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A F S P R A K E N N O T A 
 

 
 
VOORWOORD 

 
 

 

 
Beste ouder(s) 

 
 

Wij heten u van harte welkom in de Stedelijke Basisschool “ De Vlinderboom “ afdeling “ De Rups ”. 
 
 

Wij danken u alvast voor uw keuze en het vertrouwen in onze school. 

 

De stap van uw kindje naar de kleuterschool roept allicht een aantal vragen bij u op. Deze brochure 
staat boordevol informatie. Maar ook via de nieuwsbrieven en onze website 

http://www.stedelijkonderwijs.be/devlinderboom  kan u de nodige informatie vinden. 

 

In uitvoering van artikel 37 van het ‘decreet van het Basisonderwijs’ op 25 februari 1997 uitgevaardigd 

door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement onderwijs, en goedgekeurd in de 
Vlaamse Raad, moet het schoolbestuur voor al haar instellingen een schoolreglement opstellen. Deze 

bundel geldt als bijlage bij het ‘Schoolreglement Stedelijk Onderwijs Antwerpen’, opgesteld door het 

schoolbestuur, Stad Antwerpen. 

 

Lieve ouder, het is noodzakelijk dit schoolreglement, de nieuwsbrieven en andere informatie aandach-
tig te lezen. Dit vergemakkelijkt de hoofdtaak van de leerkrachten. In overeenstemming met hoger 

vermeld artikel 37 van het ‘Decreet van het Basisonderwijs’ dient u het schoolreglement te onderteke-

nen en ook na te leven. 

 

Wij wensen u en uw kleuter een fijne tijd in “De Vlinderboom – afdeling De Rups ”. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.stedelijkonderwijs.be/devlinderboom
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1.SITUERING VAN DE SCHOOL 

 
 

1.1 Naam, adres, telefoon 
 

Stedelijke basisschool De Vlinderboom afdeling Rups 

Te Boelaerpark 3 
2140 Borgerhout 

03/334 03 80 
 

Email: kleuter.de.vlinderboom@so.antwerpen.be 
Website: www.stedelijkonderwijs.be/devlinderboom  

 

1.2 Schoolbestuur 
 

Inrichtende macht       Stad Antwerpen 
                  Grote Markt 1 

            2000 Antwerpen 

 
Schepen  Mevr. Jinnih Beels 

   pa maatschappelijke zetel 
                                  Lange Gasthuisstraat 15 

   2000 Antwerpen 
 

Bedrijfsdirecteur Mevr. Gonda Verhaert 

   Lange Gasthuisstraat 15 
   2000 Antwerpen 

 
Netwerkdirecteur Mireille Lauwyck 

      

 
1.3 Scholengemeenschap Oost    

 
Onze school behoort tot de scholengemeenschap OOST bestaande uit de volgende scholen: 

 

Crea 16    Grote Hondstraat 50/52, Antwerpen 
De Vlinderboom   Te Boelaerpark 5, Borgerhout (bovenbouw) 

    Arthur Matthijslaan 82, Borgerhout (onderbouw) 
    Te Boelaerpark 3, Borgerhout (kleuterafdeling) 

Het Talent   Juul Grietenstraat 8, Borgerhout 
De Horizon   Betogingstraat 9, Borgerhout 

Het Vliegertje   Borsbeeksesteenweg 128, Deurne 

De Mozaïek   Silsburgstraat, Deurne 
Hoedjes van Papier  M. Montgomerylaan 15, Deurne (kleuterafdeling) 

    Thibautstraat, Borgerhout (lagere afdeling) 
Het Palet   Ramskapellestraat 43, Berchem 

Klavertjevier   Jozef Balstraat 6, Berchem 

De Octopus   St.- Rochusstraat 124, Deurne 
Leopold III   Mellinetplein 12, Berchem 

Fruithof    F. Alpaertstraat 45, Berchem 
Kleine Muze                            M. Montgomeryplein 8, Borgerhout 

Land van Nu                           Boekenberglei 284, Deurne 
Tip Top                                  Van den Hautelei 79A, Deurne 

 

De administratieve zetel van de scholengemeenschap Oost bevindt zich in “Het Anker”, Lamoriniè-
restraat 227, 2018 Antwerpen.  

 
 

mailto:kleuter.de.vlinderboom@so.antwerpen.be
http://www.stedelijkonderwijs.be/devlinderboom
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1.4 Personeel 

 

Directeur                                              Jessie De Greef 

Directeur                Pascale De Pauw 

Beleidsondersteuner                       Pascale De Pauw                    

Zorgcoördinatoren                                          Fréderique De Ridder 

                Nathalie Den Auwer 

 

Klasleerkrachten 

Instapklasjes 

Kleuterklas PKA - de puppyklas     Cathy Verschueren 
Kleuterklas PKB - de eendjesklas                       Wendy Wynants tvv Maaike Heestermans  

Kleuterklas PKC - de schapenklas                      Heidi Geerts  

Kleuterklas PKD - de tijgerklas                          Joëlle Devree      

 

Eerste kleuterklassen                                                                     

Kleuterklas 1A - de bruine berenklas                   Gonda Dillen  

Kleuterklas 1B - de flamingoklas                         Liese Visterin / Freya Daver              

Kleuterklas 1C - de paardenklas                          Kim Temmerman                   

Kleuterklas 1D - de zebraklas                             Tineke Van Wichelen / Freya Daver 

 
Tweede kleuterklassen  

 
Kleuterklas 2A – de nijlpaardenklas                    Myriam Wijnen 

Kleuterklas 2B – de konijnenklas                        Sofie Roten 

Kleuterklas 2C – de krokodillenklas                     Sofie Van Riel 
Kleuterklas 2D – de hertenklas                           Ann Van Hoorick  

 
Derde kleuterklassen                             

Kleuterklas 3A – de bijenklas                             Fatima Chouhou / Elke Sterkens 

Kleuterklas 3B – de kikkerklas                            Sandra Aelbrecht 
Kleuterklas 3C – de apenklas                             Niki Meeus / Elke Sterkens 

Kleuterklas 3D – de giraffenklas                         Annika Heylen / Nien Flossie                                       
                                                                                                  

Zorgteam                                                        Nien Flossie  

        Karin Hoewerckx 

                                                                      Freya Daver 
        Naomi Geurts 

                                                                      Kim Heinen 
 

Lichamelijke opvoeding                Patrick Lievens 
Elke Sterkens                        

 

Kinderverzorgster                                      Carina Sieles 
                                                                                                   

ICT coördinator                                         Jeroen Vanbrabant 
 

Secretaressen                                          Kristel Pittoors  

                                                                     Els Habex 

                             
Wijzigingen in het personeelsbestand zijn steeds mogelijk. 
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1.5 Klassenraad 
 

In een aantal gevallen geven het schoolteam en het CLB het advies om een kleuterklas over te doen. 
De ouders nemen enkel de eindbeslissing inzake overgang van kleuter- naar lager onderwijs. In het 

geval van zittenblijven gebeurt de keuze van de klasgroep in samenspraak met de ouders en in het 

belang van de kleuter. 
 

1.6 Schoolraad 
Binnen het stedelijk basisonderwijs van Antwerpen worden de schoolraden georganiseerd per scho-

lengemeenschap. Er werden dus 5 schoolraden opgericht naar analogie met het aantal scholenge-
meenschappen. 

In de schoolraden worden minimum 3 tot maximum 5 ouders en personeelsleden opgenomen. Ze 

vertegenwoordigen alle scholen van het gemeentebedrijf. Er wordt gezorgd voor een optimale sprei-
ding tussen de verschillende scholen. Voor scholen zonder effectieve vertegenwoordigers kan zelfs 

één ouder/personeelslid deelnemen aan de vergaderingen, als waarnemer zonder stemrecht. Er kun-
nen ook mensen, bedrijven en/of verenigingen gecoöpteerd worden. Zij bezorgen een meerwaarde 

aan de schoolraden. 

De rechten en plichten van de schoolraden werden opgenomen in een huishoudelijk reglement. 
De Vlinderboom behoort tot de schoolraad van Schoolgemeenschap Oost. 

 
1.7 Oudervereniging (Nachtvlinders) 

Het doel van de oudervereniging is het positief samenwerken tussen ouders en school te   
bevorderen  ten bate van de harmonische ontplooiing van alle kinderen. Alle ouders zijn lid van de 

oudervereniging en kunnen deelnemen aan de vergaderingen of de activiteiten.  

De oudervereniging verleent ook steun aan de schoolinitiatieven die de kwaliteit en de uitstraling van 
de school ten goede komen. 

De school heeft een actieve oudervereniging  die aangesloten is bij KOOGO             
(http://www.koogo.be).  

Meer informatie ontvangt u op de ouderinfo in de loop van september. 

Wil u graag een handje toesteken, voelt u zich aangesproken door de oudervereniging of                
een van de werkgroepen? Aarzel dan niet en neem contact op met de school voor de contactgegevens 

van onze oudervereniging.  
De data van de vergaderingen van de oudervereniging vindt u in de maandelijkse nieuwsbrief.  

Data van deze vergaderingen hangen ook steeds aan de klassen. 

 
 

1.8. Pedagogisch project 
Zie schoolreglement Stedelijk Onderwijs. 

 
1.9 Schoolorganisatie en schoolfunctioneren 
Aanwending van het lestijdenpakket: 

Wekelijks worden 2 lestijden lichamelijk opvoeding voorzien. Op deze momenten bestaat de mogelijk-
heid dat de klasleerkrachten kind-vrij zijn. Deze kind-vrije momenten worden gebruikt voor overleg of 

teamwerk. 
Wanneer een leerkracht afwezig is door ziekte of nascholing worden de kinderen opgevangen door 

een andere leerkracht of gaan de leerlingen naar de ‘hotelklas’. 
Bij langere afwezigheid wordt gezocht naar een interim-leerkracht. 
 

Indeling in klasgroepen: 
De directeur bepaalt in overleg met het leerkrachtenteam de indeling van de groepen. De kleuters 

worden ingedeeld in heterogene groepen op basis van leeftijd en ontwikkelingsniveau.  

Toch kan deze groeperingsvorm gewijzigd worden volgens de vorderingen van de leerlingen of bij 

klasdoorbrekend werk. 

Peuters die instappen na Hemelvaart of in september van het volgende schooljaar, starten in het 
(ver)wenklasje. Na de Herfstvakantie en wanneer ze aangepast zijn aan de schoolse structuur, gaan 

zij naar de eerste kleuterklas. 

http://www.koogo.be/
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1.10 Evaluatie 

De evaluatie van de kleuters gebeurt door observatie. Deze evaluatie gebeurt door de leerkrachten, 
eventueel aangevuld met externe medewerkers en heeft tot doel de kinderen gericht te observeren. 

Indien noodzakelijk worden de evaluatiegegevens in de klassenraad of multidisciplinair overleg be-
sproken en de conclusie aan de ouders meegedeeld. 

 

1.11 Zorgbeleid 
De school beoogt een zorgbeleid op volgende niveaus: 

• Op niveau van de school 

Onder impuls van het zorgteam stippelt het schoolteam een stappenplan uit om de zorgbrede 
aanpak in de school te optimaliseren. 

• Ondersteunen van het handelen van leraren 

De taak van het zorgteam bestaat eruit om de leerkrachten te begeleiden en ondersteunen in 
hun zorgzame aanpak en handelen. Om dit efficiënt en geïntegreerd te laten verlopen is er 

een goed overleg nodig. 

• Begeleiden van leerlingen 

Elke begeleiding gebeurt veelal klasintern maar kan in specifieke situaties ook klasextern ge-
beuren. 

 
1.12 Onderwijsaanbod – Leerplannen 

De doelen van het pedagogisch project worden geconcretiseerd via het gebruik van de OVSG-

leerplannen, in de leergebieden : 

• lichamelijke opvoeding  

• muzische vorming 

• taal  

• wereldoriëntatie 
• wiskundige initiatie en wiskunde 

• leren leren 

• sociale vaardigheden 

• Frans ( initiatie Frans K2 en K3) 

 

Lichamelijke opvoeding en zwemmen in K3, maken deel uit van het onderwijsaanbod. Ouders die een 
medische reden hebben om hun kind aan één van deze activiteiten niet te laten deelnemen, moeten 

dit vooraf melden aan de leerkracht.  
 

Lichamelijke opvoeding 

Lichamelijke opvoeding (turnen) maakt een belangrijk deel uit van het volledige lestijdenpakket. Voor 
deze lessen brengen de kleuters vanaf de tweede kleuterklas witte turnpantoffeltjes mee. 

 
Zwemmen 

De kinderen van de derde kleuterklas gaan in klasverband zwemmen. De kinderen zwemmen in het 

stedelijk zwembad Groenenhoek. Ouders die hierbij willen ondersteunen, kunnen dit afspreken met de 
klasjuf. 

De Stad Antwerpen betaalt de zwembeurt, de school het busvervoer. 
Nodig: een zwemzak, een zwembroek of badpak, 2 handdoeken 

 
1.13 Schoolvisie 

Onze uitgangspunten zijn de normen en waarden van het Pedagogisch Project Stedelijk Onderwijs 

Antwerpen aangevuld met schoolspecifieke accenten. 

De Vlinderboom is een grote basisschool in het hartje van het Te Boelaerpark. De drie gebouwen van 

onze school liggen vlak naast elkaar in het groen. In de RUPS spelen en leren de kleuters. In de CO-
CON werken en leren de kinderen van het 1ste tot en met het 3de leerjaar. In de VLINDER strekken de 

grotere leerlingen hun vleugels uit: klaar om de wereld te ontdekken. 

 
In de Vlinderboom heeft iedereen ‘een hart voor kinderen’. We willen dat kinderen zich goed voelen 

op school en dat doen we met peter- en meterschap, buddy’s, CODO’s nestje (CODO = cool down) en 
een ‘groene’ leerkracht die extra aandacht heeft voor de probleempjes en zorgen van de kinderen. We 

vangen onze kinderen op in een positieve vertrouwelijke sfeer en hebben extra aandacht voor de 
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ontwikkeling van hun gevoelens. Onze klassen zijn een veilige en gezellige omgeving, waar elk kind 

zich goed voelt. 
We hebben respect voor alle culturen en etnische achtergronden en elk stadium van ontwikkeling van 

het kind. In de Vlinderboom ontdekken de kinderen de kracht van verscheidenheid. In de levensbe-
schouwelijke vakken is er extra aandacht voor die diversiteit. 

                                 

Onze school hecht heel veel belang aan duidelijke communicatie naar ouders en kinderen. We luiste-
ren naar de ouders en geven hen de kans om met de school samen te werken. De school staat open 

voor nieuwe ideeën en tips. Het schoolteam ziet de ouders en de leerlingenraad als zeer belangrijke 
partners. Betrokken en actieve ouders maken de Vlinderboom mee tot een actieve school. Omdat we 

ons papierverbruik willen beperken, communiceren we liefst via de agenda, website, mail of contact-
momenten. 

            

De Vlinderboom is een creatieve en milieubewuste maar vooral een gevoelsvolle school: kinderen 
kunnen midden in het groen samen opgroeien tot wereldburgers.  

 
We leggen extra nadruk op respect voor de natuur en het milieu. De kinderen leren hun omgeving 

ontdekken en respecteren met projecten zoals Milieuzorg op School (MOS), het drinkwaterproject, de 

schooltuin, afvalstraatjes om sorteren te stimuleren, … .  
 

De Vlinderboom werkt samen met musea, theaters en bibliotheken om de kinderen op een prettige 
manier te laten kennismaken met kunst en cultuur. Op een speelse manier ontdekken ze zo wie ze 

zijn en wat ze kunnen met hun eigen creativiteit. 
Daarnaast besteedt onze school ook veel aandacht aan veiligheid en mobiliteit, en aan gezondheid. 

Want ook de Vlinderboom weet dat een gezonde geest thuishoort in een gezond lichaam. 

 
Het hele schoolteam werkt samen om per leerjaar de juiste doelen te bereiken, en de kinderen te 

laten ontwikkelen in de loop van de jaren.  
De Vlinderboom biedt een zeer brede leeromgeving, met aandacht voor creativiteit in probleemoplos-

send denken, leren en doen. We geven de kinderen vooral ruimte om te leren van en met elkaars 

ervaringen. Vanaf de tweede kleuterklas bieden wij taalinitiatie Frans aan. 
                                

We besteden uitgebreid aandacht aan leerzorg; binnen de gewone klaswerking krijgen leerlingen ex-
tra ondersteuning die beantwoordt aan hun noden. Kleuters die hulp nodig hebben om bepaalde 

vaardigheden onder de knie te krijgen, kunnen terecht in de egelklas. Voor leerlingen van de lagere 

school die extra prikkels nodig hebben omdat ze sneller vooruitgaan, is er de vlinderklas.  
 

In de loop van de basisschool werken we voortdurend aan ‘Leren leren’ als voorbereiding op hun evo-
lutie tot een zelfstandig individu. Tevens werken we actief aan sociale vaardigheden. De organisatie 

van weekverblijven geeft de kinderen extra kansen om een aantal noodzakelijke sociale vaardigheden 
te oefenen.  Duidelijke afspraken met elkaar staan hierbij centraal.                           

 

Het hele schoolteam van De Vlinderboom werkt hard om deze visie te verwezenlijken en wil zo de 
uitdagingen aangaan van het hedendaags onderwijs zoals kwaliteitszorg, competentiegericht leren en 

diversiteit.  

 
 
2. ALGEMENE BEPALINGEN 

2.1 Inschrijving 

Sinds januari 2010 is de inschrijvingsprocedure veranderd. Alle aanmeldingen gebeuren elektronisch. 

Er wordt steeds een duidelijke en intensieve communicatiecampagne over systeem van aanmelden 

gevoerd, over de periode waarin dit kan gebeuren en over de noodzaak om effectief in te schrijven 
indien men zijn plaats in de rangordening wil valoriseren. 
Effectief inschrijven kan tot de maximumcapaciteit van een leerjaar is bereikt.  

Elke inschrijving dient te gebeuren na inzage van een officieel of gelijkgesteld document, waarop de 

correcte naam en geboortedatum van het kind staat vermeld (ISI of Kids-ID).  
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Een inschrijving is pas geldig na akkoordverklaring met het algemene schoolreglement (Stedelijk On-

derwijs) en akkoordverklaring met het schooleigen schoolreglement en het Pedagogisch Project Stede-
lijk Onderwijs. 

De Vlinderboom afdeling Rups organiseert voorafgaand aan de aanmeldingsperiode enkele schoolbe-
zoekdagen  voor alle geïnteresseerden.  

 

Inschrijvingen voor het lopende schooljaar 2019 - 2020 
 

Er worden in het lopende leerjaar enkel leerlingen ingeschreven wanneer het leerlingenaantal in een 
klas waarvoor het kind bestemd is, onder de 24 daalt en dit rekening houdend met de volgorde van 

de wachtlijst. 
 

Inschrijvingen voor schooljaar 2020 - 2021 

 
Inschrijvingsperiode:  

De data voor de periode van aanmelding en inschrijvingen zijn te vinden op de website van de school: 
www.stedelijkonderwijs.be/devlinderboom. 

 

Doorstroming:  
Kleuters van de 3de kleuterklas stromen automatisch door naar het 1ste leerjaar van De Vlinderboom 

zonder her-inschrijving op voorwaarde dat zij minstens 250 halve dagen effectief aanwezig waren op 
school. 

 
2.2 Schoolverandering 

Zie algemeen schoolreglement Stedelijk Onderwijs 

 
2.3 Centrum voor leerlingenbegeleiding 

Zie algemeen schoolreglement Stedelijk Onderwijs 
Jana Verhaeghe is de contactpersoon van onze school. 

Dokter Anneleen Michiels is onze schoolarts. Kristien Sluyts is de schoolverpleegster. 
 

Adres: Lange Gasthuisstraat 24 

        2000 Antwerpen 
 
Tel. 03/206 13 11 

 

Het CLB heeft de 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 ze door hun schoolloopbaan 

heen de competenties kunnen verwerven en versterken die de grondslag vormen voor een actuele en 
voortdurende ontwikkeling. Bij leerproblemen of gedragsproblemen kan het CLB worden ingeschakeld. 

Het CLB werkt mee aan een vlotte overgang van de kleuter naar de lagere school. 

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. Het CLB werkt vraag gestuurd 

vanuit de leerlingen, de ouders en de scholen, behalve voor de verplichte begeleiding. 

De begeleiding door het CLB gebeurt met instemming van de ouders en kan niet verder gezet worden 

zonder deze toestemming. 

http://www.stedelijkonderwijs.be/devlinderboom
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2.4 Schooltoelage 

Zie algemeen schoolreglement Stedelijk Onderwijs. 
Noot: Om van een schooltoelage te kunnen genieten, moeten kinderen een minimum aantal dagen op 

school aanwezig zijn. 
Aanwezigheidsvereiste afhankelijk van de leeftijd: 

• 2 jaar op 31 december: 100 halve dagen 

• 3 jaar op 31 december: 150 halve dagen 

• 4 jaar op 31 december: 185 halve dagen 

• 5 jaar op 31 december: 220 halve dagen 

• vanaf 6 jaar op 31 december: maximum 29 halve dagen ongewettigd afwezig 

 

3.ORGANISATORISCHE AFSPRAKEN  

 
3.1 Organisatie van de schooluren 

Schooluren:                 ma-di-do-vr: ontvangst 08.30u - 08.45u 
                          lessen  08.45u - 12.25u 

                          heropening 13.25u - 13.40u  

                                                    lessen            13.40u - 15.30u 
                             wo: ontvangst 08.30u - 08.45u 

                          lessen  08.45u - 12.20u 
 

                                    De schoolpoort gaat open om 15.30u (12.20u op woensdag). 
 

Vanaf 07.00u kunnen de kleuters terecht in de voorbewaking. Van 08.30u tot 08.45u brengen de ou-

ders hun kind tot aan de klas. Zij helpen bij het aan-en uitkleden van hun kinderen en leiden ze dan 
de klas in. Het komt het welbevinden van uw kind en de werking van de school ten goede als u het 

afscheid kort houdt en niet te lang in de gangen vertoeft. 
Om 08.45u wordt de schoolpoort om veiligheidsredenen afgesloten. 

Vanaf 15.30u kunnen de kleuters afgehaald worden in de eigen klas. Wanneer de dagafsluiting is be-

eindigd, zal de juf de klasdeur openen en kunnen de kinderen opgehaald worden. 
Om praktische en hygiënische redenen worden kinderwagens en buggy’s niet mee in de klas geno-

men. Wegens plaatsgebrek kunnen deze ook niet op school achtergelaten worden. 
Kleuters die na 15.45u afgehaald worden, blijven in de nabewaking. Ouders tekenen het afhaalregis-

ter en verlaten daarna de school. Verwittig de school als uw kind door een andere persoon wordt af-

gehaald. 
De ouders van kleuters die afgehaald worden door broers en/of zussen onder de 12 jaar dienen 

éénmalig een schriftelijke toestemming te schrijven en deze te bezorgen aan de directie. 
 

3.2 Toezichten en kinderopvang 
In de school is er voorbewaking ( vanaf 7.00u ) en nabewaking ( tot 18.00u ) 

De voor- en naschoolse opvang is betalend (zie verder onder punt 6: De bijdrageregeling) en wordt 

verzorgd door leden van het schoolteam en door externen. 
 

Voor- en nabewaking:                       voorbewaking:  07.00u tot 08.30u 
                                             nabewaking:            15.45u tot 18.00u 

                                             woensdagmiddag: 12.35u tot 18.00u 

 
Als kinderen te laat worden afgehaald (na 18.00u), wordt er € 5.00 aangerekend per begonnen kwar-

tier. Door het ondertekenen van dit schoolreglement van de opvang, geeft u als ouder/voogd toe-
stemming aan de school om de procedure voor niet-opgehaalde schoolkinderen toe te passen wan-

neer 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 

noodsituatie mag komen ophalen, de noodopvang zal het kind enkel met deze personen laten mee-
gaan. Deze persoon zal zich ook moeten legitimeren bij het ophalen van het kind. De eventuele kos-

ten die verbonden zijn aan de procedure, vallen ten laste van de ouder/voogd. 
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Middagtoezicht: 
Het middagtoezicht loopt van 12.25u tot 13.40u. 

Kinderen die naar huis gaan eten worden ten vroegste om 13.25u terug verwacht op school.  
Kleuters kunnen middageten in de school. Ze brengen boterhammetjes en een geschild stukje fruit in 

een potje mee. De kleuters eten in de klas onder begeleiding van de klasjuf of een externe medewer-

ker. Een schooltas met eenvoudige sluiting zorgt voor een vlot verloop. 
In de eerste kleuterklas wordt de maaltijd beschouwd als een pedagogische activiteit en vindt dus 

bijgevolg plaats tijdens de lesuren. Na de maaltijd is er voor de jongste kleuters slaapgelegenheid. 
De oudere kleuters spelen binnen of buiten, afhankelijk van de weersomstandigheden.  

In het kader van ons afvalbeleid, vragen we om boterhammetjes niet in aluminiumfolie te verpakken 
en wegwerpverpakkingen van koekjes te vervangen door herbruikbare doosjes. 

 

Onze school engageert zich om tegemoet te komen aan de basisvoorwaarden voor kwaliteit die wor-
den bepaald door de Stad Antwerpen. Deze basisvoorwaarden gaan over een minimum opvangaan-
bod, veiligheid, maximum aan tal kinderen per begeleider, inclusie, voorwaarden voor opvangperso-
neel en prijzenbeleid. Meer informatie vindt u hierover op 
https://www.antwerpen.be/binnenschoolseopvang. 
 
3.3 Buitenschoolse kinderopvang: 

Tijdens de schoolvakanties is er geen personeel aanwezig in de school. Op  
www.antwerpen.be/vakantiepret krijgt u info over het volledige aanbod aan opvang tijdens vakanties 

in Antwerpen. 
 

3.4 Schoolverzekering 

Alle leerlingen zijn, vanaf het ogenblik van inschrijving in de school, verzekerd voor mogelijke ongeval-
len met lichamelijke schade tijdens de schoolactiviteiten en op de weg van huis naar school. 

Schoolongevallen worden verzorgd in AZ Monica. De ouders worden steeds op de hoogte gebracht 
wanneer verzorging nodig blijkt. De school en de dokter vullen één aangifteformulier in. Het school-

ongeval moet gemeld worden bij de mutualiteit. Daar ontvangt men een document waarop de medi-

sche verrichtingen, de betalingen en het remgeld staan vermeld. Aangifteformulier en het document 
van de mutualiteit worden altijd in de school terugbezorgd. 

 
3.5 De betalingsprocedure 

In het begin van de maand krijgt u een factuur met de te betalen som van de voorbije maand. Deze 

som omvat de kost van drankjes, middagbewaking, voor- en naschoolse opvang en een maandelijkse 
bijdrage voor de maximumfactuur (zie verder bij Bijdrage voor maximumfactuur). 

Om onze werking te kunnen garanderen, wordt het bedrag zo snel mogelijk op de schoolrekening 
gestort. 

 
De tarieven zijn als volgt: 

 

1. Bijdrage voor drankjes: 
Voormiddag, bij maaltijd en namiddag:  

 
melk  € 0,25 

thee € 0,25 

water € 0,25 

  
             Gratis kraanwater gedurende de hele dag  
 

 

 
 

 
 

 

               

https://www.antwerpen.be/binnenschoolseopvang
http://www.antwerpen.be/vakantiepret
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2. Bijdrage voor opvang 

voorbewaking: 07.00u tot 08.30u € 1,00 
 07.30u tot 08.30u € 0,75 

middagbewaking: 12.25u tot 13.25u € 0,50 
nabewaking: 15.45u tot 16.30u € 0,75 

 na 16.30u € 1,00 

woensdagmiddag: 12.35u tot 13.25u € 0,50 
 tot 16.30u € 3,00 

 tot 18.00u € 4,00 
 

Ouders ontvangen een fiscaal attest voor de betaalde opvangprestaties voor alle kinderen 
jonger dan 12 jaar. 

 

3. Bijdrage voor maximumfactuur 
           De aankoop van materialen om de ontwikkelingsdoelen/eindtermen te bereiken of na te stre-   

           ven valt onder de kosteloosheid van het basisonderwijs (bewegingsmateriaal, constructie- 
           materiaal, handboeken, schriften, werkboeken, fotokopieën, ICT-materiaal, informatiebronnen,  

           kinderliteratuur, knutselmateriaal, leer-en ontwikkelingsmateriaal, meetmateriaal, multimedia- 

           materiaal, muziekinstrumenten, planningsmateriaal, schrijfgerief, tekengerief, didactische  
           hulpmiddelen) 

           De school houdt zich aan de vastgelegde maximumfactuur voor schoolkosten die niet vallen   
           onder de kosteloosheid dwz een verplichte bijdrage aan leeruitstappen, culturele uitstap             

           pen, busvervoer en bezoeken aan theater en musea.  
           De school zal hiervoor maandelijks een bedrag aanrekenen en dit gedurende de 10 school- 

           maanden. 

            

doelgroep maximumfactuur wijze van  facturatie 

Peuters KP € 45.00 per activiteit op de 

maandfactuur 

Kleuters K1, K2, K3 € 45.00  € 4.50 maandelijkse bij-

drage 

 
Bij betalingsmoeilijkheden kan er uiteraard in alle discretie gesproken worden met de directie of 

de zorgcoördinator. In overleg wordt er dan gezocht naar oplossingen. Het is belangrijk dat er 

vroegtijdig melding wordt gemaakt zodat zowel ouders, kind als school hier op een positieve ma-
nier mee kunnen omgaan. 

 
3.6 Extra - muros activiteiten 

Het schoolteam organiseert een aantal pedagogisch-didactische activiteiten buiten de schoolmuren. 

Deze extra-muros activiteiten maken deel uit van het leerprogramma van de school. 
Voorbeelden van extra-muros-activiteiten zijn: theater- en museumbezoek, uitstap naar de kinder-

boerderij, zwemmen, bezoek aan de tandarts, warenhuis, e.d. (zie ook in de jaarplanning).  
De toestemming tot deelname aan deze activiteiten wordt bij inschrijving door de ouders onderte-

kend. 
 

4.Ouders en school  

 
4.1 Oudercontact 

In september organiseert de school een informatieve ouderavond  waarop de klaswerking wordt toe-
gelicht. Uw aanwezigheid is aangewezen. 

In november en mei worden er individuele oudercontacten gepland waarop de evolutie van uw kleuter 

wordt besproken. Ook op deze gespreksmomenten is uw aanwezigheid aangewezen. 
In februari vindt er tevens een individueel oudercontact plaats. Dit oudercontact is enkel voor de ou-

ders die en uitnodiging ontvingen van de klasjuf. 
 

Elke maand ontvangt u via mail of op papier informatie over de geplande activiteiten via de nieuws-
brief van de school.  
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De nieuwsbrief is tevens raadpleegbaar op de website van de school: 

http://www.stedelijkonderwijs.be/devlinderboom 
  

Voor een individueel gesprek kan u uiteraard steeds terecht bij de klasleerkracht, de zorgondersteu-
ner, de zorgcoördinator of de directie. Dit kan plaatsvinden bij het brengen of afhalen van uw kind of 

na afspraak.  

 
De ouders melden wijzigingen van leerlingengegevens (adres- en telefoonnummerwijzigingen) op het 

secretariaat en/of bij de klastitularis. 
 

Bij een conflict tussen leerkracht en ouder(s), nemen de ouders in de eerste plaats contact op met de 
betrokken leerkracht om in gezamenlijk overleg tot een vergelijk te komen. Ouders worden verzocht 

zich vooraf voldoende te informeren om de ‘ouder-kind-leerkracht-relatie’ niet in het gedrang te bren-

gen en de afwikkeling van het conflict niet te bemoeilijken. 
In tweede instantie kan men een afspraak maken met de directeur, zodat deze kan trachten een posi-

tieve overeenkomst tussen beide partijen tot stand te brengen. 
 

 

5.Organisatorische afspraken 

 
5.1 Richtlijnen i.v.m. afwezigheden en te laat komen 

Zie ook schoolreglement Stedelijk Onderwijs 
 

Afwezigheden 

Kleuters: Het is aan te raden uw kleuter iedere dag naar school te brengen. Kleuters hebben nood 
aan regelmaat en structuur. Afwezigheden van niet-leerplichtige kinderen moeten niet worden gewet-

tigd door medische attesten. Afwezigheden worden persoonlijk of telefonisch gemeld. 
Leerplichtige kinderen (een kind is leerplichtig vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het 

kind 6 jaar wordt): Als uw kind minder dan vier opeenvolgende kalenderdagen afwezig is, bezorgt u 

een geschreven verantwoording of de vereiste bewijsstukken aan de school en dit maximum 4 maal 
per schooljaar. Als uw kind vier of meer opeenvolgende schooldagen afwezig is, moet dit gewettigd 

worden met een medisch attest. 
 

Te laat komen/vroeger vertrekken 
Om 08.45u starten de klasactiviteiten en wordt de schoolpoort gesloten. Het schoolteam dringt 

aan op stiptheid zodat de klasactiviteiten zo weinig mogelijk worden gestoord. 

Als de kleuter toch te laat aankomt, brengen de zorgjuffen uw kind tot aan de klas. 
Voor kinderen die bij uitzondering tijdens de schooluren worden afgehaald, wordt een  

standaardbriefje ondertekend bij de klastitularis waarop naam, datum en reden vermeld staan. 
 

5.2 Kledij 

Kledij, schoeisel en haartooi van de leerlingen zijn verzorgd, eenvoudig, veilig en hygiënisch. Hoofd-
deksels zijn niet toegestaan. 

Jassen, mutsen, sjaals, laarzen en schooltassen worden, in uw eigen belang, zoveel mogelijk getekend 
met volledige naam. 

De jongste kleuters brengen een zakje met reservekleding mee. Dit zakje hangt aan de persoonlijke 

kapstok van de kleuter. Wanneer er reservekledij van de school gebruikt werd, dient deze zo snel 
mogelijk gewassen teruggebracht te worden. 

 
5.3 Verloren voorwerpen 

De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of beschadiging van kleding. Gevonden 
voorwerpen worden regelmatig uitgestald onder het afdak op de speelplaats. 

 

5.4 Waardevolle voorwerpen 
Waardevolle voorwerpen of individueel speelgoed horen niet thuis in onze school. De school is bijge-

volg niet verantwoordelijk bij verlies, beschadiging, uitlenen of ruilen. 
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5.5 Veiligheid 

Kleuterfietsen kunnen op eigen verantwoordelijkheid achtergelaten worden in de fietsenstalling op de 
speelplaats. Het gebruik van een fietsslot is aangewezen.  

Tijdens de lesuren is de schoolpoort gesloten voor de veiligheid van de kinderen. Gelieve de poort 
steeds te sluiten bij het binnenkomen en verlaten van de school. Gelieve bij het afhalen van uw kleu-

tertje om 15.30u, de school te verlaten binnen de sluitingsperiode van de poorten tot 15.45u zodat wij 

ook de veiligheid van de kindjes van de nabewaking kunnen garanderen. 
Indien u uitzonderlijk toch nog op school zou zijn na 15.45u, vragen wij u om de uitgang van voor-en 

nabewaking te gebruiken. 
 

5.6 Snoep – Fruit 
Regelmatig fruit eten is bij schoolgaande kinderen van groot belang bij de preventie van overgewicht 

op korte termijn en bij het streven naar gezondheidswinst op lange termijn. Daarom vragen wij u om 

op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag een stukje fruit of groente mee te geven i.p.v. een ander 

tussendoortje om samen in de klas op te eten. 

Op woensdag bieden wij elke kleuter een stukje fruit aan met de actie ‘Oog voor lekkers’. 

Gezond eten, voldoende lichaamsbeweging en je goed in je vel voelen zijn 3 aspecten van gezond 

leven die sterk met elkaar samenhangen. Ze vormen de basis voor een gezonde leefstijl en voor een 

betere levenskwaliteit. 

Omdat woensdag een lange voormiddag is, is een extra koekje of ander tussendoortje zonder verpak-

kingsmateriaal, toegestaan. 

 

5.7 Verjaardagen 
Voor traktaties bij verjaardagen overlegt u vooraf met de klastitularis. Bedoeling is om een gezamen-

lijk feestje te bouwen in de klas. Individuele presentjes of traktaties kunnen niet. Wanneer u evenwel 

toch iets wenst te schenken, geven wij de voorkeur aan een geschenk voor de klas (bv een mooi 
prentenboek). 

 
5.8 Geneesmiddelen 

Geneesmiddelen (zowel traditionele als homeopathische) worden enkel toegediend met een voor-
schrift van de dokter. Deze worden afgegeven aan de klastitularis met vermelding van naam, klas en 
de juiste dosering (niet in de schooltas). De leerkrachten kunnen niet aansprakelijk gesteld worden 

voor de gevolgen van de toegediende medicatie. 
Kinderen met koorts blijven thuis. Zieke kinderen worden geweigerd in het belang van de andere kin-

deren. Indien het kind in de loop van de dag ziek wordt, wordt aan de ouders gevraagd hun kind te 

komen ophalen. 
De school voorziet geen mogelijkheid om kinderen ‘binnen te houden’. 

 
5.9 Hoofdparasieten (neten of luizen) en besmettelijke ziektes 

De ouders hebben de plicht besmettelijke ziekten onmiddellijk te melden aan de school. 
Het gaat hier om: 

mazelen rubella roodvonk 

bof kinkhoest windpokken 
hepatitis A en B salmonella amoebe 

meningitis besmettelijke TBC luizen (ook neten) 
schurft schimmelinfecties impetigo 

polio kroep parelwratten 

HIV-infectie         buiktyfus, dysenterie                varicella 
pediculosis                       tinea van de gladde huid ( herpes, St Katarinawiel…)      

 
Het Kriebelteam bestaat uit vrijwillige ouders en leden van het schoolteam en voert geregeld preven-

tieve controles op hoofdparasieten uit.  
Als bij een kind luizen of neten worden vastgesteld worden de ouders verwittigd en krijgen alle kin-

deren van de klas een brief mee naar huis. Het besmette kind krijgt een brief met een invulstrookje 

ter verklaring van behandeling. 
Indien het probleem niet is opgelost, wordt de besmette kleuter verwezen naar de huisarts. 

In geval van hardnekkige besmetting of onvoldoende opvolging zal het CLB worden ingeschakeld. 
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Indien de situatie dan nog niet onder controle is, krijgt de besmette kleuter een nieuwe brief met 

invulstrook voor de huisarts en kan de toegang tot de school worden geweigerd tot het probleem is 
opgelost. 

 
Wij verwachten van de ouders de volledige medewerking als er luizen gesignaleerd worden en reke-

nen erop dat de haren van de kinderen wekelijks worden gecontroleerd. 

Indien u zelf luizen bij uw kleutertje constateert, gelieve dan zo vlug mogelijk de school op de hoogte 
te brengen. 

Wij raden farmaceutische behandeling  en/of de natkammethode aan. U kan hierover meer informatie 
krijgen op school. 

 
Indien ouders niet wensen dat hun kind door het kriebelteam wordt onderzocht dienen zij dit schrifte-
lijk te melden aan de directeur. 

 

5.10 Rookverbod 

In het schoolgebouw en op de speelplaats geldt een algemeen rookverbod. Bezoekers die het verbod 
negeren zullen verzocht worden de school te verlaten. Er geldt tevens een rookverbod, in het bijzijn 

van kinderen, voor ouders die schooluitstappen mee begeleiden. 

 
5.11 Honden 

Honden zijn niet toegelaten in het schoolgebouw. 
 

5.12 Privacy 
De school leeft de verplichtingen na die voortvloeien uit de privacywetgeving. De school zal geen leer-

lingengegevens meedelen aan derden, tenzij voor de toepassing van een wettelijke of reglementaire 

bepaling. 
De school maakt in de loop van het schooljaar foto’s en DVD-opnames van kinderen tijdens verschil-

lende evenementen. Die gebruiken we voor onze schoolwebsites en we illustreren er onze publicaties 
mee. Door het schoolreglement te ondertekenen, geeft u stilzwijgend toestemming om niet-

geposeerde, spontane foto’s en sfeerbeelden te maken en te publiceren. 

In het begin van het schooljaar worden de klasgegevens en het adres en/of mailadres van de ouders 
van de kleuters doorgegeven aan de oudervereniging om berichten te sturen en activiteiten te organi-

seren. 
Indien u niet akkoord gaat met één van deze afspraken, dient u dit schriftelijk te melden aan de direc-

teur. 

 

6.Vakantieregeling  

 

Ingevolge de besluiten van de Vlaamse regering van 17 april 1991 en 31 augustus 2001 en het ak-

koord van de vakbonden zoals vastgelegd in het protocol van het Afzonderlijk Bijzonder Comité , wer-
den de vakanties en vrije dagen in het stedelijk basisonderwijs voor het schooljaar 2017-2018 vastge-

steld als volgt: 

Vakantie Van Tot en met 

herfstvakantie maandag 28 oktober 2019 zondag 3 november 2019 

kerstvakantie maandag 23 december 2019 zondag 5 januari 2020 

krokusvakantie maandag 24 februari 2020 zondag 29 februari 2020 

paasvakantie maandag 6 april 2020 zondag 19 april 2020 

zomervakantie woensdag 1 juli 2020 maandag 31 augustus 2020 

 

Vrije dag op Reden 

maandag 7 oktober 2019 Facultatieve verlofdag 

vrijdag 31 januari 2020 Facultatieve verlofdag 

woensdag 1 mei 2020 Dag van de arbeid 

donderdag 21 mei 2020 Hemelvaartsdag 

vrijdag 22 mei 2020 Brugdag na Hemelvaartsdag 

maandag 1 juni 2020 Pinkstermaandag 
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Andere schoolgebonden vrije dagen  

woensdag 25 september 2019 Pedagogische studiedag 1 

Donderdag 30 januari 2020 Pedagogische studiedag 2 

woensdag 6 mei 2020 Pedagogische studiedag 3 

dinsdagnamiddag 30 juni 2020 Evaluatievergadering schooljaar 2019-2020 

 
De zomervakantie begint op woensdag 1 juli 2020 en loopt tot en met maandag 31 augustus 2020. 

Ouders ontvangen de vakantieregeling voor het schooljaar 2020-2021 in juni 2020. 
 

       

7.Het Akkoord 

 
Uw kinderen verdienen de beste onderwijskansen! Hier zorgen we samen voor met een ‘akkoord’. In 

dit akkoord vindt u de belangrijkste verwachtingen  van de ouders en de school. Regelmatig  bekijken 

we opnieuw wat we extra belangrijk vinden en waar we samen voor willen gaan. Dit kan zowel op 

vraag van de school als op vraag van een groep ouders (oudercomité, oudergroep, ouderraad, …). We 

vinden het belangrijk dat ouders  inbreng  hebben bij het opstellen van dit ‘AKKOORD’. Heeft u sug-

gesties, contacteer dan de  directie of een ander teamlid van de school! 

Het akkoord De 

Vlinderboom.pptx
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Slotbepaling 

 
De afsprakennota van de school wordt ondertekend voor ontvangst  

bij inschrijving en bij elke wijziging. 

De afspraken blijven geldig gedurende het betreffende schooljaar. 
Waar veel kinderen samen zijn, moeten duidelijke afspraken en regels gelden  

om alles zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen.  
Wij rekenen er dan ook op dat u onze regels en  afspraken correct opvolgt. 


