overleg tot een vergelijk te komen. 
In de tweede plaats kan men een afspraak maken met de directeur, zodat deze kan trachten een 
positieve overeenkomst tussen beide partijen tot stand te brengen. 
Indien deze vormen van overleg mislukken, kan men zich wenden tot het vraag- en meldpunt van de 
inrichtende macht. 

Informatiekanalen: 

- op regelmatige basis krijgt u onze nieuwsbrieven. 

- de schoolagenda van de leerlingen (lagere school); 

- de berichtenmap van de kinderen - op aanvraag kan u de briefwisseling in 2-voud krijgen (bijv. bij 
scheiding) 

- onze website: www.fruithof.be 

Klasverdeling of het vormen van leerlingengroepen 

kleuters: In principe maken we ongeveer even grote klassen met kleuters van ongeveer dezelfde 
leeftijd. Voor aanvang van het nieuwe schooljaar weten de kleuters bij wie ze het volgende 
schooljaar in de klas zullen zitten. Eens de klasindeling is gebeurd, wordt een kind niet meer verzet! 
Slechts in uitzonderlijke en om ernstig gemotiveerde redenen wordt deze lijst gewijzigd, dit door de 
directeur in overleg met de betrokken leerkrachten. Het is de directie die beslist in welke klas een 
kleuter, die in de loop van het schooljaar van school verandert, terechtkomt. 

lagere school: Hier is de verdeling leeftijdsgebonden. Als een klas ontdubbeld kan worden, verdelen 
we de leerlingen in gelijkwaardige groepen. Soms kunnen er gefundeerde redenen zijn om een klas 
te (her-) verdelen. Dit wordt dan tijdig kenbaar gemaakt. Nieuwe leerlingen worden evenredig 
verdeeld. Eens de klasindeling is gebeurd, wordt een kind niet meer verzet! Voor de verdeling van de 
klassen is enkel de directeur verantwoordelijk (dit uiteraard steeds in overleg met de betrokken 
leerkrachten). 

 

 


