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Welkom in onze school! 
 
Beste ouder, 
 
Jullie hebben er voor gekozen om jullie kind aan onze school toe te vertrouwen. Ons hele team zet 
zich elke dag in om hem of haar zo goed mogelijk te begeleiden. 
 
Wij willen de kinderen opvoeden tot vrije, zelfstandig denkende mensen met als uitgangspunt het 
vertrouwen in de eigen kracht van ieder kind. 
 
Dit doen wij binnen het kader van de Daltonprincipes: 
 
- VRIJHEID IN GEBONDENHEID: wij leren kinderen, door grenzen te stellen, door afspraken te maken, 
hoe ze met vrijheid en verantwoordelijkheid om moeten gaan. 
- ZELFSTANDIGHEID: kinderen worden gestimuleerd om zelfstandig oplossingen te zoeken. Daarvoor is 
het nodig dat ze leren hoe je informatie verzamelt, hoe je de dingen naar waarde kunt schatten en hoe 
je keuzes maakt. 
- SAMENWERKING: we leren kinderen hoe ze in een groep een opdracht moeten uitvoeren. We leren 
hen te luisteren en respect te hebben. Door elkaar te helpen, goede vragen te stellen en het aan elkaar 
uit te leggen, leren zij in groep een opdracht te volbrengen. 
 
De Daltonvisie in het onderwijs spreekt ouders kennelijk aan. Dat komt omdat we deels een ander 
soort onderwijs aanbieden, waarbij het leren in een rijke omgeving en de aandacht voor het individu 
de belangrijkste aantrekkingspunten zijn. Ouders moeten vaak zelf ook een enorme ommezwaai 
maken in het denken, omdat nagenoeg elke ouder klassikaal onderwijs heeft genoten. Door samen 
deze visie te dragen maken we samen school. 
 
Ieder kind is uniek, en daar houden we op onze school rekening mee. 
 
U kan ons daar enorm bij helpen, wanneer u mee deze afspraken in het oog houdt en uw kind 
stimuleert om de leefregels van de school na te leven. 
Als ouder ben je verantwoordelijk voor de opvoeding van jouw kinderen. 
 
 
 
 
Bedankt voor de medewerking en het vertrouwen in onze school! 
 
 
Met vriendelijke groeten 
Het schoolteam 
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 Praktische afspraken: schooluren, brengen en halen van kinderen 

 

1. Openingsuren van de school  

 De schooluren 
 
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 

07.00 - 08.30 voorbewaking ( door SPOENK) 
08.30 - 08.45 opening schoolpoort 
08.45 bel: naar de klas 
08.45 - 12.20 lessen 
12.20 13.25 middagpauze 
13.25 - 13.40 opening schoolpoort 
13.50 - 15.30 lessen 
15.30  opening schoolpoort 
15.30 einde schooldag + start nabewaking 
 

Woensdag: 
07.00 - 08.30 voorbewaking 
08.30 - 08.45 opening schoolpoort 
08.45 bel: naar de klas 
08.45 - 12.20 lessen 
12.20 einde schooldag + start woensdagnamiddagbewaking 

 
2. Begin van de schooldag, te laat komen  

Wij rekenen erop dat ouders zich engageren om hun kinderen op tijd naar school te brengen (vóór 

8.45u). Het is niet prettig als kinderen te laat komen. Het klasgebeuren is dan volop bezig waardoor 
de les verstoord wordt. Laatkomende kinderen/ouders bellen altijd bij het secretariaat, Pastoor 
Goetschalckxstraat 57. De kinderen worden daar opgevangen door medewerkers en naar de klas 
doorgestuurd. Er wordt notie van genomen. 
Ouders worden tijdens de schooluren (08.30u-15.45u) niet in de gangen van de kleuter- en lagere 
school toegelaten. In uitzonderlijke gevallen kan een leerling, die daarvoor een gewettigde reden 
heeft, de school vóór de einduren verlaten. Dit kan enkel na toestemming van de directie. 
AANDACHT : Boekentassen, brooddozen, turnzakken, enz … die te laat worden binnengebracht, 
worden in ontvangst genomen op het secretariaat en door een medewerker naar de klas gebracht. 
 
 
Fietsers  
 
Zorg ervoor dat je kind naar school komt met een fiets die voldoet aan de veiligheidsregels. 
Fietsen/steppen worden gestald in de fietsenrekken. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden 
bij diefstal of beschadiging, gelieve deze op slot te doen. Graag veilig naar school fietsen met 
fluovestje en fietshelm. 
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3. Afspraken op de speelplaats  

Wat kan: 
Om afval te vermijden staan wij geen wegwerpverpakkingen toe. 
Enkel nog hersluitbare drinkenbussen, brooddozen en fruit/koekendoos. 
- Drank: alleen water in een hersluitbare drinkbus. 
- Dinsdag en donderdag fruit of groenten  
- Andere dagen is een koek toegelaten 
 
Wat kan niet: 
- Wegwerpverpakkingen zoals brikjes, blikken, glazen flessen, verpakking van koekjes, aluminiumfolie 
of andere niet herbruikbare verpakkingsmaterialen. 
- Andere dranken dan water  
- Knabbels zoals snoep, kauwgom en chips 
- Op de speelplaats: lopen door de beplanting, boven op de tafels staan, spelen in de toiletten of in de 
gangen, rijden op een step, fiets of skateboard, schoenen met wieltjes. 
- Binnenlopen in de gangen (tijdens de speeltijd) 
 
Wat moet: 
- Op de doosjes duidelijk voornaam en klas noteren 
- De kinderen dragen ook zorg voor persoonlijk gerei.  
- Het is best dit alles te voorzien van naam, voornaam en klas.  
- Boekentassen worden altijd, samen met zwem- of sporttassen, ordelijk in de gang gezet. 
 
 

4. Het einde van de schooldag  

Om 15.30u verlaten de kinderen de school via de rijen. 
Er zijn rijen (lagere school) voorzien die onder begeleiding de leerlingen veilig laten oversteken: 
 

- Afhalen L1 aan de klasdeur  

- Afhalen op de speelplaats 

- Rij naar de Pastoor Goetschalckxstraat 

- Rij naar de Schoutlaan 

- Rij nabewaking 

Kleuters worden afgehaald aan de klas.  
Leerlingen die met iemand anders naar huis mogen gaan, wordt in de agenda geschreven voor de 
lagere school. Voor de kleuterschool op een briefje aan de klasleerkracht. 
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5. Verkeersveiligheid 

Zet je auto altijd reglementair om te parkeren en respecteer de rijrichting en de snelheid in de 
schoolzone (30km/u). Dit bevordert de verkeersveiligheid in en rondom de school en laat 
piekmomenten veel vlotter verlopen. Afzetten en afhalen van de kinderen zeker niet in het midden 
van de straat! 
Alle kinderen van de Kleurenboom hebben daar belang bij ! 
 
 

6. Voor – en naschoolse opvang, middagtoezicht  
 

Voor- en nabewaking: 
In de school is er voorbewaking (vanaf 7 uur) en nabewaking (tot 19 uur) 
Schoolvrije dagen, inclusief pedagogische studiedagen (indien 10 kinderen zich inschrijven) en tijdens 
vakanties. 
Meer informatie kan u vinden op :  
http://www.vdkomma.be/ekeren---spoenk.html 
 
De schoolpoorten gaan open ‘s morgens om 8u30 ,‘s middags om 12u20, na de middagpauze om 
13u25 en in de namiddag om 15u30. De lessen eindigen om 15u30.  
‘s Middags kan men om 12u20 via de Pastoor Goetschalckxstraat de kinderen afhalen en 
terugbrengen vanaf 13u25 tot 13u40.  
De schoolpoorten sluiten om 8u45, 13u40 en ’s avonds om 15u45. 
De kinderen die te vroeg zijn, gaan rechtstreeks naar de voorbewaking die betalend is.  
Ouders brengen de kinderen stipt en op een veilige manier naar school. De kleuters worden tot aan 
de klas gebracht. De leerlingen van de lagere school tot aan de rode lijn aan de klas van juf Edith. 
 

 
7.Afhalen en brengen van de leerlingen 

 
Vanaf het moment dat de leerlingen worden afgehaald ligt de verantwoordelijkheid bij de ouders. 
Om het overzicht en de veiligheid te bewaken is de speelplaats niet meer toegankelijk. (inclusief 
speeltuigen) 
Kinderen die worden afgehaald, kunnen niet zonder begeleiding van de ouders de school verlaten. 
Indien er officiële afspraken (vrederechter, jeugdrechter) bestaan, vragen wij een kopie van het 
vonnis zodat wij de afspraken stipt kunnen naleven.  
 
Kleuterschool: 
Ouders begeleiden de kleuters tot aan de klas, ze hangen samen de jas aan de kapstok met het juiste 
pictogram. Kleuters kunnen niet zonder begeleiding van de ouders de school verlaten. 
 
Lagere school: 
Ouders die hun kinderen zelf naar school brengen, begeleiden deze tot aan de speelplaats.  
Kinderen mogen enkel alleen naar huis mits er een permanente of occasionele schriftelijke toelating 
van de ouders in ons bezit is.  
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* Afspraken en regelgeving 

 
 
Administratief 
 

8. Afwezigheden  
 

Ouderbetrokkenheid oefent een positieve invloed uit op het gedrag van kinderen en hun 
aanwezigheid op school. Leerplichtige kleuters moeten alle dagen tijdig op school zijn.  
Leerplichtige kleuters:  
Bij elke afwezigheid dient de school verwittigd te worden vóór 8.45u. Afwezigheden van meer dan 
drie opeenvolgende kalenderdagen dienen door middel van een medisch attest gewettigd te worden. 
Afwezigheden door ziekte van minder dan 3 opeenvolgende kalenderdagen worden gemeld op de 
voorgedrukte briefjes (Z1, Z2, Z3 en Z4) die je kind tijdens de eerste schoolweek krijgt van de 
leerkracht. 
Indien het kind meer dan 4 maal per schooljaar afwezig is, maar met telkens minder dan 3 
opeenvolgende kalenderdagen, is er ook een medisch attest vereist bij de vijfde afwezigheid. 
Leerplichtige kinderen, die meer dan 10 halve dagen ongewettigd afwezig zijn, krijgen een dossier 
problematische afwezigheden bij het CLB. Met vakantie vertrekken tijdens het schooljaar , betekent 
ongewettigd afwezig zijn en als dusdanig genoteerd in de absentielijst! Te veel ongewettigde 
afwezigheden kunnen leiden tot de terugbetaling van de ontvangen schooltoelage.  
Niet-leerplichtige kleuters: 
 De kleuters zijn niet schoolplichtig tot en met 5 jaar. Gelieve de school wel te verwittigen bij 
kinderziekten. Zieke kleuters horen thuis te blijven, om besmetting van de andere kinderen te 
voorkomen. Bij medicatie steeds een doktersbriefje bijvoegen zodat de kleuterjuf de juiste instructies 
kan opvolgen (ook bij homeopathie). Deze kleuters mogen zonder bewijs afwezig zijn. Voor de 
klasorganisatie is het wel handig als de kleuterjuf weet dat een kleuter gedurende een lange tijd 
afwezig zal zijn (vb. reis, ziekenhuisopname,…) De oudste kleuters moeten 220 halve dagen aanwezig 
zijn tijdens het schooljaar dat vooraf gaat aan de overstap naar de lagere school. Indien dit niet het 
geval is, beslist de klassenraad of het kind de overstap naar de lagere school kan maken. Ouders 
worden mondeling en schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing van de klassenraad. Ouders 
kunnen in beroep gaan tegen deze beslissing. Zij volgen hiervoor de procedure zoals beschreven in 
het algemeen schoolreglement van AGSO. 
Ouders kunnen hun recht op schooltoelage verliezen als hun kinderen gedurende 2 schooljaren niet 
voldoende aanwezig waren op school. 
 
 

9. Onderwijs aan huis 
 

Langdurig zieke kinderen (vanaf 21 dagen) kunnen, mits schriftelijk advies van de behandelende 
artsen, onderwijs aan huis krijgen (4 lesuren per week, 1 lesuur = 50 minuten). Zie algemeen 
schoolreglement van het stedelijk onderwijs Antwerpen. 
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10. Schoolverandering  
 

Zie algemeen schoolreglement van het stedelijk onderwijs Antwerpen. 
 
 

11. Schoolongevallen en schoolverzekering 
 

De kinderen zijn verzekerd tegen ongevallen met lichamelijke letsels tijdens elke schoolactiviteit 
(binnen en buiten het schoolterrein), op weg naar en van de school . De directie dient steeds 
onverwijld op de hoogte gesteld te worden van een schoolongeval; zij zal verder de nodige 
administratieve schikkingen treffen en met de ouders de nodige afspraken maken (invullen van 
documenten e.d.) om een vlotte afhandeling te waarborgen. De verzekeringsmaatschappij is: P&V 
Verzekeringen - Koningstraat 151 – BRUSSEL 
 

 
12. Innen van schoolonkosten- maximumfactuur 
 

Het inzamelen van gelden bestemd voor daguitstappen, weekverblijven, theater- en 
museumbezoeken, bijzonder leermateriaal, voor- en nabewaking, middagtoezicht, 
woensdagnamiddagopvang enz. wordt door de klastitularissen in afspraak met de directie 
georganiseerd. Maandelijks krijgen de ouders de rekening mee van hun kind. De ouders schrijven het 
bedrag op de rekening van de school BE79 091017353733  over. Vergeet niet de vermelding van de 
gestructureerde mededeling die op de factuur staat. Graag elke factuur apart betalen, niet samen 
tellen bij vb. meerdere kinderen in één gezin. In uitzonderlijke omstandigheden kan u ook op het 
secretariaat komen betalen.  
Problemen van financiële aard kunnen in onderling overleg worden geregeld. In dit geval wendt u 
zich best tot de directie of de zorgcoördinator. Zij kunnen dan steunfondsen (Kledingwerk, 
Diesterweg’s Hulpkas en het Sociaal Fonds ) inschakelen. 
In geval van niet betaling zal volgende procedure opgestart worden: 
- 1. de ouders krijgen een schriftelijke maning 
- 2. De ouders krijgen een tweede aanmaningsbrief  
- 3. de ouders krijgen een brief van een incassobureau of het OCMW wordt ingeschakeld om de 
betaling te regelen (mensen met een leefloon). 
 
 
Kosteloosheid ,maximumfactuur en schooltoelage: 
 
Het basisonderwijs is kosteloos d.w.z. dat de school voorziet in alle materialen die nodig zijn om de 
eindtermen en de ontwikkelingsdoelen te bereiken. U kan hierover meer informatie vinden op 
www.schoolkosten.be. De school heeft meer werkingsmiddelen ontvangen om die bijkomende 
kosten te dekken. Ouders kunnen een schooltoelage aanvragen: deze bedraagt €87 voor de 
kleuterschool en €98 tot €147 voor de lagere school. 
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Scherpe maximumfactuur:  
 
De scherpe maximumfactuur bedraagt voor de kleuter €45  en voor de lagere school €85. Dit is het 
maximale bedrag dat per schooljaar aan de ouders gevraagd kan worden voor dag-,educatieve, 
culturele en sportieve activiteiten, … . 
 
Minder scherpe maximumfactuur:  
 
De minder scherpe maximumfactuur bedraagt €420 voor alle meerdaagse uitstappen gedurende de 
hele lagere school. 
De kostprijs van het vervoer moet hier nog bijgerekend worden. 
 
Niet opgenomen in de maximumfactuur is de middagbewaking = €0,50 per middag. Drank bedraagt 
€0,25 per middag. 
 
 

13. Administratief dossier van de leerling 
 

Zie algemeen schoolreglement van het stedelijk onderwijs Antwerpen. 
 
 
 

Afspraken op schoolniveau 

 
 
14. Huistaken, opdrachten en lessen  
 

Na schooltijd uit te voeren opdrachten, o.a.: schriftelijke opdrachten (huiswerk), leren van lessen, 
opzoeken van documentatie, …  
Deze opdrachten worden door de leerkracht gecontroleerd en geëvalueerd. 
 L1, L2 – Elke dag lezen, extra inoefening op andere dagen (maandag, dinsdag en donderdag) 
 L3, L4 – Elke dag lezen, extra inoefening op andere dagen (alles wordt meegegeven op maandag en 
ze plannen het zelf in, op vrijdag wordt alles afgegeven.) 
L5, L6 - Elke dag lezen, extra inoefening op andere dagen + Frans (alles wordt meegegeven op 
maandag en ze plannen het zelf in, op vrijdag wordt alles afgegeven. 
 
 

15. Agenda’s 
 

De schoolagenda heeft verschillende doelen:  
voor de leerlingen: noteren van lessen en opdrachten, instrument om taken te leren plannen, 
geheugensteuntje  
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voor de ouders: controle op uit te voeren opdrachten, communicatiemiddel met de school, dagelijks 
controleren en handtekenen 
voor de school: leermiddel bij het leren studeren, communicatiemiddel met de ouders 
 

16. Gedrag 
 
Een beleefd en correct gedrag is overal en tegenover iedereen vereist. Bij storend gedrag in de school 
kunnen de leerlingen uit de groep worden verwijderd. In bepaalde omstandigheden kan deelname 
aan bijzondere activiteiten ontzegd worden. De ouders zullen hiervan steeds verwittigd worden. 

 
 
17. Oplossen van conflicten  
 

Leerlingen, ouders en leerkrachten houden zich aan de leefregels en afspraken die in dit 
schoolreglement en het algemeen schoolreglement van het Stedelijk Onderwijs van Antwerpen 
opgesomd zijn en aanvaarden de consequenties bij het niet naleven ervan. Bij meningsverschillen 
tussen leerkrachten en ouders, nemen de ouders in de eerste plaats onmiddellijk contact op met de 
betrokken leerkracht om te trachten tot een vergelijk te komen. In de tweede plaats kan men een 
afspraak maken met de zorgcoördinator en/of met de directeur zodat deze kan trachten een 
positieve overeenkomst tussen de beide partijen tot stand te brengen. Indien al deze vormen van 
overleg niet tot een compromis leiden, kunnen de ouders zich wenden tot de bestuursdirecteur van 
het Stedelijk Onderwijs Antwerpen. 
 
 

18. Afspraken betreffende kledij  
 

Voor het zwemmen: zwemgerief en 2 handdoeken in een zwemzakje.  
LET OP: Lange haren bij elkaar. Voor de jongens een aansluitende zwembroek, voor de meisjes een 
badpak/bikini. Zorg ervoor dat alle spullen getekend zijn om verlies te beperken. Maak het uw kind 
niet te moeilijk en doe het makkelijke kledij aan om zich om te kleden. 
 
Kleuterschool: 
 
Tijdens de lessen wordt het dragen van hoofddeksels niet toegelaten. 
Zorg voor gemakkelijke kledij die de kleuters zelfstandig kunnen aan- en uitdoen (geen broeksriemen 
of bretellen,...). De kleuters van de instap en eerste kleuterklas brengen een zak met reservekledij 
mee naar school voorzien van de naam van het kindje. Zo krijgt de kleuter eigen kledij aan na een 
ongelukje. Geleende kledij van de school wordt zo snel mogelijk gewassen en weer teruggebracht 
naar de school. Kleuters kennen soms hun eigen kledij niet. Het is dus noodzakelijk om alles te 
voorzien van de naam van de kleuter.  
Tijdens de zomermaanden vragen wij dat de kleuters sandalen met hielriempjes dragen i.p.v. 
slippers. Slippers zijn niet veilig om te klimmen en te spelen. 
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Lagere school: 
 
Tijdens de lessen wordt het dragen van hoofddeksels niet toegelaten. Voor sport- en lichamelijke 
opvoeding wordt aparte kledij gevraagd. De kinderen brengen voor de turnles een zakje mee met 
turngerief en turnpantoffels.  
Turngerief: sportschoen met lichte zool, witte T-shirt en donkere short. 
Zorg ervoor dat de spullen getekend zijn! 
Tijdens de zomermaanden vragen wij dat de leerlingen sandalen met hielriempjes dragen i.p.v. 
slippers. Slippers zijn niet veilig om te klimmen en te spelen. 
 
 

19. Gevonden voorwerpen en kledij  
 

Kijk geregeld aan de inkom van de kleuterschool aan de kapstok naar de gevonden voorwerpen.  
Na elke vakantie worden niet afgehaalde voorwerpen of kledij geschonken aan een goed doel. 
Getekende kledij vindt zijn eigenaar steeds terug! 
 
 

20. Afspraken betreffende zelf meegebrachte materialen 
 

Multimedia zijn niet toegelaten in de school. Gsm’s worden afgezet bij het binnenkomen van de 
school en mogen pas terug aangezet worden bij het verlaten van de school. Indien deze regel niet 
nageleefd wordt, neemt de leerkracht die toezicht heeft het toestel af en geeft het in bewaring aan 
de directeur. De toestellen worden dagelijks ’s morgens verzameld en pas aan het einde van de 
schooldag weer meegegeven.  
Tijdens de schooluren zijn dringende telefonische berichten, van ouders naar leerlingen of 
omgekeerd, mogelijk via het secretariaat 03/502.18.50.  
Boekentassen staan meestal onbewaakt in de gang. Uitkijken dus met geld of waardevolle 
voorwerpen! Deze worden meegebracht op eigen risico. De school kan niet verantwoordelijk gesteld 
worden voor diefstal, verlies of beschadiging. 
 
 

21. Gebruik schoolmateriaal 
 

Schriften, handboeken, bronnenmateriaal, teken- en schrijfmateriaal,... worden gratis ter beschikking 
gesteld. Van de leerling en de gezinsleden wordt verwacht dat ze zorg dragen voor het ontleende 
materiaal. Bij opzettelijke beschadiging of verlies zal er een passende vergoeding of vervanging van 
het verloren of beschadigde materiaal worden geëist. Beschadiging van het speelgoed, beschikbaar 
op de speelplaats, zal ook vergoed moeten worden. Schoolmeubilair wordt met het nodige respect 
behandeld. Ernstige beschadiging moet vergoed worden (het bedrag wordt bepaald volgens de 
relatieve waarde van het meubel). 
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22. Snoepen 
 

Wij leren de kinderen, samen met u, om gezond te eten. Daarom kunnen wij kauwgom en snoepgoed 
niet toelaten op school. Ook tijdens theaterbezoek, uitstappen met tram of bus, wandelingen door de 
stad, sport- of andere buitenschoolse activiteiten wordt snoepen niet geduld. Dinsdag en donderdag 
fruit of groenten op andere dagen is een koek toegelaten. Als verjaardagstraktatie opteren we voor 
een gezond alternatief. 
 
 
 

23. Hygiëne  
 

Bij besmettelijke ziekten moet de school onmiddellijk verwittigd worden. 
Bij luizen dienen de nodige stappen gezet te worden door de ouders: de kledij en het beddengoed 
worden zo warm mogelijk gewassen, de haren van het kind worden meerdere malen per week 
gekamd met balsem en een luizenkam (natkammethode) of behandeld met speciale producten. Ook 
dan wordt de school verwittigd.  
Wij verwachten dat de kinderen verzorgd naar school komen. 
 
 

24. Schooluitstappen en bewegingsopvoeding  
 

De deelname aan schoolactiviteiten zoals turnen, sporten, zwemmen, daguitstappen, bos- en 
zeeklassen, theater en andere culturele manifestaties, vormen een belangrijk deel van ons 
lessenpakket.  
Het zijn verplichte activiteiten voor alle kinderen.  
Vrijstelling kan enkel bekomen worden mits een geldige reden. Deze leerlingen zijn verplicht om naar 
school te komen en krijgen aangepaste opdrachten. 
Vrijstelling van sportactiviteiten kan enkel na het indienen van een medisch doktersattest. 
 
 
 
Communicatie 

 
25. Website/ kalender 
 

Maandkalender ouders:  
Alle kinderen krijgen maandelijks een overzicht van alle activiteiten, weetjes en belangrijke 
informatie. Deze brieven worden gemaild aan de ouders die hun mailadres hebben doorgegeven. De 
overige mensen krijgen de info op papier.  
De website: geeft een overzicht van de visie en de werking van de Kleurenboom. Elke ouder krijgt een 
brochure bij de inschrijving van het kind.  Voor meer informatie: 
www.stedelijkonderwijs.be/dekleurenboom 
De vrije dagen en de pedagogische studiedagen worden meegedeeld in het begin van het schooljaar. 
Ook op Facebook vindt u steeds deze info terug. 
 

http://www.stedelijkonderwijs.be/dekleurenboom
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26. Sponsoring  
 

De school doet in bepaalde gevallen beroep op sponsoring om extra leermiddelen aan te schaffen of 
om uitstappen goedkoper te kunnen aanbieden. Het geld of de verkregen materialen zullen steeds 
ingezet worden voor de leerlingen van de school. De sponsoring kan enkel als het past binnen de 
deontologie van het Stedelijk Onderwijs. 
 
 
 
 
 

27. Afspraken met de directeur  
 

* tijdens de schooluren indien de directeur aanwezig is, maar bij voorkeur na afspraak. 
* tijdens de oudercontacten. 
*  telefonisch (03/502.18.50) of per e-mail dekleurenboom@so.antwerpen.be 
 
 

28. Afspraken met leerkrachten  
 

* elke schooldag tot 15.45u (kort contactmoment) 
* in uitzonderlijke gevallen tijdens de schooluren, na toestemming van de directie en enkel na 
voorafgaande afspraak. 
* na afspraak 
* tijdens oudercontacten. 
* per e-mail  

 
 
29. Inschrijvingen  
 

Voor het huidige schooljaar:  
 
Ouders die tijdens het schooljaar willen inschrijven, kunnen een telefonische afspraak maken met de 
directie. Inschrijven is enkel mogelijk voor zover de capaciteit van de school niet overschreden is.  
Alle inschrijvingen worden gerealiseerd voor alle Antwerpse basisscholen via 
www.meldjeaan.antwerpen.be d.i. de elektronische aanmeldingsprocedure. 
Inschrijven is mogelijk voor de lagere school tijdens de schooluren met het eindrapport van de vorige 
school, volgens de rangorde op de aanmeldingslijst en voor zover er nog plaatsen beschikbaar zijn. 
De laatste week van augustus is er mogelijkheid tot inschrijven van 10.00u tot 13.00u en van 15.00u 
tot 17.00u. voor alle leerjaren van de kleuter- en lagere school voor zover er nog plaatsen 
beschikbaar zijn en er geen leerlingen meer op de aanmeldingslijst staan.  
 
Nodig :  
* identiteitskaart beide ouders  
* identiteitskaart van het kind 

mailto:dekleurenboom@so.antwerpen.be
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* bij schoolverandering: rapport van de vorige school (om rekening te kunnen houden met het 
gegeven advies dat altijd gevolgd wordt). 
Als de vraag de capaciteit van de school overschrijdt, worden leerlingen geweigerd: zij krijgen een 
weigeringsformulier en worden op de aanmeldingslijst vermeld als geweigerd. Als er inschrijvingen 
geannuleerd worden, zullen de ouders opgebeld worden volgens de rangorde op de aanmeldingslijst. 
 
 

30. Capaciteit van de school  
 

Maximum aantal leerlingen per klas = 24.  
Een overschrijding van dit aantal zou ten koste gaan van de veiligheid van de kinderen en de visie van 
de school ondermijnen. In uitzonderlijke gevallen kan dit aantal overschreden worden (zittenblijvers). 
We streven automatische doorstroming na van kleuter- naar lagere school indien de aantallen dit 
toelaten. In de loop van het derde kleuterklasjaar worden ouders bevraagd naar hun beslissing om 
hiervan gebruik te willen maken. 
 
 
Zorgbeleid en ondersteuning 

 
31. Zorgbeleid  
 

De zorgcoördinator Evelyne Bresseleers organiseert het zorgbeleid samen met de zorgleerkrachten 
en de directeur.  
Kinderen die door omstandigheden leermoeilijkheden hebben opgelopen, kinderen die een uitdaging 
zoeken, kinderen die nood hebben aan remediëring, pre-instructie of extra instructie komen in 
aanmerking voor ondersteuning door het zorgteam.  
De ondersteuning komt er op vraag van de klastitularis. Concrete afspraken worden in onderling 
overleg gemaakt door de klastitularis en de zorgleerkracht. De door de overheid toegekende SES-
lestijden worden in alle klassen aangewend om kinderen met extra zorg te ondersteunen. Drie keer 
per schooljaar is er een MDO, multidisciplinair overleg, met het zorgteam, de klasleerkracht, de 
directeur en het CLB.  
De school wordt begeleid door het Stedelijk centrum voor leerlingenbegeleiding ( CLB) Antwerpen- 
Lange Gasthuisstraat 24 - 2000 Antwerpen. 
Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen nu en in de toekomst. 
Hierdoor wordt bij de leerlingen de basis gelegd van alle leren zodat zij tijdens hun schoolloopbaan 
de competenties kunnen verwerven en versterken die de grondslag vormen voor een actuele en 
voortdurende ontwikkeling en maatschappelijke participatie. De begeleiding van de leerlingen door 
het CLB situeert zich op volgende domeinen: 

  het leren en studeren  

 de onderwijsloopbaan 

  de preventieve gezondheidszorg  

 het psychisch en sociaal functioneren  
Het CLB maakt zijn werking bekend aan de leerlingen en hun ouders. Ankerpersoon in de 
Kleurenboom is Eline Eyskens. Jullie kunnen haar bereiken op het nummer 03/206.13.11.  
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Het CLB werkt vraaggestuurd vanuit de leerlingen, de ouders en de scholen. Zij is ook aanwezig op 
elke ouderavond. 
 
 

32. Kindvolgsysteem  
 

De school wil uw kind optimaal begeleiden. Daarvoor houdt zij gegevens van uw kind bij in het kader 
van het kindvolgsysteem. Deze gegevens kunnen, als het werkelijk noodzakelijk is voor de begeleiding 
of de ondersteuning van uw kind, doorgegeven worden aan bepaalde personen. 
 Deze personen zijn: 

  rechtstreeks betrokken bij de begeleiding van uw kind  

 gebonden door beroeps-  of ambtsgeheim  
Voor meer informatie over het kindvolgsysteem kunt u terecht bij de zorgcoördinator. 

 
 
33. Evaluatie  
 

Zie algemeen schoolreglement stedelijk onderwijs Antwerpen. 
 De schoolvorderingen worden permanent getoetst en geëvalueerd. De resultaten worden regelmatig 
meegedeeld, al dan niet in het schoolrapport.  
 
Het rapport is een belangrijk onderdeel van het opvoedingsproces in de school. 
 

  Voor de ouders is het rapport een samenvatting van het totaalpakket aan activiteiten in de school 
gedurende een bepaalde periode. Het kan ook raadgevingen, nuttige suggesties, ... bevatten.  

 Voor de leerling is het rapport een vorm van beoordeling, met als doel enerzijds een appreciatie 
van de prestaties, vorderingen en gedragingen, anderzijds een waarschuwing om tijdig bij te sturen.  
 
In de lagere school worden de rapporten 4 maal per schooljaar meegegeven : 

Herfstrapport rond de herfstvakantie  
Winterrapport eind januari 
Lenterapport rond de paasvakantie  
Zomerrapport eind juni  
 

De rapporten en de toetsenmap dienen door de ouders voor kennisneming getekend en terug 
meegegeven worden aan de school. De resultaten kunnen besproken worden, tijdens de 
ouderavonden, na afspraak met de directie en/of de leerkrachten. 
 
 

34. Oudercontacten en ouderbetrokkenheid  
 

Infoavond  
In het begin van het schooljaar is er een gezamenlijke infoavond waarop de afspraken binnen de klas 
en de leerstof besproken worden.  
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Ouderavond  
KLEUTERSCHOOL: 2 à 3 keer per jaar organiseren we een oudercontact. Dit gaat door zonder de 
aanwezigheid van de kinderen. Ouders kunnen een afspraak maken met de klasleerkracht, de 
bijzondere leerkrachten, de zorgcoördinator en/of de directie. 
 
 
LAGERE SCHOOL: Na het rapport wordt een ouderavond georganiseerd. Oudercontacten gaan door 
zonder aanwezigheid van de kinderen. Ouders kunnen een afspraak maken met de klasleerkracht, de 
bijzondere leerkrachten, de zorgcoördinator en/of de directie.  
Wij rekenen op de betrokkenheid van de ouders betreffende 

* hun participatie m.b.t. de begeleiding van hun kinderen 
* hun inspanningsbereidheid om ervoor te zorgen dat hun kinderen tijdig en uitgerust op 
school aanwezig zijn.  

Het dagelijks contact tussen de school en de ouders verloopt via het schoolagenda van de leerlingen. 
Klasleerkrachten en bijzondere leerkrachten zijn steeds bereikbaar op andere momenten na afspraak.  
 
 
 

35. Deliberatiecriteria, klasindeling, zittenblijven en versnellen  
 

De deliberatiecriteria van het schoolteam van de Kleurenboom :  
 
Klassenraad  
Op het einde van de kleuterschool, na de eerste, tweede en derde graad lager onderwijs of bij een 
leerkrachtenwissel wordt er een klassenraad georganiseerd waarop de leerlingen besproken worden 
qua werkhouding, cognitieve, socio-emotionele en affectieve evolutie.  
Deze klassenraad beslist over de klasovergangen en het toekennen van het getuigschrift lager 
onderwijs. Op de klassenraad zijn die mensen aanwezig die daadwerkelijk acties ondernomen hebben 
met de desbetreffende leerling of deze kinderen in de toekomst onder hun hoede zullen krijgen. 
 De overgang van kleuter naar lager onderwijs wordt definitief beslist door de ouders behalve voor 
kinderen die geen 220 halve dagen aanwezig waren in de derde kleuterklas. Voor die kinderen beslist 
de klassenraad of er een overgang naar de lagere school mogelijk is.  
De klasovergangen binnen de lagere school worden bepaald door de klassenraad. Ouders worden 
mondeling en schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing van de klassenraad. Ouders kunnen 
in beroep gaan tegen de beslissing van de klassenraad en volgen dan de geijkte procedure zoals die 
uitgeschreven staat in het algemeen schoolreglement. 
 
Samenstelling klassenraad + opdracht van elke participant klasleerkracht:  
Elke klasleerkracht differentieert binnen de eigen klasgroep, zodat de leerlingen werken op eigen 
niveau en tempo zonder het eigenlijke einddoel, het bereiken van de eindtermen en leerplandoelen 
uit het oog te verliezen. De klasleerkracht heeft een wekelijks overleg met de eigen zorgleerkracht 
om de acties van de komende week vast te leggen, te bespreken en te evalueren. 
 
Zorgteam:  
De overheid kent aan de school een aantal zorguren toe. Deze zorguren worden aangevuld met 
reguliere uren uit het lestijdenpakket zodat alle klassen beschikken over een aantal zorguren die 
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aangewend worden om de kinderen die extra zorg behoeven, klasintern of klas aanpalend te 
begeleiden. De zorgcoördinator waakt erover dat alle interventies vermeld worden in het digitaal 
schoolplatform en dat de ouders op de hoogte zijn van de acties via een rubriek in het rapport.  
 
 
 
CLB: 
De MDO’s worden vooraf gegaan door een filteroverleg met de zorgcoördinator, de zorgleerkracht en 
de klasleerkracht. Alleen de uiteindelijk gefilterde leerlingen komen op het MDO. Het CLB werkt 
vraag gestuurd: gesprekken voeren met de ouders, testen afnemen, klasobservaties doen en 
klasleerkrachten begeleiden qua aanpak in de klas behoren tot hun taken. De ouders worden steeds 
op de hoogte gebracht van mogelijke acties.  
 
Ondersteuningsnetwerk: 
Leerlingen met NOA-begeleiding krijgen een leerlingspecifieke begeleiding, afhankelijk van de 
problematiek.  
 
Directeur: 
De directeur woont de klassenraad bij, zorgt ervoor dat alle partijen aanwezig zijn en voldoende 
informatie bij zich hebben om gegronde beslissingen te nemen. 
 
Klasindeling:  
De klasindeling gebeurt altijd op basis van de gegevens van de klassenraad. Ouders hebben geen 
inspraak in de klasindeling. We streven er steeds naar om gelijkwaardige, heterogene groepen te 
creëren rekening houdend met de cognitieve, creatieve en socio-emotionele vaardigheden van de 
kinderen.  
 
Deliberatiecriteria:  
Aanpassing van het curriculum: Indien nodig stelt de klassenraad een aanpassing van het curriculum 
voor. Hiervoor wordt, tijdens de ouderavond of op een ander afgesproken moment, een gesprek 
georganiseerd. Tijdens dit gesprek worden de gevolgen van deze beslissing met de ouders 
doorgenomen, nl. dat het getuigschrift niet behaald kan worden omdat de eindtermen en 
leerplandoelen buiten die aanpassing liggen. De ouders en het CLB ondertekenen een document 
waarop de aanpassing en de implicaties uitgeschreven zijn, voor akkoord. 
 
Leerstoornissen: 
Leerlingen waarbij een leerstoornis is vastgesteld, krijgen STICORDI-maatregelen toegewezen die 
specifiek zijn per leerstoornis. Deze kinderen gebruiken de STICORDI-maatregelen tijdens klaswerk, 
bij toetsen en tijdens de centrale eindproef. Het is de bedoeling dat de kinderen dankzij deze 
hulpmiddelen de eindtermen en de leerplandoelen bereiken. Het is mogelijk hen te delibereren voor 
hun specifieke leermoeilijkheid als ze globaal goed kunnen functioneren binnen de klasgroep.  
 
Overgangen binnen de lagere school: 
De klasleerkracht organiseert eindtoetsen aan het eind van elk leerjaar. Deze eindtoetsen gaan na in 
hoeverre de specifieke leerstof van dat leerjaar, eindtermen en leerplandoelen bereikt zijn. Er wordt 
ook rekening gehouden met de prestaties en de ontwikkeling van het kind tijdens het schooljaar. De 
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klassenraad bestaande uit directeur, klasleerkracht, zorgleerkracht, zorgcoördinator ev. 
ondersteuningsmedewerker beslissen of het kind naar het volgende leerjaar mag. Deze beslissing 
wordt volledig in het belang van het kind genomen en na degelijk overleg met het multidisciplinair 
zorgteam en de ouders. Het rapport geeft via scores, maar vooral ook via commentaren van alle 
betrokkenen de evolutie van de leerling aan. De beslissing om een kind te laten zittenblijven, wordt 
aan de ouders mondeling en schriftelijk toegelicht door de klassenraad. De ouders kunnen in beroep 
gaan tegen de beslissing van de klassenraad. De procedure staat in het algemeen schoolreglement. 
 
 Versnelling binnen de lagere school: 
Regelgeving: Kinderen mogen maximaal 2 schooljaren versnellen binnen de basisschool. Een 
beslissing tot versnelling wordt genomen in consensus met alle participanten en op maat van het 
kind. De ouders hebben decretaal geen eindbeslissingsrecht meer. Ouders of de klasleerkracht 
melden aan het CLB dat het kind meer uitdaging nodig heeft, dat het kind aangeeft dat hij/zij zich 
verveelt, blijk geeft van interesses die aanleunen bij een oudere leeftijd, speelkameraadjes zoekt bij 
de oudere kinderen, knappe resultaten behaalt op de toetsen of totaal gedesinteresseerd is ondanks 
zijn mogelijkheden.  
Het CLB anker komt het kind observeren in de klas, voert gesprekken met het kind, de zorgco, klas- 
en zorgleerkracht bespreken de bevindingen samen met de ouders en CLB. In samenspraak met alle 
partijen, eventueel en bij voorkeur ondersteund door externe expertise, wordt de beslissing 
genomen om het kind in een hogere klas te plaatsen dan zijn eigenlijke leeftijdsgroep. Niet enkel het 
cognitieve maar vooral ook het socio-emotionele welbevinden van het kind worden als 
gelijkwaardige factoren beschouwd om de uiteindelijke beslissing te nemen. 
 
 

36. Getuigschriften 
 

 Op het einde van de zesde klas krijgen de kinderen het getuigschrift lager onderwijs als ze geslaagd 
zijn voor de centrale eindproef van OVSG, als de resultaten van de vijfde en de zesde klas voldoen en 
indien de klassenraad van oordeel is dat de eindtermen van de lagere school in voldoende mate 
bereikt zijn. 
 Het getuigschrift dient bewaard te worden: het is een officieel document dat door volgende 
onderwijsinstellingen kan opgevraagd worden.  
Centrale eindproef op het einde van de lagere school: De centrale eindproef van OVSG wordt 
beschouwd als het criterium om te toetsen in welke mate de eindtermen en de leerplandoelen 
bereikt zijn. Ouders worden hiervan op de hoogte gebracht tijdens de eerste ouderavond aan het 
begin van het schooljaar. Bij ziekte tijdens de centrale eindproef brengen de ouders een 
doktersbewijs binnen en wordt het dagelijks werk als criterium genomen. Bij zwakke of onvoldoende 
scores worden de resultaten van de vijfde en de zesde klas mee in ogenschouw genomen. In alle 
gevallen geeft het rapport duidelijke indicaties over de ontwikkeling van het kind. Hiermee bedoelen 
we niet enkel de scores , maar vooral ook de commentaren van alle betrokkenen. Door het 
gedifferentieerd werken, het gebruik van STICORDI-maatregelen of een aanpassing van het 
curriculum kunnen de scores immers interpreteerbaar zijn en geen objectieve weergave zijn van het 
beheersen van de eindtermen en de leerplandoelen. De commentaren op het rapport en de 
gesprekken tijdens de ouderavond geven een totaalbeeld van de ontwikkeling van het kind en 
zijn/haar slaagkans. Als de leerling een zwakke of onvoldoende eindscore behaalt, wordt met de 
klassenraad en de adviesraad van AGSO bekeken of deliberatie mogelijk is. Enkel als de eindtermen 
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en de leerplandoelen niet in voldoende mate bereikt zijn, kan er geen getuigschrift uitgereikt worden. 
Leerlingen die door omstandigheden (ziekte, thuissituatie, overlijden naaste) totaal anders scoren 
dan tijdens het schooljaar, komen wel voor deliberatie in aanmerking. Ouders kunnen beroep 
aantekenen tegen de beslissing van de klassenraad. De beroepsprocedure vindt u in het algemeen 
schoolreglement van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Structuren gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen:  

 
 
37. Scholengemeenschappen  
 

Elke basisschool binnen het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk basisOnderwijs (AGSO) behoort tot 
één van de vijf scholengemeenschappen. De Kleurenboom behoort samen met andere scholen tot 
Scholengemeenschap Noord 2. De operationeel directeur-coördinatie van onze scholengemeenschap 
is Annick De Helt . Zij is te bereiken p/a Het Anker Lamorinièrestraat 227 te Antwerpen tel. 
03/289.15.27 
 

 
38. Pedagogisch project van het stedelijk onderwijs Antwerpen (PPSOA)  
 

AGSO heeft het pedagogisch project uitgeschreven dat nageleefd wordt in alle stedelijke 
basisscholen. Het Stedelijk Onderwijs staat garant voor pluralistisch onderwijs met een open kijk op 
de maatschappij. De krachtlijnen staan uitgeschreven in 11 stellingen (zie algemeen 
schoolreglement).  
 
 

29. Oudervereniging de Kleurenboom 
 

Elke ouder van onze school is automatisch lid van de oudervereniging. Zij vergaderen ongeveer 10 
keer per schooljaar. Zij zijn de drijvende krachten, de sterke schouders om schoolfeesten, thema-
avonden en andere initiatieven op poten te zetten.  
Ouders kunnen zich steeds opgeven als ”helpende hand”, want vele handen maken het werk licht.  
Meer informatie over de werking tijdens de eerste ouderavond en op de schoolwebsite.  
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40. Contactgegevens 
 

Stedelijke Basisschool De Kleurenboom 
Pastoor Goetschalckxstraat 57 
2180 Ekeren 
Tel: 03/502.18.50 
E-mail: dekleurenboom@so.antwerpen.be 

mailto:dekleurenboom@so.antwerpen.be

