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Schoolafspraken - De Bever
2019-2020

Het algemeen schoolreglement kan u terugvinden op :
http://www.stedelijkonderwijs.be/onze-aanpak/schoolreglementen

Deze brochure is een schooleigen aanvulling op dat schoolreglement.

Schoolmissie

Op onze school krijgen alle kinderen maximale kansen en aanmoedigingen om hun 

talenten te ontdekken en “thuis te komen” op school.

Ons onderwijs is gebaseerd op normen en waarden die we vormgeven en bewaken. Als 

school willen we de buurt versterken, samen met alle participanten.
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Schoolvisie

Wij zijn De Bever. 

Een bever is een zorgzaam dier. Bevers zorgen voor hun familie, vriendjes, juffen en 

meesters, maar ook voor alle anderen die op hun pad komen. Bevers zijn sociaal en vijanden 

hebben ze niet. Iedereen is welkom in onze beverburcht!

Een bever zit niet stil.

Er valt altijd wel wat te bouwen. Zo tracht ons Beverteam samen met leerlingen, ouders en 

buurtorganisaties ook blijvend te bouwen aan onze school. Ze zetten hun tanden graag in 

nieuwe projecten. 

Een veilige beverburcht in een uitdagende omgeving

Onze school is een veilige beverburcht. Zorg en veiligheid staan centraal in onze beverburcht 

en stimuleren het leren en zelfvertrouwen. In alle geborgenheid ontwikkelen onze leerlingen 

hun persoonlijkheid, kennis, vaardigheden, attitudes, talenten en interesses. Deze 

voedingsbodem hebben we ook nodig om op avontuur te trekken en te durven 

experimenteren. Dammen bouwen doen we namelijk maar al te graag, want zo ontmoeten we 

nieuwe mensen en ontdekken we andere oorden. 

Maar onze dammen verbinden ons ook met elkaar. Zo zorgt we als Beverteam niet alleen voor 

de leerlingen en voor elkaar, maar ook voor de ouders. Via laagdrempelige acties willen we 

ouders betrekken bij onze school. We maken graag samen met de ouders school. Hiervoor 

roepen we de expertise in van externe partners. Tijdens overleg met de oudergroep wisselen 

we van gedachten binnen bepaalde thema’s en werken we projecten uit. We luisteren naar de 

ouders en trachten onze schoolwerking hierop af te stemmen. Diversiteit, daar kennen wij alles 

van. Communicatie, dialoog, betrokkenheid en participatie zijn daarom de kernbegrippen van 

onze ouder-school-relatie.

Elke bever beweegt en leert op zijn eigen tempo maar ook met en door anderen

Elke leerling en elk ontwikkelingsproces is uniek. Aandacht voor de individuele eigenschappen 

en gelijke kansen kenmerken het proces. Van eindtermen behalen, creatief denken tot het 

aanleren van attitudes. Ons team begeleidt elke leerling en leert hem of haar ‘stretchen’ op 

eigen tempo en binnen de mogelijkheden. 

Dat stretchen begint vanuit de bewustwording van het eigen lichaam. Gezondheid en 

beweging staan centraal. De groene avontuurlijke buitenruimte, een uitgewerkt programma 

binnen de lessen Lichamelijke Opvoeding en vaste bewegingsactiviteiten stimuleren het 

leerproces. Teamspirit, respect en solidariteit zijn hierbij belangrijke waarden die de leerlingen 

aanleren. We engageren ons ook om, samen met Buurtsport, de leerlingen naschoolse 

sporten aan te bieden in de school. 

Zowel de leerstof, de aandacht voor persoonlijkheid, vaardigheden en attitudes als beweging 

vormen de bouwstenen waarmee de leerlingen later in de samenleving hun dromen kunnen 

uitbouwen.   



Algemene bepalingen (aanvullingen)

Engagementsverklaring:  Samen maken wij school

De engagementsverklaring is sinds september 2010 verplicht in elke school in Vlaanderen. We 
maakten de verklaring samen op en implementeerden deze volledig in onze schooleigen 
aanvulling op het schoolreglement. Elk jaar opnieuw ondertekenen de ouders het 
schoolreglement en daarbij ook de engagementsverklaring. Het is belangrijk dat ouders 
inbreng hebben bij het opstellen en “onderhoud” van dit onderling “akkoord”. Dit kan zowel 
op vraag van een groep ouders als op vraag van de school. Ben je geïnteresseerd, 
contacteer dan de directeur of de zorgcoördinator.

De verklaring bevat afspraken rond:
• 1. oudercontact

• 2. voldoende of regelmatige aanwezigheid

• 3. individuele leerlingenbegeleiding

• 4. positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal Nederlands

1. Oudercontact

Wat mag u van de school verwachten? 

Kleuterschool: Ouders brengen en halen hun kleuter in de klas. Op die manier is er dagelijks 
mogelijkheid tot contact met de leerkracht. 1x per schooljaar nodigen we alle ouders uit om 
een uitgebreider gesprek te hebben over de leerwinst van uw kleuter.

Lagere school: We organiseren 4 oudercontacten per schooljaar. 
Herfstrapport: Verplicht oudercontact

Winterrapport: Oudercontact op uitnodiging

Lenterapport: Oudercontact op uitnodiging

Zomerrapport: Verplicht oudercontact: afhalen zomerrapport en eindbeslissing

Naast deze vastgelegde momenten is het ook steeds mogelijk om een gesprek aan te vragen 
met één van de leerkrachten, de directeur of de zorgcoördinator. 

Wat verwacht de school van de ouders?

Ouders geven belangrijke informatie door aan de school en nemen zelf contact op als ze met 
vragen zitten over hun kind of de schoolwerking.

Ouders zijn aanwezig op ouderavonden, oudercontacten, …ingericht door de school. 

Ouders die dit wensen kunnen aangeven dat ze wensen deel te nemen aan de schoolwerking.
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https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/de-engagementsverklaring


Algemene bepalingen (aanvullingen)

2. Voldoende or regelmatige aanwezigheid 

Wat is een regelmatige kleuter/leerling? Een kleuter/leerling is een regelmatige leerling als alle 
afwezigheden gewettigd worden. 

De kleuters en leerlingen die in het kalenderjaar 2019  de leeftijd van 6 jaar bereiken 
(geboortejaar 2013) zijn vanaf 1 september 2019 leerplichtig. De kleuters van de 3de

kleuterklas die nog niet leerplichtig zijn moeten ten minste 250 halve dagen aanwezig zijn 
(een voorwaarde om naar het 1ste leerjaar te gaan).

Het wettigen van een afwezigheid: 

De kleuters en leerlingen die leerplichtig zijn - dus alle kinderen die geboren zijn in 2013 -
krijgen in het begin van het schooljaar 4 briefjes mee, deze kunnen jullie gebruiken voor een 
afwezigheid door ziekte en van maximaal 3 opeenvolgende kalenderdagen. 

Als de 4 briefjes gebruikt zijn of als uw kind langer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen 
afwezig is wegens ziekte dan kan de afwezigheid enkel gewettigd worden door een medisch 
attest (uitgereikt door een arts). Voor het wettigen van andere afwezigheden richt u zich tot 
de directie. 

Problematische afwezigheden: Alle afwezigheden die niet gewettigd kunnen worden zoals 
hoger beschreven worden beschouwd als problematische afwezigheden. Vanaf 5 halve 
dagen problematische afwezigheid wordt er een begeleidingsdossier opgemaakt en worden 
de afwezigheden mee opgevolgd door het CLB. 

Gevolgen ongewettigde afwezigheden: 

• De leerling verliest zijn statuut van regelmatige leerling waardoor de leerling op het einde 
van het zesde leerjaar geen getuigschrift basisonderwijs kan krijgen

• De school kan de betrokken leerling niet meetellen voor personeelsformatie en toelage

• De ouders kunnen gestraft worden
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Algemene bepalingen (aanvullingen)

Wat mag u van de school verwachten? 

De school communiceert duidelijk over de schooluren (schooleigen aanvulling 
schoolreglement), de diverse activiteiten (maandberichten), vakantieperiodes en vrije 
schooldagen (overzicht bij inschrijving, in juni en in september + herhaling op de 
maandberichten). 

De school informeert via haar schoolreglement over de regelgeving rond afwezigheden.

Wat verwacht de school van de ouders?

De ouders respecteren de begin- en einduren van de school en van de voor- en nabewaking. 

Ook in de kleuterschool komen de kleuters zoveel mogelijk naar school, dit omwille van het 
bewezen belang van kleuterparticipatie én om recht te blijven hebben op het verkrijgen van 
de schooltoelage.

Ouders lezen de maandberichten en het jaaroverzicht. 

Graag bij afwezigheid steeds de school telefonisch verwittigen.
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Onze schooluren
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Er is enkel voor- en nabewaking in de hoofdschool, via de ingang van de Van 

Amstelstraat. Kleuters van de Van Duyststraat die in de voor- en/of nabewaking moeten 

blijven, worden door een leerkracht ‘s morgens naar de vestiging en ‘s avonds naar de 

nabewaking gebracht.

Kleuterschool 

Voorbewaking  (enkel Bevernagelei) 07u30 tot 08u30 

Onthaal in de klas  08u30 tot 08u45 

lestijd  08u45 tot 12u20 

Middagpauze 12u20 tot 13u25 

Onthaal in de klas  13u25 tot 13u40 

lestijd  13u40 tot 15u30 

Nabewaking  15u45 tot 18u00  
(woe van 12.35 tot 14 u) 

Lagere school 

Voorbewaking 07u30 tot 08u30 

Onthaal op de speelplaats 08u30 tot 08u45 

lestijd  08u45 tot 10u25 

Speeltijd  10u25 tot 10u40 

lestijd 10u40 tot 12u20 

Middagpauze (€0,50) 12u20 tot 13u25 

Speeltijd (poort open) 13u25 tot 13u40 

lestijd  13u40 tot 15u20 

Poort open 15u30 

Nabewaking  15u45 tot 18u00 
(woe van 12.35 tot 14 u) 

 



Vakantiedagen 

Pedagogische studiedagen zijn verplichte bijscholingen voor de leerkrachten. Elke 
school moet drie halve dagen voorzien tijdens het schooljaar. De leerkrachten 
moeten uiteraard allemaal aanwezig zijn.

Facultatieve verlofdagen worden bepaald door de overheid. Elke school moet per 
schooljaar twee volledige dagen buiten de gewone vakantiedagen nemen. Bij ons 
worden deze dagen vastgelegd door het beleid.

Officiële feestdagen zijn wettelijke feestdagen.

Brugdagen worden door de overheid opgelegd.

In onderstaande tabel vindt u eerst een overzicht van de dagen die wettelijk worden 
vastgelegd en moeten ingericht worden door elke school van de Vlaamse 
Gemeenschap. Daaronder vindt u een overzicht van de pedagogische studiedagen 
die door de school worden ingepland.
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Pedagogische studiedagen (geen opvang)

Woensdag 11 september 2019: Pedagogische studiedag. 

Woensdag 25 september 2019: Pedagogische studiedag.

Maandag 3 februari 2020: Pedagogische studiedag. 

Geen school van tot en met

Facultatieve verlofdag 7 oktober 2019

Herfstvakantie 28 oktober 2019 3 november 2019

Vakantie: Wapenstilstand 11 november 2019

Kerstvakantie 23 december 2019 5 januari 2020

Facultatieve verlofdag 31 januari 2020

Krokusvakantie 24 februari 2020 1 maart 2020

Paasvakantie 6 april 2020 19 april 2020

Dag van de Arbeid 1 mei 2020

Vakantie: Hemelvaart 21 mei 2020 22 mei 2020

Vakantie: Pinkstermaandag 1 juni 2020

Laatste dag schooljaar: De 

school eindigt om 12.20u, géén 
opvang in de namiddag!

30 juni 2020

Zomervakantie 1 juli 2020 31 augustus 2020



Algemene bepalingen (aanvullingen)

3. Individuele begeleiding

Wat mag u van de school verwachten? 

Er wordt tijd gemaakt voor elke ouder, indien nodig met een tolk. 

Discretie en privacy: De school engageert zich om discreet om met alle informatie discreet om 
te gaan.

De school werkt nauw samen met het Stedelijk CLB Antwerpen. De contactgegevens van ons 
schoolanker vind je terug in de hal van de school. 

Twee maal per schooljaar worden alle leerlingen besproken op het filteroverleg: een overleg 
tussen de klasleerkracht, de zorgcoördinator, de SES-leerkrachten en de directie. Op basis 
van de noden van het kind of de leerkracht zoeken we op welke manier we uw 
zoon/dochter individuele ondersteuning kunnen bieden. Hebben we bepaalde 
bezorgdheden dan brengen we u hiervan op de hoogte en bespreken we dit na overleg met 
het CLB.

Wat verwacht de school van de ouders?

Als ouder spreekt u de school aan als u bezorgdheden hebt over de begeleiding van uw kind. 

4. Onderwijstaal

Wat mag u van de school verwachten? 

De school tracht op een duidelijke manier te communiceren met de ouders.

De school helpt ouders indien zij informatie niet begrijpen.

Wat verwacht de school van de ouders?

Ouders tonen belangstelling voor de activiteiten van de school. Ook ouders die geen of weinig 
Nederlands spreken zijn van harte welkom om mee te genieten van toonmomenten en 
activiteiten op school. 

Ouders vragen verduidelijking wanneer iets niet duidelijk is. 
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Kledij

Persoonlijke smaak en overtuiging worden door onze school positief gewaardeerd, maar provoceren of 
de vrijheid van anderen belemmeren mag geenszins de bedoeling zijn. Daarenboven mogen noch de 
eigen veiligheid of gezondheid, noch die van anderen in het gedrang komen.

In onze hoofdvestiging bevindt zich “De Bevervallei”. Dit is een fantastische plek om natuur te ontdekken, 
te spelen én te leren. Van spelen in de natuur kan je natuurlijk ook erg vuil worden…  Daarom geven 
we u graag de volgende tips:

TIP 1: Zorg dat je kleding draagt die vuil mag worden!

In de vallei vind je verschillende materialen terug: 

zand, water, hout, …

TIP 2: Als je mooie schoenen hebt kan je best slechte schoenen 

of laarzen meenemen om in de vallei te spelen. 

Houtschors, zand en steentjes kunnen je mooie schoenen best 

vuil maken! 

Wanneer de hygiëne en/of veiligheid dit vereisen, moet in sommige lessen aangepaste kledij worden 
gedragen. Teenslippers zijn gevaarlijk bij het klimmen en klauteren. Schoenzolen met wieltjes zijn 
verboden in onze school.

In sommige gevallen zal het dragen van een badmuts, strakke zwemkledij aangewezen of zelfs verplicht 
zijn. In andere gevallen zal de directeur of de betrokken leerkracht naargelang het geval het dragen 
van hoofddeksels, sieraden, losse kledij, sjaaltjes en dergelijke meer verbieden. Bijvoorbeeld in de 
lessen lichamelijke opvoeding, bij sport en zwemmen, bij expressie of creatieve activiteiten.

Tijdens de turnlessen sporten we in uniforme kledij. Deze sportoutfit bestaat uit een donkere, korte 
broek tot boven de knieën, een witte onbedrukte t-shirt en een paar pantoffels of zaalsportschoenen. 

In onze school en op uitstappen worden er geen hoofddeksels (petten, sjaaltjes, hoofddoeken …) 
gedragen. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan de directie toestemming geven om tijdelijk 
hoofddeksels toe te laten. 

In onze school is het de leerlingen niet toegelaten om levensbeschouwelijke kentekens te dragen. 
Concreet betekent dit dat er een verbod geldt voor alle zichtbare levensbeschouwelijke kentekens. 
Het verbod is van toepassing tijdens alle onderwijsactiviteiten, zowel binnen als buiten de 
schoolmuren. 
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Studiereglement (aanvullingen) 

Evaluatie einde schooljaar 

1. Eindbeslissing  door de ouders 

De ouders beslissen vrij over de overgang van het kleuteronderwijs naar het lager 
onderwijs en van het lager onderwijs naar het secundair onderwijs. 

Bij de overgang kleuter/lager moet voldaan zijn aan de volgende 
inschrijvingsvoorwaarden:

• 250  halve dagen aanwezig zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap 
Nederlandstalige 3de kleuterklas of

• voldoen aan een proef die de kennis Nederlands peilt of

• beschikken over een attest van een onderwijsinstelling uit Nederland  

2. Eindbeslissing door het schoolteam

Niet de individuele leerkracht of directie maar de volledige klassenraad (samenstelling 
decretaal bepaald) beslist over het al dan niet dubbelen van een kleuter of leerling.
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Betalingsprocedure 

Kleuterschool en lagere school

Speeltijd:

De kleuters en leerlingen mogen een flesje water meebrengen voor tijdens de lesuren. De school biedt geen drank aan.

Middag:

Middagtoezicht : € 0.50

Gelieve ook een flesje water mee te geven voor de middagpauze.

De afrekening van deze uitgaven gebeurt op het einde van elke maand via een factuur met overschrijving.

Voor- en nabewaking:

In de school wordt een extra dienst ingericht, voor ouders die het nodig hebben, om de leerlingen op te vangen voor en na de 
lesuren. Ook tijdens de middagpauze organiseren we opvang. Voor deze diensten moet een extra vergoeding betaald worden, die 
buiten de maximumfactuur valt. 

Onze school engageert zich om tegemoet te komen aan de

basisvoorwaarden voor kwaliteit die worden bepaald door de stad Antwerpen. Deze

basisvoorwaarden gaan over een minimum opvangaanbod, veiligheid, maximum aantal

kinderen per begeleider, inclusie, voorwaarden voor opvangpersoneel en prijzenbeleid. Meer

informatie vindt u hierover op https://www.antwerpen.be/binnenschoolseopvang.”

De school zal steeds alles in het werk stellen om bovenstaande regeling te kunnen aanbieden. Bij gebrek aan toezichthoudend 
personeel is het echter mogelijk dat de voor- en/of natoezichten ingekort of anders georganiseerd worden. Uiteraard zullen de 
ouders hierover altijd tijdig ingelicht worden zodat zij alsnog zelf voor opvang van hun kinderen kunnen zorgen.

Betalingen van voor- en nabewaking gebeuren via de maandelijkse overschrijvingen. 

Op woensdag is er nabewaking tot 14u00.

Er wordt per kind betaald op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Uitzondering: woensdagnamiddag vanaf 3de kind gratis.

U ontvangt een fiscaal attest/attest belastingvermindering kinderopvang voor betaalde opvangprestaties voor alle kinderen jonger
dan 12 jaar. 

Verzekering

Er is een schoolverzekering voor lichamelijke letsels. Hoe verloopt de terugbetaling?

1. De rekeningen worden eerst door de ouders betaald. 

2. Jullie krijgen van de mutualiteit een attest. Dit attest bezorgen jullie op het secretariaat.

3. Het verschil (bedrag dat jullie betaalden en het bedrag van de mutualiteit) wordt door de verzekering van de school 
terugbetaald.

Met vragen over deze verzekering kan je altijd op het secretariaat terecht.
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voorbewaking (vanaf 7u30) € 0,75

Middagbewaking (ineten) € 0,50

Korte nabewaking (tot 16u30) € 0,75

Lange nabewaking (tot 18u00) € 1,00

Woensdagnamiddag tot 14u € 0,50



Noodopvang
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Als kinderen niet tijdig worden opgehaald en de ouders zijn niet 
bereikbaar, dan wordt de noodprocedure opgestart. Dit houdt in dat:

• De politie wordt verwittigd.
• Uw kind wordt naar het dichtstbijzijnde CKG gebracht
De eventuele kosten die verbonden zijn aan de procedure, vallen ten 
laste van de ouder/voogd:

• De kosten van het CKG worden aangerekend.
• De kosten van het vervoer worden aangerekend.
• De kosten van de dienstdoende oppas worden aangerekend 

aan €5 per begonnen kwartier na het overschrijden van het 
sluitingsuur van de school.

Door het ondertekenen van dit schoolreglement/huishoudelijk 
reglement van de opvang, geeft u als ouder/voogd toestemming aan 
de school om de procedure voor niet-opgehaalde schoolkinderen toe 
te passen wanneer het kind niet op tijd wordt opgehaald in de opvang 
en er niet tijdig een geschikte oplossing kan gevonden worden. Uw 
kind wordt in dat geval overgebracht naar een locatie voor 
noodopvang. De school hangt  aan de schoolpoort uit naar welke 
locatie voor noodopvang uw kind wordt gebracht. Indien u deze 
informatie niet kan terugvinden, de school en/of opvangbegeleider 
niet te bereiken valt en u ongerust bent, kan u bellen naar het 
nummer 101.  

Geef aan de school door wie uw kind in noodsituaties mag komen 
ophalen, de noodopvang zal het kind enkel met deze personen laten 
meegaan. Deze persoon zal zich ook moeten legitimeren bij het 
ophalen van het kind. 



Kosteloosheid, kostenbeheersing en dubbele maximumfactuur
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Klas Maximum 
daguitstappen

Zwemmen Materiaal 

Kleuterschool 

1 € 45 - Gratis

2 € 45 - Gratis

3 € 45 Gratis Gratis

Lagere school

1 € 90 Gratis Gratis

2 € 90 Gratis Gratis

3 € 90 Gratis Gratis

4 € 90 Gratis Gratis

5 € 90 - Gratis

6 € 90 - Gratis

Meerdaagse activiteiten: maximum € 440 voor de volledige duur van het lager onderwijs.

Opgelet: de mutualiteit kan een gedeelte van de kost van de weekverblijven terugbetalen. 
Vraag een formulier aan bij uw mutualiteit en laat dit door ons invullen.

Alle leerboeken, schriften en ander schoolgerief worden gratis ter beschikking gesteld. Bij 
verlies of opzettelijke beschadiging van schoolmateriaal moeten de ouders de tegenwaarde 
vergoeden.

De  uitstappen passen altijd in het lessenpakket er wordt steeds rekening gehouden met de 
maximumfactuur.

Ouders die het financieel moeilijk hebben, kunnen beroep doen op het “sociaal fonds” of 
“Diesterweg’s hulpkas”. Vraag inlichtingen bij de directeur.



Buitenschoolse activiteiten

Buitenschoolse activiteiten worden beschouwd als normale schooldagen! 

Het betreft uitstappen in functie van de vakken lichamelijke opvoeding, 
wereldoriëntatie en muzische vorming 

Lagere school: Bij het onderteken van het schoolreglement gaat u ermee akkoord dat 
uw zoon/dochter deelneemt aan de meerdaagse uitstappen die door de school 
georganiseerd worden. Indien u hier niet mee akkoord bent dient u dit schriftelijk 
mee te delen aan de directie. Als een leerling is ingeschreven en niet deelneemt 
zonder voorleggen van een doktersattest rekenen we 50% van de kosten aan.

Er wordt steeds rekening gehouden met de maximumfactuur. 

Soms worden er ook organisaties naar school gehaald. Dit om de kosten van het 
vervoer te beperken. Deze activiteiten moeten uiteraard ook betaald worden. 

Datum en inlichtingen van de uitstappen worden in de maandinfo meegedeeld. 

• Ouders die het financieel moeilijk hebben, kunnen beroep doen op het “sociaal 
fonds” of “Diesterweg’s hulpkas”. Vraag inlichtingen bij de directeur.
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De kleuters van de derde kleuterklas en de leerlingen van het 3de, 4de en 6de leerjaar 
gaan zwemmen in het zwembad van Stedelijke Basisschool Optimist 
(Quebecstraat 3; 2030 Antwerpen)

Kleuterschool

 3de kleuterklas: watergewenning

 Om de 14 dagen (zie maandinfo)

Lagere school

 De leerlingen van het 3de, 4de en 6de leerjaar krijgen zwemles aangepast aan hun 
niveau. Dit van oktober tot en met mei.

Meebrengen 

 Zwemkledij en een handdoek, netjes ingepakt in een stevige zwemzak (alles 
getekend met naam en voornaam).

 Het reglement van het zwembad schrijft het dragen van een badmuts voor. 
Omwille van hygiënische redenen vragen we u om zelf een badmuts te voorzien.

 Zwemmen is net als lichamelijk opvoeding een verplichte activiteit. Een briefje van 
de ouders (of dokter) is altijd nodig als er niet gezwommen, gesport of geturnd kan 
worden. Voor jonge meisjes is een briefje van de ouders voldoende (1x per maand)

 Wie geen zwemgerief bijheeft kan niet meer naar het zwembad en krijgt een 
aangepaste taak op school. 

 Leerlingen van het 6de leerjaar die niet meezwemmen gaan wel mee in sportkledij. 

Het zwemmen (inkom en vervoer) voor onze kleuters als voor onze leerlingen wordt 
niet aan de ouders aangerekend.

Zwemmen



Medisch

• Medisch

Leerkrachten mogen geen medicijnen toedienen zonder bijhorend briefje van dokter of 
apotheker.

De school zal ook geen medicatie uit de eigen apotheek toedienen.

De ouders van zieke kinderen worden steeds gecontacteerd. 

Als jullie kinderen speciale zorgen nodig hebben, is het heel belangrijk dat dit aan de 
school wordt medegedeeld. De leerkracht, de zorgcoördinator of de directeur zal 
jullie hierin bijstaan.

Luizen of hoofdparasieten kunnen we enkel samen bestrijden. Praat er over met de juf 
of meester. Verwittig aub de school bij besmetting. Als er een besmetting in de klas 
van je kind ontdekt wordt, krijgen alle kinderen een brief mee. Volg de instructies 
nauwkeurig aub. 

• Medische fiche

Bij aanvang van het schooljaar laten we voor al onze leerlingen een medische fiche 
invullen door de ouders. Op de fiche worden zaken gevraagd zoals allergieën, 
huisdokter, noodtelefoonnummers, …

Deze fiche is niet verplicht maar kan ons in geval van nood helpen om snel de juiste 
personen te bereiken. Bij extra muros activiteiten (bosklassen, zeeklassen, 
boerderijklassen, …) zullen wij steeds nog een nieuwe fiche laten invullen om altijd 
over de meest recente gegevens te beschikken.

Ten allen tijde zal hierbij de wet op de privacy gerespecteerd worden. De directie 
beheert de fiches en de fiches zullen op het einde van het schooljaar vernietigd 
worden.
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Gezondheidsbeleid

De broodmaaltijd:
Een gezonde broodmaaltijd vinden wij zeer belangrijk. Chips en snoep behoren niet tot 

dit gezonde eetpakket! Dit is dus verboden op onze school.
Wij vragen om aan de kleuters en leerlingen water mee te geven om te drinken.

Kleuterschool:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag brengen de kleuters een stukje fruit mee 

(geschild, in een doosje met naam). 
Woensdag is het koekjesdag en mogen de kleuters een lekkere koek zonder chocolade 

meebrengen. Ook het koekje wordt, zonder papier, in een doosje meegebracht.

Lagere school:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag brengen de leerlingen fruit mee. 
Op woensdag mag een koek zonder chocolade worden meegebracht, zonder papiertje 

en in een geschikt doosje.  Fruit mag natuurlijk ook altijd.

Chips, kauwgom en snoep zijn verboden.

Deze regels gelden eveneens voor de voor- en nabewaking.
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Veiligheid

Geef je kleuter of kind altijd af aan de leerkracht waarbij zij/hij op dat moment hoort te 
zijn.

Kleuters en leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar zijn te jong om alleen naar school of 
naar huis te gaan. 

Voor het afhalen van kleine broer of zus is een éénmalig briefje met toestemming 
nodig.

Wij geven nooit kinderen mee met mensen die ons onbekend zijn. Wanneer zoon of 
dochter door iemand anders dan mama of papa wordt opgehaald, verwachten wij 
een briefje of een telefoontje. Anders blijven de kinderen op school.

Kleuters en leerlingen die te vroeg aan de schoolpoort staan, worden naar de 
voorbewaking gebracht.

Hou rekening met de leeftijd en het verantwoordelijkheidsgevoel van je kind!

Als iemand van de school onverantwoord of storend gedrag opmerkt op straat, wordt 
dit ogenblikkelijk gemeld aan de ouders en zoeken wij samen naar een oplossing.

Brengen en afhalen van kleuters en leerlingen.

De ouders brengen de kleuters zelf naar de klas. Zolang de leerkrachten niet in de klas 
aanwezig zijn, wordt er aan de deur gewacht.  Het speelgoed blijft netjes op de 
plaats staan.  Jullie kunnen even praten met de leerkrachten. Voor een lang gesprek 
is het aangewezen om een afspraak te maken. 

De leerlingen (lagere school) gaan alleen naar de speelplaats. Ouders groeten hun kind 
aan de schoolpoort. Fietsen worden in de fietsenstalling geplaatst. De leerlingen 
moeten aanwezig zijn bij de eerste bel (8u45). 

De kleuters die thuis gaan eten, worden door een leerkracht naar de inkom in de Van 
Amstelstraat gebracht om 12u20. De leerlingen gaan met de rij (links/rechts) naar 
huis. Ze worden allemaal terug op school verwacht vanaf 13u25. De poort sluit om 
13u40.

Om 15u30 worden de kleuters bij de juf in de klas afgehaald. 

De leerlingen van het 1ste leerjaar en 2de leerjaar mogen niet alleen naar huis. De 
andere leerlingen gaan met de rij (rechts / links) naar huis of worden onder het 
afdak opgehaald.

De kinderen voor de nabewaking worden naar het lokaal van de voor- en nabewaking 
gebracht door een leerkracht. De kleuters van de Van Duyststraat die in de 
nabewaking moeten blijven, worden door een leerkracht naar de nabewaking in de 
Van Amstelstraat gebracht.

Kleuters en leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar mogen nooit alleen naar huis!
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Allerlei

• Algmene spelregels

Op onze school maken we goede afspraken, deze hebben we samen met de kinderen 
samengevat in 3-takkenregels:

• Verloren voorwerpen

Voorzie alle kledingstukken en schoolmateriaal van naam en voornaam. Dit om, bij 
betwisting, de juiste eigenaar te vinden.

Vraag in de kleuterschool even aan de klasleerkracht of het verloren voorwerp niet 
gevonden is.

In de lagere school hangen verloren voorwerpen aan de kapstok in de gang.

Begin juli worden alle verloren voorwerpen gewassen en geschonken aan 
deelinitiatieven.

• Gsm gebruik
Gebruik maken van de gsm tijdens de schooluren is verboden.  Bij de eerste 

verwittiging zal hij op het secretariaat in bewaring worden gegeven voor 1 dag. 
Als deze maatregel niet helpt, wordt de gsm bij de directeur in bewaring gegeven en 

wordt aan de ouders gevraagd hem te komen ophalen.

• Hoofddeksels
In onze school worden er geen hoofddeksels (petten, sjaaltjes, hoofddoeken …) 

gedragen. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan er een uitzondering 
gemaakt worden en kunnen hoofddeksels tijdelijk toegelaten worden op de 
speelplaats.
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Allerlei

• Te laat komen 

Na 9.30 wordt een leerling die te laat komt als ongewettigd afwezig beschouwd voor 
het desbetreffende dagdeel.

Kleuterschool 
De kleuters worden in de klas afgegeven aan de ouders vanaf 8.30u. 
De activiteiten beginnen om 8u45 stipt.
Het is belangrijk voor jouw kleuter, voor de andere kleuters en voor de leerkrachten dat  

alle kinderen bij het begin van de lessen aanwezig zijn.
De ouders hebben de verantwoordelijkheid om hun kinderen op tijd naar school te 

brengen.
Bij herhaaldelijk te laat komen worden de ouders uitgenodigd om dit te bespreken en 

samen naar een oplossing te zoeken. 

Lagere school
De schoolpoort sluit om 8u45, dan moeten alle leerlingen in hun rij staan en verlaten 

de ouders de speelplaats. 
Leerlingen die te laat komen, krijgen een te-laat briefje op het secretariaat.  Dit briefje 

moet tegen de volgende schooldag gehandtekend zijn door de ouders. Zo weet u als 
ouder dat uw kind te laat op school is aangekomen.  

Bij herhaaldelijk te laat komen wordt er contact opgenomen met de ouders om de 
situatie te bespreken en om naar oplossingen te zoeken.

• Rookbeleid
Onze school is sinds januari 2003 rookvrij. 
Tijdens festiviteiten mag er uiteraard ook niet gerookt worden. 
Zowel binnen de schoolmuren, op de speelplaats, als aan de schoolpoort mag niet meer gerookt worden. 
Wij hopen op de medewerking van de ouders om hierop toe te zien. 
Peukjes aan de schoolpoort kunnen helemaal niet. 

• Wapen- en drugsbezit
Nepwapens en speelgoedwapens zijn niet toegelaten. Ook lucifers en aanstekers zijn verboden op 

school.
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Belangrijke info 

“Stedelijke basisschool De Bever”

A. Bevernagelei 65
2100 Deurne

Telefoon: 03/291.15.50
E-mailadres: basis.albert.bevernagelei@so.antwerpen.be

Onze vestigingsplaats:
Van Duyststraat 248

2100 Deurne
Telefoon: 03/324.23.64

Secretariaat:

Maandag, donderdag, woensdag om de 14 dagen:
Juf Inge: inschrijvingen, leerlingenadministratie

Dinsdag, woensdag en vrijdag:
Juf Kim: facturen, abonnementen, fiscale attesten, schoolongevallen

Zorgcoördinator: 
Juf Siege is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.

Directie:
Ivo Blom
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