
 

 

 

Welkom in onze basisschool 

 

Stedelijke Basisschool “De Horizon” 

 

 

 

 

 

 

. 

Betogingstraat 9 

2140 Borgerhout 

Tel: 03/502.10.90 

directeur: Bjorn Daenekindt 

 

dehorizon@so.antwerpen.be 

www.stedelijkonderwijs.be/dehorizon 

 

 

 

 

 



Ons profiel: 

 

De Stedelijke Basisschool ‘De Horizon’ is gelegen in de Betogingstraat 9 te Borgerhout. De school heeft 7 

klassen in de lagere school en 5 klassen in de kleuterschool.  

 

 

 De leerstof is gebaseerd op de te behalen ontwikkelingsdoelen en eindtermen van de leerplannen van het OVSG 

(Onderwijs voor Steden en Gemeenten).  

 

 

Zorgverbreding krijgt extra aandacht en door de gestructureerde SES-werking. Wij zorgen voor gedifferentieerd 

aanbod op maat van alle leerlingen. 

 

In de kleuterschool werken wij met klassen met gemengde leeftijdsgroepen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.osvg.be/


Onze stedelijke basisschool ‘De Horizon’ behoort binnen de divisie Basisonderwijs, scholengemeenschap Oost, 
tot het Autonoom Gemeentebedrijf – Stedelijk Onderwijs Antwerpen (verder AG-SO). 
 
De maatschappelijke zetel van het AG-SO bevindt zich in de Lange Gasthuisstraat 15, 2000 Antwerpen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Visie:  

 

 

Wij zijn … 

 

- een gemengde basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs. 
 

Wij streven naar … 

 

- samenwerking en respect tussen ouders, personeel en kinderen van onze school 
 

- een aangepast aanbod en een individuele opvolging 
 

- maximale ontwikkelingskansen voor ieder kind. 
 

Wij verwachten … 

 

- dat iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt  
 

- dat iedereen regels en afspraken naleeft 
 

- een regelmatig contact tussen ouders en school. 
 

Ouders engageren zich door… 

- aanwezig te zijn tijdens oudercontacten, de verschillende moedergroepen, besprekingen in verband 

met hun kind 

 

- hun kind elke dag en op tijd naar school te sturen/brengen 

 

- voldoende aanwezigheid speelt een rol in het toekennen van de schooltoelage 

 

- deelname aan alle vormen van individuele begeleiding : Sommige kinderen hebben nood aan een 

individuele begeleiding. De school werkt dan vormen van individuele ondersteuning uit en ze maakt 

daarover afspraken met de ouders zoals voorzien in het zorgbeleid 

 

- op een positieve manier de maatregelen die in samenspraak genomen zijn te ondersteunen 

  

- een positief engagement t.o.v. het Nederlands. Nederlands is de onderwijstaal van de school. 

Moedig uw kind aan om Nederlands te leren 

 

Wie zijn kind(eren) op onze school inschrijft, gaat akkoord met het schoolreglement. 



 

 

Het schoolteam: 

 

 

 

Kleuter 

Klas Titularis 

Instapklas Cindy Vervoort 

Giraffenklas Daisy Surinx 

Pauwenklas Lindsay Van Bouwel 

Vissenklas Sofie Cassiers 

Vossenklas Charlotte Vissers 

  

SES  

 Iris Smet 

 Liesbeth Lenaerts 

 Dieter Gillis 

 Tom De Blick 

Kinderverzorgster Patricia Moons 

LO Yves Thys 

 

Lager 

Klas Titularis 

1A Niels Van Hoof 

1B Marijke Verbueken 

2e Bo Bertels 



3e Barbara Claereboudt 

4e Subhashini Van Hoof 

(Shini) 

5e Catherine Cupers 

6e Nele Weemaels 

  

SES  

 Emilie Boonen 

 Nathalja Huygen 

 Manuel Van Lierde 

  

Zorgcoördinator Kelly Heremans 

  

LO + 

beleidsondersteuner 

Valeska Peeters 

 

LBV 

Irina Gubinova Orthodox 

Akrifoui Hamadi Islam 

Malhi Latifa Islam 

Bouwmeester Joy NCZ 

Anita Van Elst KGD 

 

Secretariaat 

Claudia van Bergen Personeelsadministratie + 

boekhouding 

Jan Sempels Leerlingenadministratie + 

bestellingen 

 



Onderhoudspersoneel 

Marina De Wolf 

Fatima Sahin 

Mame Fall 

 

 

 

 

 

 

 

Spelregels bij communicatie in de school en in de klas 

 

- We kloppen op de deur of bellen als de deur gesloten is 

 

- We wachten met praten als iemand in gesprek is  

 

- We luisteren naar elkaar en wachten onze beurt af 

- We laten elkaar uitspreken  
 

 

 

- We spreken rustig en proberen niet te roepen 

 

 

 

- Als er geen tolk in de school is, zoeken we zelf iemand om te vertalen  
 

 

 

- Als we samen mogen werken fluisteren we 
 

 

- We zeggen het antwoord niet voor 



 

 

 

 

- We geven elkaar en complimentje 
 

 

 

- We zeggen “dag” als we naar huis gaan of op school komen 
 

 

- Iedereen is gelijk! 



Hoe kunt u, als ouder, participeren in onze school? 

 

 

De Ochtendbabbels (OB): Elke maand worden de ouders uitgenodigd om te spreken 
over belangrijke informatie of om interessante infomomenten bij te wonen. 
Avondbabbels. 
 

 
 
 

 
Overgang Secundair Onderwijs (OSO): De ouders van L6 worden uitgenodigd om 

samen met het CLB en uw kind er achter te komen welke richting uw kind het best in 

het secundair volgt. Wat zijn zijn/haar talenten?  

 

 

 

 

De Oudergroep Schoolrijpheid (MGSR): De ouders van K3 worden regelmatig 

uitgenodigd om informatieve momenten in verband met overgang eerste leerjaar bij te 

wonen. Wat moeten de kinderen kunnen en kennen voor ze naar het eerste leerjaar 

kunnen? Hoe kan ik mijn kind hierbij helpen? 

 

 
 
 

 

De Oudergroep L1: De ouders van het eerste leerjaar worden 2 keer per jaar 
uitgenodigd in verband met huiswerk maken, leren lezen en leren rekenen. Hoe leert 
mijn kind dit op school? Hoe kan ik mijn kind thuis hierbij helpen? 

 
 
 
 

 
Gesprek: soms nodigen we ouders uit voor een gesprek. Dit gebeurt meestal met 
iemand van het CLB, de directeur of de zorgcoördinator. 

 

 

Oudercontact: wanneer de kinderen een rapport krijgen, nodigen we ouders uit voor   
een bespreking. Ook in de kleuterschool nodigen we de ouders uit voor een gesprek. 

 

 

 

schoo

lrijp-

heid 

 



 

Afspraken: 

Schooluren                                 

-  Voormiddag:                                                                                         

          de schoolpoort is open van   08.30 u. tot   08.45 u. 

          lessen                                 08.45 u. tot  12.20 u. 

                             

-  Namiddag: 

          de schoolpoort is open van  13.25 u. tot  13.40 u. 

          lessen                                13.40 u. tot  15.30 u. 

      

- ’s Morgens komen de kinderen van de lagere school  binnen langs de linker ingang (poort 
bureel secretariaat). De kinderen van de kleuterschool komen langs de rechter ingang. 

- Bij de bel zijn alle leerlingen op de speelplaats, kom op tijd! 

- Te laat? Eerst langs de directie voor een nota in de agenda en dan vlug naar de klas!  
 

- Bij herhaaldelijk te laat komen worden de ouders gecontacteerd door de 
directie/leerkracht. Ze maken hierover afspraken. 
                            

-   Afhalen van de kinderen:  poorten open: 15.30 u. 

 

o Alle ouders komen binnen langs de middenpoort. 
o Ouders halen hun kind op langs middenpoort, gaan naar de speelplaats en gaan buiten 

langs de zijpoort. 
o Geen school op woensdagnamiddag, zaterdag en zondag. 
 

Met de toestemming van de directie kan een leerling vroeger worden opgehaald. Attest is 

altijd nodig (doktersbezoek, therapie…). Waarschuw de school indien er iemand anders uw 

kind afhaalt! 

 

1. Opvang 
 
Voor ouders worden een aantal extra ‘diensten’ ingericht om de leerlingen op te vangen voor 

en na de lesuren. Ook tijdens de middagpauze organiseren we opvang. Deze diensten vallen 
volledig buiten de onderwijsopdracht van de leerkrachten waarvoor een extra vergoeding 
dient betaald te worden: 

 

Uurregeling opvang in De Horizon: 
 

 Voorschools Naschools 

Maandag Van 7.30 tot 8.30 Van 15.45 tot 17.30 

Dinsdag Van 7.30 tot 8.30 Van 15.45 tot 17.30 



Woensdag Van 7.30 tot 8.30 Van 12.35 tot 13.35 

Donderdag Van 7.30 tot 8.30 Van 15.45 tot 17.30 

Vrijdag Van 7.30 tot 8.30 Van 15.45 tot 17.30 

 
         
           Nota: Tijdens de periode tussen het eindigen van de voorschoolse opvang en de aanvang van   
           de lessen en het begin van de naschoolse opvang, zijn de leerlingen onderworpen aan het  
            toezicht van de leerkrachten van de school. 
 
 IBO:  
 

Kinderen die buiten de schoolopvang extra opvang nodig hebben  kunnen bij IBO terecht op 
onderstaande uren: 
 

 Voorschools Naschools 

Maandag Van 7.00 tot 7.30 Van 17.30 tot 18.00 

Dinsdag Van 7.00 tot 7.30 Van 17.30 tot 18.00 

Woensdag Van 7.00 tot 7.30 Van 13.35 tot 18.00 

Donderdag Van 7.00 tot 7.30 Van 17.30 tot 18.00 

Vrijdag Van 7.00 tot 7.30 Van 17.30 tot 18.00 

 
 De opvangmedewerkster van de school brengt de leerlingen naar IBO of haalt ze daar op. 
 
       Kostprijs: 
            De bijdrage in de kosten voor de inrichting van de voor- , middag- en naschoolse opvang wordt  
            aangerekend per ochtend/avond/middag. 
 
       Tarief :  

 
Opvangtarieven schooljaar 2018-2019 
 
Voortoezicht (maximum 1 uur)    0,75 euro 
Voortoezicht (langer dan 1 uur)   1,00 euro 
Natoezicht (maximum 1 uur)    0,75 euro 
Natoezicht (langer dan 1 uur)    1,00 euro 
Middagtoezicht      0,50 euro 
Woensdagmiddag (tot 14.00 uur)   0,50 euro 
 
 
 
 
*Hoeveel je betaalt, hangt af van: 
 

 Wie tussen 12.25 en 18.00 uur effectief in het toezicht van de school verblijft, betaalt 
de normale tarieven. 
 

 Wie tussen 12.25 en 18.00 uur naar de academie gaat, maar voor of na deze periode 
nog in het toezicht van de school verblijft, betaalt de gewone tarieven voor  
middagstudie (0,50 euro) en/of een gewoon kort (0,75 euro) of lang (1,00 euro) 
natoezicht. 

 



**Voor een verlengde schooldag (huiswerk, sportinitiatie) betaal je 0,75 euro per leerling, 
per beurt en per uur, bij een minimum van 13 deelnemers. 
 
LET OP! 
 
Voor het toezicht op woensdagnamiddag wordt er ook per kind betaald, maar met een 
maximum van 2 kinderen per gezin. De kinderen moeten wel ingeschreven zijn in het 
Stedelijk Onderwijs Antwerpen.  
 
Jaarlijks zal er een fiscaal attest afgeleverd worden door basisschool De Horizon in het 
voorjaar van elk nieuw kalenderjaar. De attesten worden enkel opgemaakt op basis van 
betaalde afrekeningen van het vorige kalenderjaar.   

 
 
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. 

 

Op weg naar school of naar huis 

 

- Stuur de kinderen niet te vroeg naar school.  

- Leer hen steeds de kortste en veiligste weg. 

- Op straat is er geen toezicht.  

- Spelen met ballen kan schade berokkenen voor buurtbewoners, voorbijgangers en voertuigen. 

 

 

 

Afwezigheden 

- Leerplicht: alle leerlingen moeten alle dagen naar school komen. 
- Bij afwezigheid van uw kind: graag vóór 9 uur de school verwittigen  tel: 03/236.31.20 

- Bij elke afwezigheid vragen wij een briefje, dit kan op verschillende manieren: 
 

o Afwezig door ziekte tot en met 3 opeenvolgende kalenderdagen = briefje van de 
ouders. Dit briefje kan 4 keer per jaar geschreven worden, daarna: doktersattest! 

o Meer dan 3 opeenvolgende dagen ziek = doktersattest binnen brengen op school binnen 
48 uur. 

 

 

BELANGRIJK! 

Uw kind is ongewettigd afwezig als: 

 

- U de documenten niet/te laat binnenbrengt. Breng ze dus tijdig naar school  binnen 24 uur!  

 

https://www.antwerpen.be/binnenschoolseopvang


- U briefjes met verkeerde datum binnenbrengt. 

 

 

Bezoeken aan dokter, tandarts, kinesist, enz… gebeuren buiten de lesuren. 

 

o Sterfgeval of begrafenis: toegestaan voor familieleden/personen die onder 
hetzelfde dak wonen of bloedverwant zijn met uw kind  directie vooraf 

verwittigen. 
 

o Huwelijk, dagvaarding voor de rechtbank, plaatsing in een instelling of 
overmacht  altijd attest, dagvaarding of ander bewijsstuk nodig. 

 

o Actieve deelname aan sportieve of culturele manifestatie  maximum 10 

halve dagen per schooljaar, eerst toestemming van de directeur. 
 

 

o Feestdagen: van erkende godsdiensten.  
Volgende feestdagen zijn door de wet erkend: 

Islam: Suikerfeest (1dag), Offerfeest (1dag) indien zij op een weekdag vallen  

verklaring afgeven. 

 

o Topsport: max. 6 lestijden per week eerst akkoord van de directie. 

Voorwaarden: 

enkel voor tennis, gymnastiek en zwemmen 

  dossier aan school bezorgen met gemotiveerde, schriftelijke 

aanvraag/verklaring van sportfederatie/medisch attest sportarts. 

 

Wat bij problematische afwezigheid? 

- Vanaf meer dan 10 halve dagen problematische afwezigheden contacteert de directie de 

ouders. 
- In samenwerking met het CLB wordt er een opvolgingsdossier opgestart en worden er 

maatregelen getroffen om de afwezigheid te voorkomen. 
 

 Bij schoolverandering, in de loop van het schooljaar, zullen de problematische afwezigheden 

steeds binnen de week aan de nieuwe school worden medegedeeld. Ze worden daar mee 
opgenomen en opgevolgd in het leerlingendossier. 



 

Praktisch:  

 

Dranken  

 

Ochtendspeeltijd:  

- Eigen drankje: water, alleen in drinkbus of petfles.  Geen frisdrank of 
energiedrankjes! 

- Fruit op woensdag. 

- Koek: op school zelf meebrengen in koekendoos.  

 

Middagtoezicht 

- Van 12.20  tot 13.25 u 

- Kinderen brengen zelf eten mee, ze mogen niet uit de   school om eten te kopen. 

- Boterhammen in brooddoos, geen zilverpapier! 

- Gezonde voeding, dus geen koffiekoeken! 

- Thee of water is op school. 

- Prijs middagtoezicht: € 0.50 per beurt + eventueel  €0.25 voor een drankje 

 

Veiligheid: de leerlingen die thuis eten worden ten vroegste tegen 13.25 uur terug op school 

verwacht!  

 

Snoep 

  

kauwgom fruit 

snoep en chips droge koek,zonder 

chocolade 

frisdranken water 



Verjaardagen 

- Leerlingen worden in de klas gevierd. 

- Trakteren mag, maar hou dit zoveel mogelijk gezond! Taarten zijn niet toegelaten omdat dit 
veel organisatie vraagt en er hierdoor veel onderwijstijd verloren gaat. Koekjes of snoep in een 
zakje kan wel. 

- Ook een (prenten)boek voor de klas is een leuke traktatie!  

 

Schoolbenodigdheden 

- Schooltas: een degelijke schooltas is nodig zodat de  schriften en schoolboeken beschermd 
worden bij slecht weer. 

- Een rugzak is enkel toegestaan voor zwem-, gym- en/of sportmateriaal. 

- Leerboeken ,schriften en schoolgerief: zijn gratis. De leerlingen dragen zorg voor dit 
materiaal.   

- Bij verlies of beschadiging dient u dit zelf te vergoeden:   

 

Agenda 

- Gratis aangeboden door de school. 

- Ouders moeten elke dag de mededelingen lezen en altijd de nota’s ondertekenen. 

- Negatieve opmerkingen worden in het rood geschreven, positieve mededelingen in het groen.  

- Bij verlies zijn de kosten van de nieuwe agenda ten laste van de ouders.  

 

Postmap 

- Brieven voor ouders 

- Kijk deze map elke dag na. 

- Bewaar belangrijke brieven. 

- Geef ingevulde brieven zo snel mogelijk terug aan de leerkracht. 



 

 

Kleding  

  

verzorgd hoofddeksels 

aangepast aan seizoen juwelen, GSM,… 

degelijke sandalen in zomer speelgoed 

 Teenslippers zonder riempje 
aan de hiel(veiligheid) 

 

 De school is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging. 

Verloren voorwerpen: vind je terug in de mand in de gang van de kleuterschool. Kijk deze 
regelmatig na! 

 
Hoofddeksels 
 
Het dragen van hoofddeksels (mutsen, petten, hoofddoeken, …) binnen de schoolgebouwen is 
verboden. 
In geval van koude mag een hoofddeksel op de speelplaats gedragen worden. 



 

      Bewegingsopvoeding  

 

Lichamelijke opvoeding  

- 2 lesuren turnen per week. 

- Tijdens deze intensieve lessen zweten de leerlingen, om hygiënische reden vragen we het 

turngerief regelmatig te wassen, bij de grotere kinderen kan een deodorant helpen. 

-    Nodig: gymkledij, gympantoffels met een witte zool, alles in een turnzak  naam erop! 

                                                                              + 

   

-     Armbanden, uurwerken, kettingen en ringen moeten uit tijdens de gymles.  Verlies of schade 
wordt niet vergoed! 

 

Zwemmen  

- Om de veertien dagen is er zwemmen  in het stedelijk zwembad van Borgerhout. 

- Gratis zwemmen voor K3 , L3 en L4. 

- De leerlingen van het L1, L2 betalen € 0,50 per zwembeurt. 

- Nodig: een zwemzak, een badpak of zwembroek (geen short) en 2 badhanddoeken.  

 

                            of                        + 2 

 
Deze activiteiten zijn verplicht voor alle kinderen.  Als uw kind om medische redenen niet kan 
deelnemen, moet u dit vooraf, en met doktersattest, schriftelijk melden aan de directie. 

Omwille van een handicap kunt u een vrijstelling krijgen. Er wordt gezorgd voor vervangende 

activiteiten. 



 

Publicaties, fotograaf /foto’s 

 

- Foto’s en video-opnames van pedagogische schoolactiviteiten kunnen gebruikt worden (vb. 
schoolkrant, project, tentoonstelling, website, … ) 
 
geen toelating  schriftelijk melden bij directie via brief onderaan het 

schoolreglement. 

 

 

Algemeen rookverbod 

- Verboden binnen de volledige instelling, met inbegrip van zowel de gebouwen als de 

speelplaatsen, sportterreinen en andere open ruimten. 

- Bij overtreding: 
- zal de leerling gesanctioneerd worden volgens het orde- en tuchtreglement opgenomen 

in dit schoolreglement 
- zullen ouders en/of bezoekers verzocht worden te stoppen met roken of het 

schooldomein te verlaten. 
 

 

 

Geneesmiddelen 

 

- Worden enkel gegeven met een doktersattest (vermelding naam kind, welke medicatie, dosis, 
tijdstip, wijze van bewaren en toedienen, frequentie, duur behandeling)  

- Zieke kinderen horen thuis.  

- Als uw kind ziek wordt in de school vragen wij u om het te komen ophalen. Wij contacteren 
eerst de ouders of het noodnummer, door u opgegeven bij inschrijving. 

- Indien we niemand kunnen bereiken contacteren we bij dringende gevallen de eigen huisarts, 

een andere arts of eventueel de hulpdiensten. 

- De ouders hebben de plicht om de CLB-arts te verwittigen bij de volgende ziekten: 
- kroep (difterie),  

- geelzucht, Hepatitis A, Hepatitis B  

- buiktyfus, bacillaire, dysenterie  

- hersenvliesontsteking (meningokokken, meningitis en -sepsis),  

- kinderverlamming (poliomyelitis),  

- roodvonk (infecties met beta-hemolytische streptococcen van groep A o.m. 

scarlatina),  

- besmettelijke tuberculose, 

- kinkhoest,  

- schurft,  

- bof (dikoor),  



- mazelen,  

- salmonellosen, shigellose (besmettelijke diarree)  

- rubella 

- huidinfectie (impetigo),  

- schimmelinfecties van de schedelhuid  

- schimmelinfecties  van de gladde huid   

- pediculosis,  

- varicella (windpokken), 

- hoofdluizen 

- parelwratten 

- HIV-infectie 

 

Het CLB treft de nodige profylactische maatregelen. 

De maatregelen zijn bindend voor leerlingen, ouders en personeel. 

 

Hoofdparasieten (neten/luizen)  

 

- Onmiddellijk de school verwittigen! 

- Alle gezinsleden behandelen! 

- Alle kinderen uit de betrokken klas krijgen een brief mee zodat elke ouder zijn kind kan 
controleren. 

- Alle kinderen uit de betrokken klas krijgen een sticker ter info in hun agenda, zo kunt u als 
ouder uw kind opvolgen 

- Alle kinderen worden regelmatig gecontroleerd door de klasleerkracht 



 

 Projecten  
 

- Gezond eten: tutti frutti  vers fruit op woensdag 

- Gezond ontbijt (rond paasvakantie): in alle klassen. 

 

- Speelplaatsproject:  regels en afspraken , neen tegen  pesten   
 

- Kam de luis: regelmatig worden alle kinderen door het kriebelteam nagekeken 
 

- Verkeersproject: de kleuters leren de verkeersregels, bezoek van de politie. Leerlingen van 

L5 bezoeken de verkeerstuin. 

- Aandacht voor taalvaardigheid: computerklas, theatervoorstelling, andere projecten in de 

loop van het jaar 

 

Huistaken  

- worden in het agenda genoteerd 

- Ouders kijken dit elke dag na 

- Regeling: 

We maken een onderscheid tussen drill oefeningen (= oefeningen die regelmatig herhaald moeten 
worden bv lezen, tafels van vermenigvuldiging etc …) en contractwerk. 

o L1: enkel drill oefeningen 
o L2: enkel drill oefeningen 
o L3: enkel drill oefeningen + contractwerk waar thuis aan mag verder gewerkt worden 

o L4: enkel drill oefeningen + contractwerk waar thuis aan mag verder gewerkt worden 

o L5 en L6: enkel drill oefeningen + contractwerk waar thuis aan moet gewerkt worden Op 
maandag noteren de kinderen de taken voor de ganse week en plannen ze zelf wanneer ze 
deze taken maken. Dit als voorbereiding op het middelbaar.  
 

- Lessen worden op voorhand aangekondigd. 

- Niet alle kinderen maken dezelfde taak, dit kan veranderen volgens de noden van elk kind. 

 

 

Rapport/oudercontact 

 

- Begin schooljaar is er een ouderinfo in elke klas. 

- Rapporten: 

- 1ste rapport: november: bespreken van het rapport tijdens oudercontact. Alle ouders 
welkom! 

- 2de rapport: januari:  bespreken van het rapport van leerlingen met leer-, sociale of 
gedragproblemen. 

- 3de rapport: april: bespreken van het rapport van leerlingen met leer-, sociale of 
gedragproblemen. 

- 4de rapport: einde juni: bespreken van de eindbeoordeling.  Alle ouders welkom! 

 



- Kinderen thuis laten. 

- Tolken zijn gewenst. 

- Ouders altijd aanwezig! 

 

 

MDO 

- MultiDisciplinair Overleg: bespreken van de leerresultaten en de werkhouding van uw kind.  

- In overleg met de klastitularis, de directeur, de GOKleerkracht, de zorgcoördinator en het 
SCLBA. 

- Beslissingen op het rapport zijn bindend. Dus: Wanneer er in het rapport de beslissing tot 
overzitten staat, is deze beslissing bindend.  

- Het overdoen van K3, volgen van achtste jaar lager onderwijs, verwijzingen naar het BO en de 
verwijzing naar1B in de middenschool zijn adviezen. We raden aan om deze adviezen op te 

volgen. Zij worden steeds toegelicht door CLB mits nodige attesten en besprekingen. 

- Zie ook reglement Stedelijk Onderwijs 

 

Oudergroepen 

- Iedereen is welkom! 

- Bespreking van afspraken, projecten, thema’s zoals opvoeding, huiswerk, bijwonen van lesjes 

- Werken samen met aan projecten en activiteiten in de school 

- Tolk voorzien  

 

 

- K3: project schoolrijpheid 

- L1: hoe help ik mijn kind thuis? 

- L6: overgang secundair onderwijs 

 

 

 

 

Kinderraad 

- Komt regelmatig bij elkaar 

- Leden worden elk jaar verkozen 

- Inbreng in activiteiten op school 

Schooltoelage 

 

- Vanaf 2008-2009 voerde de overheid een schooltoelage in, ook voor kleuters en kinderen van 

de lagere school (96,69 kleuteronderwijs, tussen 108,78 en 163,17 lager onderwijs euro per 
jaar). De toekenning gebeurt op basis van een gezinsdossier. Het inkomen van het gezin 
bepaalt wie in aanmerking komt. Verder moet het kind in voldoende mate op school geweest 
zijn: 
 

school

rijp-

heid 

 



o Maximum 29 halve dagen ongewettigd afwezig, twee jaar op rij heeft verlies van de 

schooltoelage tot gevolg (tot de leerlingen twee jaar na elkaar voldoende aanwezig is). 
 

- AANVRAGEN 
via www.schooltoelagen.be  

Meer vragen: communicatie.studietoelagen@vlaanderen.be 

http://www.schooltoelagen.be/
mailto:communicatie.studietoelagen@vlaanderen.be


 

 

Extra-muros  activiteiten 

 

- Activiteiten van 1 of meer schooldagen, buiten de schoolmuren, voor 1 of meer klassen. 

- Hebben altijd een onderwijzend en opvoedend karakter. 

- Alle leerlingen nemen hieraan deel, de activiteiten zijn een deel van het leerprogramma. 

- Indien u dit weigert moet dit vooraf, schriftelijk, gemeld worden aan de directie. 

- Leerplichtige leerlingen die niet meegaan moeten aanwezig zijn op school. Zij worden 

opgevangen in andere klassen en krijgen aangepast werk. 

 

Pedagogische leeruitstappen: 

- Behoren tot het leerplan van onze school.   

- Zijn verplicht voor elk kind. 

- Bij niet deelname om medische redenen, moet u dit vooraf en met een doktersattest 
schriftelijk melden aan de directie. 

- U kunt, omwille van een handicap, een vrijstelling krijgen.  De leerling krijgt een vervangende 
activiteit. 

- Omwille van religieuze, culturele of andere overtuiging voorzien we aangepaste 
voeding.   

- De ouders betalen een financiële bijdrage in de onkosten van verblijf, eten en vervoer: 

 

 

Schoolvakanties 

 

- Begin schooljaar: elke leerling krijgt de geplande vakantie-regeling. 

- Extra vrije dagen en bijzondere mededelingen: zie maandbrief 

- De lessen kunnen voor alle leerlingen of een leerlingengroep worden geschorst wegens: 

 

o Overmacht: plotselinge gebeurtenissen waardoor de lessen niet kunnen doorgaan 

o Pedagogische studiedagen: 3 halve dagen per schooljaar 

o Staking: indien er onvoldoende toezicht mogelijk is 

o Verkiezingen: max. 1 dag per schooljaar wanneer de lokalen gebruikt worden voor het 

inrichten van stemopnemingsbureau’s. 

o Facultatieve vakantiedagen: max. 2 bijkomende vakantiedagen 

o Einde schooljaar: de lessen worden een halve dag geschorst de laatste dag voor de 
zomervakantie. Dit wegens personeelsvergadering 

 

 

 

 



Financiële raming  

 

Alle stedelijke scholen hanteren een maximumfactuur voor de verplichte uitgaven.  

 

- In deze maximumbedragen zitten alle verplichte onkosten voor de ouders, behalve de aankoop 
van materialen om de eindtermen en ontwikkelingsdoelen te bereiken.  

 

- Uitgezonderd drank en middagstudie en weekverblijven. 
 

 

 

Doelgroep 
Maximumfactuur 

Kleuters € 45,00 

Lagere school € 85,00 

Weekverblijven lagere school € 435,00 

 

 

  

schooluitstappen middagtoezicht 

weekverblijven drankjes 

klasactiviteiten ( koken, …) voor- en nabewaking 

sport schooltas 

Bezoek aan musea en 
theater, … 

 

 

  



 Kosteloos basisonderwijs  

 

- Materialen, die in de klas nodig zijn, worden door de school GRATIS aangeboden.  
 

- Wat kan uw kind gratis gebruiken? 
 

 

Lijst met materialen Voorbeelden 

Bewegingsmateriaal Ballen, touwen, (klim) 

toestellen, driewielers, … 

Constructiemateriaal Karton, hout, gereedschap, 

katrollen, tandwielen, 

bouwdozen, … 

Handboeken, schriften, 

werkboeken en –blaadjes, 

fotokopieën, software 

 

ICT-materiaal Computers inclusief internet, 

TV, radio, telefoon,… 

Informatiebronnen Woordenboek, (kinder-)krant, 

jeugdencyclopedie, 

documentatiecentrum, cd-

rom, dvd, … 

Kinderliteratuur 

 

Prentenboeken, (voor-)lees-

boeken,  kinderromans, 

poëzie, strips,… 

Knutselmateriaal Lijm, schaar, grondstoffen, 

textiel,… 

Leer- en ontwikkelingsmateriaal Spelmateriaal,  lees- en 

rekenmateriaal, denkspellen, 

materiaal voor socio-

emotionele ontwikkeling, … 

Meetmateriaal Lat, graadboog, geodriehoek, 

tekendriehoek, klok (analoog 

en digitaal), thermometer, 

weegschaal,… 

Multimedia-materiaal 

 

Audiovisuele toestellen, 

fototoestel, casetterecorder, 

DVD-speler,… 

Muziekinstrumenten Trommels, fluiten, … 

Planningsmateriaal Schoolagenda, kalender, 

dagindeling, … 



Schrijfgerief Potlood, pen, … 

Tekengerief Stiften, kleurpotloden, verf, 

penselen, … 

Andere Atlas, wereldbol, kaarten,  

kompas,  passer, 

zakrekenmachine, tweetalige 

alfabetische woordenlijst, … 

 

- De school koopt deze materialen aan via haar werkingsmiddelen, aangevuld met het extra 
budget van € 45,00 per leerling.  

- De directie kan beslissen om, met deze extra middelen, andere pedagogische projecten 
(toneelbezoeken…) gratis aan te bieden voor de leerlingen. 

 

 

 

Betaling  

- Alle betalingen gebeuren dmv een overschrijving op het einde van elke maand  

- Procedure bij niet betalen: 

o U wordt door de school gecontacteerd. 

o U ontvangt per post een brief met de achterstallige rekening. 

o U wordt uitgenodigd door de directie voor een discreet gesprek. Bij financiële 
problemen, start de school een afbetalingsplan op en kan er steeds beroep gedaan 
worden op het sociaal fonds. 

o U ontvangt een brief via de coördinerend directeur van de scholengemeenschap met 
de nog openstaande rekening. 

o Opstellen van een dossier om verdere stappen te ondernemen. 

o Juridische procedure wordt opgestart. 

Afspraken en leefregels voor de leerlingen. 

- Op weg naar en van de school of bij schoolse activiteit nemen de leerlingen de kortste/veiligste 
weg. 

- Tijdens schoolactiviteiten, binnen en buiten de school, blijven de leerlingen aan het gezag van 
het onderwijzend personeel (en de directie) onderworpen. 

- De leerlingen gedragen zich in alle omstandigheden correct en schaden de goede naam van 
onze school niet. 

- De leerlingen hebben respect voor het personeel, de gebouwen en het materiaal dat zij 
gebruiken. 

- Bij beschadiging van bovenvermelde zaken wordt een schadevergoeding van de ouders geëist. 
De leerling zal ook gestraft worden. 

- De leerlingen lopen niet zonder toestemming in de gangen. 

- Afspraken op de speelplaats:  

- De kleuters spelen op een ander tijdstip 

- Bij regenweer onder het afdak 

- Leerlingen mogen water drinken maar niet met water spatten 



- Leerlingen brengen geen speelgoed mee naar school 

- Leerlingen van de lagere school spelen niet op de speeltuigen van de kleuters 

- De leerlingen spelen niet in de toiletten 

- We luisteren beleefd als de juf of meester iets zegt.  

- Wij houden onze school proper.  Papier en afval hoort in de vuilbak, niet op de grond 

- De kinderen leren samenspelen. Vechten, pesten en ruw spel worden bestraft! 

Zie bijlage! 

- Bij de 1ste  bel nemen de leerlingen hun schooltas en gaan naar de rij. Bij de 2de bel staan zij 

flink in de rij en zwijgen. 

 

 

- De leerlingen zijn verzekerd voor lichamelijk letsel op school opgelopen.  De school zorgt voor 
een 1ste hulp, verdere verzorging is de verantwoordelijkheid van de ouders. 

- Bij ernstige ongevallen gaat een leerkracht met het kind voor verzorging en controle naar het 

ziekenhuis. 

- De verzekering dekt geen stoffelijke schade. Opzettelijke schade wordt door de dader(s) zelf 
betaald. 

- Verlies van persoonlijke bezittingen wordt nooit vergoed. 

- Deze gedragsregels werden in overleg met directie en personeel goedgekeurd. 

Niet naleven van afspraken of elk gedrag dat de goede werking van de school of het 
lesverloop hindert, kan leiden tot sancties! 

Elk personeelslid van de school heeft de bevoegdheid een ordemaatregel te nemen! 

Volgende sancties kunnen worden toegepast: 

- Mondelinge opmerking 
 
- Nota in agenda: ouders ondertekenen 

 
- Bij de directie verschijnen 

 
- Contact opnemen met de ouders 
 
- Verslag ondertekend door alle betrokken partijen (leerling, leerkracht, directeur, ouders, CLB) 
 
- Individueel begeleidingsplan met bindende gedragsregels 

 
- Dit verslag ondertekenen de ouders ter kennisname  
 
- De gevolgen  van de eigen handelingen wegwerken (afval oprapen op speelplaats,gemors 

opkuisen, materialen ordenen of schoonmaken,…) 
 
- Nablijven: op een vaste dag een lesuur extra blijven. De leerling moet dan oefenen aan de 

oefenstof die hij nog niet onder de knie heeft. Dit gebeurt onder begeleiding van een 
leerkracht. De ouders worden minstens 2 dagen vooraf op de hoogte gebracht. 

 
- Schorsing uit 1 of meerdere lessen voor maximum 10 schooldagen 
 
- Een tijd afgezonderd blijven (in de school) onder toezicht, maximum voor 1 dag 
 

- Preventieve schorsing in afwachting van een tuchtmaatregel 
 
- Opstellen van tuchtdossier  
 
- Uitsluiting uit de school. 

 



Schoolraad SGO 

 

- op niveau van de scholengemeenschap. 
- inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren voor personeelsleden, ouders en de lokale 

gemeenschap.  
- eindverantwoordelijkheid: het stadsbestuur ( als inrichtende macht). 
- bevoegdheden van de schoolraad: 

 

1.  rechten en plichten inzake informatie en communicatie (vb. inzage in het 

schoolreglement, jaarplanning,  pedagogisch project,…) 

2. adviesbevoegdheid en overlegbevoegdheid. (De schoolraad kan zaken, aangebracht 

door schoolbestuur, directie, personeel, ouders, ouderverenigingen en leerlingen, 

bespreken en een advies formuleren aan alle voornoemde personen). 

3. De schoolraad kan zelf ook bepaalde zaken op het agenda plaatsen indien zij dit nodig 

vindt. 

 

- De schoolraad vertegenwoordigt alle scholen van het gemeentebedrijf.  
- De verslagen van de vergaderingen kan U steeds inkijken op het secretariaat. 

- Leden van de schoolraad:  
-    Mevr.Kim Debacker (voorzitter / ouder) 

-    Mevr.Kathlijn Pittomvils (secretaris / ouder) 

-    Mevr. Robaye Linda (coördinerend directeur SGO)  

 -  Contact tussen schoolraden en Stedelijk Onderwijs: 

    De schoolraad kan steeds met vragen, bedenkingen, adviezen, opmerkingen, enz. 

    terecht bij de cel Kworov. Binnen deze cel werd iemand aangesteld, die zich      

    bezighoudt met de problematiek van de schoolraden of U kan doorverwijzen naar de  

    juiste diensten of een afspraak kan regelen met de bevoegde personen. 

    U kan deze persoon bereiken via volgend adres:  

    Cel Kworov 

    Lange Gasthuisstraat 15 

    2000 Antwerpen 

 

De klassenraad… 
 

- is een team van personeelsleden (eventueel aangevuld met externe deskundigen). 
 

- draagt, onder leiding van de directeur of zijn afgevaardigde de verantwoordelijkheid voor 
de begeleiding van het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of individuele leerling. 

 

- kan advies geven bij verwijzing naar het buitengewoon onderwijs. 
 

      -    beslist of het kind moet overzitten. 

 

 



 

Het Pedagogisch Project Stedelijk Onderwijs Antwerpen.(zie ook schoolreglement 

Stedelijk Onderwijs) 

 

- De school wordt opgericht door de Stad Antwerpen. Ze is dus een neutrale officiële school. 

- De school is een basisschool. Zij organiseert kleuteronderwijs en lager onderwijs. 

- De school ondertekende de non-discriminatie overeenkomst. De school eerbiedigt hiermee 
alle filosofische en godsdienstige opvattingen van de leerlingen en hun ouders. 

- Voorwaarde tot inschrijven: akkoord gaan met het PPSO-Antwerpen. De volledige tekst 
vindt u in het schoolreglement van het Stedelijk Onderwijs dat U reeds eerder ontving bij 

de inschrijving van uw kind en ligt ter inzage op het bureel. 

 

Onderwijsaanbod 

 

- Om de doelen van het pedagogisch project na te streven, hanteert de school de OVSG-
leerplannen binnen de leergebieden: 

 

- Lichamelijke ontwikkeling 
- Muzische vorming 
- Taal(ook tweede taal Frans) 

- Wereldoriëntatie 
- Wiskunde 
- Leren leren 
- Sociale vaardigheden 

 

- Daarnaast omvat het onderwijsaanbod voor het lager onderwijs: 
  

- 2 lestijden erkende godsdiensten of niet-confessionele zedenleer 
- 2 lestijden lichamelijke opvoeding 
- 2 lestijden zwemmen 

 

- Zo ontstaat de mogelijkheid om klasleerkrachten kindvrij te maken ifv overleg, teamwerk. 
 

- Bij afwezigheid leerkracht: 
 

- leerlingen worden opgedeeld in hotelklassen en krijgen aangepast werk  
- bij lange afwezigheid zoeken we een interim-leerkracht 

 

Vrije keuze godsdienst/zedenleer 

- Tussen een erkende godsdienst of niet-confessionele zedenleer 

- Op formulier bij directie bij elke inschrijving 

- Verandering in september of bij schoolverandering, binnen de 8 kalenderdagen. 
Het formulier hiervoor kan je opvragen op het secretariaat. 



- op basis van  religieuze of morele overtuiging tegen het volgen van één van de 

aangeboden cursussen godsdienst of niet-confessionele zedenleer, kunnen ouders 
op aanvraag een vrijstelling bekomen. 

 

- Inzet van de leerlingen is hier ook nodig! 

Schoolstructuur 

 

-   De directie bepaalt autonoom de indeling van de groepen op basis van leervorderingen. 

 

- Groepsindeling kan wijzigen: oa bij niveaulezen, klasdoorbrekend werken, projecten… of bij 
overgang naar een ander leerjaar. 

 

- De organisatie van het schooljaar is door de overheid wettelijk bepaald, de 

schooldirectie kan daarop geen afwijking toestaan. 
 

- Het is niet toegelaten om uw kind, vroeger dan de vastgelegde vakanties, van school weg te 
houden of later te laten terugkeren wegens vakantie in het buitenland. 

 

- Ouders die dit doen overtreden de wet op de leerplicht  sanctie! 



 

 

Inschrijvingen 

 

- Inschrijving is pas definitief na tekenen van schoolreglement, pedagogisch project en 

afsprakennota, ondertekening van inschrijvingsregister. 
- Vanaf 1 september 2011 kunnen zesjarige leerlingen pas starten in het lager onderwijs van een 

Nederlandstalige lagere of basisschool als ze het schooljaar voordien voldoende Nederlandstalig 
kleuteronderwijs gevolgd hebben of geslaagd zijn in een taaltest. 

- Voor de inschrijvingen werken alle Antwerpse basisscholen met een elektronische 
aanmeldingsprocedure. De start van de aanmeldingsperiode is januari. Via verschillende 
kanalen zal een ruime informatiecampagne opgezet worden zodat alle ouders tijdig weten op 

welke manier ze zich kunnen aanmelden. 
 

- In de kleuterschool: kleuter van 2 jaar en 6 maanden. Dit kan enkel op de volgende 
instapdata: 

- eerste schooldag na de zomervakantie 
- eerste schooldag na de herfstvakantie 

- eerste schooldag na de kerstvakantie 
- eerste schooldag van februari 
- eerste schooldag na de krokusvakantie 
- eerste schooldag na de paasvakantie 
- eerste schooldag na hemelvaartsdag 
      

- Inschrijven tijdens schooluren op maandag, dinsdag en donderdag  

- Juli: eerste dinsdag 

- Augustus: laatste dinsdag en donderdag  

- Het GOK decreet voorziet het recht op inschrijving in een school naar keuze. De school heeft 
echter de mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden, de inschrijving te weigeren of tot een 

doorverwijzing over te gaan. 

- Dit gebeurt via een gemotiveerd document. 

 

- Inschrijving aan de hand van officieel document: 

- Identiteitskaart- en SIS kaart van het kind 
- Bij ontbreken hiervan volstaan ook: 
- Uittreksel geboorteakte 
- Trouwboekje ouders 
- Bewijs van inschrijving in vreemdelingenregister 

- Reispas voor vreemdelingen 
- Voor de lagere school: voorlegging rapport 

 

- Inschrijving enkel indien nog plaats (maximumnorm rond veiligheid). 

- Zie ook reglement Stedelijk Onderwijs 

Onderwijs aan huis wegens langdurige ziekte, herstelperiode of handicap 

- Kosteloos. 
 

- Een kind dat ten laatste op 31 december van het lopende schooljaar vijf jaar wordt of ouder is 
dan vijf, heeft recht op tijdelijk onderwijs aan huis indien volgende voorwaarden gelijktijdig 
zijn vervuld: zie schoolreglement Stedelijk Onderwijs 

 

 



 

Revalidatie tijdens de lesuren 

 

- Tussenkomt moet schriftelijk aangevraagd worden bij directie. 
 

- Voorwaarden: zie reglement Stedelijk Onderwijs 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                                     

 

 

 

 

 

 

 



Beste ouder, 

 

Op school worden regelmatig foto’s en beeldmateriaal van de leerlingen gemaakt. 

De foto’s en beeldmateriaal worden gebruikt in het kader van online en offline communicatieprojecten van 

onze school (folder, intranet, posters, website, …) én het Stedelijk Onderwijs. 

 Door dit document te ondertekenen, geeft u hiervoor toestemming. Waarvoor dank. 

 

Indien u hier niet mee akkoord gaat, gelieve dat dan te vermelden op onderstaand document.  

 

Bedankt voor uw medewerking! 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Directeur 

 

Voor meer info, kan u steeds terecht bij ons schoolteam / directie op het nummer 03/502.10.92  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

Toestemming om beeldmateriaal te maken en te gebruiken 

 

 

Ik geef hierbij toestemming / geen toestemming aan de school om beelden/foto’s van  

 

……………………………………………………………………………………………[naam van de leerling] te maken 

 

 

Datum       Handtekening ouder 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


