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Beste ouders  
 
Het Stedelijk Onderwijs van Antwerpen wil de papierberg verkleinen. 
Jullie kunnen de schoolreglementen raadplegen via de website van het Stedelijk 
Onderwijs.  
Hier vind je ook het pedagogisch project van onze organisatie. 
www.stedelijkonderwijs.be   
Op onze schoolwebsite vinden jullie ook een link naar deze reglementen.  
www.stedelijkonderwijs.be/optimist  
Onderaan “basisonderwijs” aanklikken en dan komen jullie bij de reglementen van de 
kleuterschool en lagere school.  
Een papieren versie kunnen jullie vragen op het secretariaat van onze school. 
Deze brochure is een schooleigen aanvulling op dat schoolreglement.  
Enkel de gezinsoudsten van de kleuterschool en van de lagere school krijgen deze 
papieren versie mee. Het reglement telt uiteraard voor het hele gezin.  
Wij willen onze leerlingen zien opgroeien tot jonge volwassenen die respectvol met 
anderen kunnen samenleven. 
Wij staan open voor een wereld van verschil.  
Iedereen heeft het recht op een mooie toekomst.  
Iedereen heeft het recht om het talent dat in hem/haar schuilt te ontwikkelen. 
Zelfstandigheid, zelfredzaamheid, initiatief nemen, creatief werken en denken willen wij 
bevorderen. 
Respect voor elkaar, voor anderen en voor alles wat we in de natuur of in onze omgeving 
tegen komen, vinden wij zeer belangrijk.  
Voor dit alles staan wij als democratische en pluralistische school. 
Wij willen onze kinderen een geborgenheid geven die tot zelfstandigheid leidt. 
Om een veilig gevoel te geven zijn er afspraken en regels nodig.  
De leerlingen krijgen de eerste week van september een intern schoolreglement mee op 
hun formaat. 
De directie en het schoolteam van  
“De Stedelijke Basisschool Optimist”. 

 

  

Bijlage schoolreglement  
 

Schooljaar 2017 - 2018 

[Geef hier de samenvatting van het document op. De samenvatting is een korte beschrijving van 
de inhoud van het document. Geef hier de samenvatting van het document op. De samenvatting 
is een korte beschrijving van de inhoud van het document.] 

http://www.stedelijkonderwijs.be/
http://www.stedelijkonderwijs.be/optimist


1. Onze school en het Stedelijk Onderwijs Antwerpen  

1.1. Samen maken we school  

Oudercontacten  

De school organiseert een aantal oudercontacten. Jullie worden hiervoor uitgenodigd.  
Wij hebben natuurlijk graag dat alle ouders hierop reageren. Dit is in het belang van jullie 
kinderen.  

Buiten deze oudercontacten kunnen jullie, na afspraak, altijd bij iemand van ons terecht.  

De school kan jullie ook extra uitnodigen voor een gesprek.  

De data van de oudercontacten krijgen jullie in het begin van het schooljaar.  

Op tijd op school: de lessen beginnen stipt om 08.45   

Te laat komen is voor iedereen vervelend: voor de leerkracht, de andere kinderen in de 
klas, maar vooral voor de kleuter of leerling die te laat komt. 

In onze kleuterschool:  
De kleuters die te laat komen worden door de leerkracht die op dat moment aan de 
ingang staat naar de klas gebracht. De ouders worden naar de reden van het te laat 
komen gevraagd.  

In onze lagere school:  
De leerlingen die te laat komen zijn  verplicht om eerst naar het secretariaat te gaan. Zij 
krijgen een nota in hun agenda, dit om jullie op de hoogte te brengen van het te laat 
komen.   

Bij herhaaldelijk te laat komen wordt er contact opgenomen met de ouders om de situatie 
te bespreken en om samen naar een oplossing te zoeken.  
De leerlingen krijgen, indien nodig, strafstudie. 

Respecteer onze schooluren (zie bijlage) 

1.2. Respect voor de talenten van elk kind 

We willen elke persoon de beste kansen geven om zijn of haar talenten te ontwikkelen.  
 

2. Ouders  

2.2. Regelmatige leerling  

De kleuters en leerlingen die in het kalenderjaar 2017 de leeftijd van 6 jaar bereiken 
(geboortejaar 2011) zijn vanaf 1 september 2017 leerplichtig.  

3. Inschrijving in onze school (aanvulling blz. 9 t/m 14)  

3.1. Wanneer kan uw kind naar school?  

Instapdata voor het schooljaar 2017-2018 

Geboren tot en met … Stappen in na … Dus vanaf … 

01/03/2015 de zomervakantie  vrijdag  01/09/2017 

06/05/2015 de herfstvakantie  maandag 06/11/2017 

08/07/2015 de Kerstvakantie  maandag 08/01/2018 

01/08/2015 de teldag  dinsdag 01/02/2018 

19/08/2015 de krokusvakantie  maandag 19/02/2018 

16/10/2015 de Paasvakantie  maandag 16/04/2018 

14/11/2015 Hemelvaart  maandag 14/05/2018 

3.2. Wanneer mag een kleuter starten in het eerste leerjaar 

Als hij/zij 250 halve dagen in de derde kleuterklas aanwezig is was.  
Indien de kleuter het schooljaar ervoor onvoldoende aanwezig was in het Nederlandstalig 
erkend kleuteronderwijs, dan beslist de klassenraad over de toelating tot het gewoon 
lager onderwijs. Het beslissingsrecht van de ouders vervalt bij onvoldoende aanwezigheid.  

Vroeger of later starten in het eerste leerjaar kan op advies van de school in samenspraak 
met de klassenraad en het CLB.  
De ouders beslissen, maar het deskundig advies opvolgen is altijd aan te raden.  



3.5. Het reglement ondertekenen 

Jullie krijgen deze aanvulling aangeboden, het volledig schoolreglement is te lezen op de 
website van het Stedelijk Onderwijs en op onze eigen schoolwebsite.  

3.11. Levensbeschouwelijke vakken  

Intekenen voor een levensbeschouwing of veranderen kan voor 30 juni voorafgaand aan 
het nieuwe schooljaar. 
Bij ons op school kan je kiezen tussen Niet Confessionele Zedenleer, Rooms Katholieke 
Godsdienst, Protestantse Godsdienst en Islam 

5.2. Wanneer is uw kind gewettigd of ongewettigd afwezig?  

Indien uw kind niet langer dan drie kalenderdagen na elkaar afwezig is en dit niet vaker 
dan vier keer is gebeurd, is een ondertekende verklaring met datum voldoende om de 
afwezigheid te wettigen. 
Vanaf het tweede leerjaar vindt je de te gebruiken briefjes in de agenda van jouw kind.  
De leerplichtige kleuters van K3 en de leerlingen van L1 krijgen briefjes van de school.  

5.2.1. 
Uw kind is afwezig door ziekte : 
Een attest van de dokter is noodzakelijk : 
wanneer uw kind langer dan drie opeenvolgende dagen afwezig is, 
wanneer uw kind in hetzelfde schooljaar al viermaal tot drie opeenvolgende 
dagen afwezig is geweest. 

5.4. Is roken verboden op school?  

Het rookverbod geldt voor elke bezoeker van de school en op elk tijdstip. 
Ook wordt gevraagd om het roken aan de schoolpoort te beperken.  
Peuken worden uiteraard niet op de grond gegooid.  

5.5. Wat met wapens en drugs? 

Nepwapens en speelgoedwapens zijn ook niet toegelaten, ook niet tijdens carnaval of 
verkleedpartijen.  

Bijlage: vakantiedagen en wettelijke feestdagen  

6. Maatregelen bij schendig van de leefregels  

Bij herhaaldelijk agressief gedrag of psychisch en/of fysisch pesten nemen wij contact op 
met de ouders en starten wij een verbeteringstraject op in samenspraak met de bewuste 
leerling en zijn/haar ouders. 

Als we deze procedure doorlopen hebben en er is geen duidelijke verandering in gedrag 
op te merken dat gaan we over op de wettelijke procedure beschreven in het algemeen 
schoolreglement.  

7. Begeleiding en opvolging van uw kind  

Aanvulling: maximumcapaciteit van onze school 

Kleuterschool  Lagere school  

Geboortejaar 2015: 50 
Geboortejaar 2014: 50 
Geboortejaar 2013: 50 
Geboortejaar 2012: 50 

1ste leerjaar: 50 
2de leerjaar: 50 
3de leerjaar: 50 

4de leerjaar: 50 
5de leerjaar: 50 
6de leerjaar: 50  

4. Wat kost de school? Zie bijlage maximumfactuur  

5. Goede afspraken  

5.1. Aanwezig of afwezig – leerplicht  

Kleuters die in 2017 zes worden zijn leerplichtig. Daar gelden de regels van de lagere 
school voor.  

De jongere kleuters zijn niet leerplichtig. Om een succesvolle schoolloopbaan te 
garanderen is het aangeraden dat ook kleuters elke dag naar school te komen. 
Zij worden hier voorbereid op de lagere school.  



Wij hebben een samenwerkingsverband met het CLB van het Stedelijk Onderwijs.  
Lange Gasthuisstraat 24 
2000 Antwerpen  
Telefoonnummer: 03 206 13 11 
e-mailadres: clb@so.antwerpen.be   

Tijdens het Multidisciplinair Overleg, klassenraden worden de kleuters en leerlingen 
besproken.  
Tijdens ouderavonden, individuele gesprekken worden jullie op de hoogte gehouden van 
de vorderingen van jullie kinderen.  

8. Hoe evalueren wij jouw kind?  

De school evalueert jouw kind op verschillende manieren. Deze evaluaties helpen de 
school om te beslissen of jouw kind naar het volgende leerjaar kan overgaan of het 
getuigschrift van de lagere school haalt.  

9. Inspraak op school  

9.1. Wat doe de schoolraad?  

9.2. Wat doet de leerlingenraad?  

In de leerlingenraad zit van elke lagere school klas een, democratisch verkozen, 
afgevaardigde. 
 

De oudervereniging (extra aanvulling) is niet hetzelfde als een schoolraad of ouderraad.  

De oudervereniging staat los van de ouderraad. Het zijn ouders die zich, op vrijwillige 
basis, inzetten voor de school.  
Zij organiseren en/of helpen het schoolteam bij verschillende activiteiten.  
Deze activiteiten brengen extra middelen in onze schoolkas. Deze middelen komen 
uiteraard enkel ten goede van onze kleuters en leerlingen.  
De oudervereniging kan steeds helpende handen gebruiken.   

10. Onderwijs aan huis en revalidatie op school (aanvulling blz. 31 t/m 32) 

11. Privacy en sponsoring  

12. Vraag- en meldpunt  

13. Contactgegeven  

Extra zwemschoolafspraken  

Zwemles  

Onze school beschikt over een eigen zwembad. Onze kleuters en leerlingen kunnen 
zonder tijdsverlies leren zwemmen.  

2de kleuterklas: 1x per week watergewenning  
3de kleuterklas: 1x per week watergewenning en zwemles  

1ste en 2de leerjaar: 2x zwemles per week 
3de leerjaar: 1 x zwemles per week 
4de, 5de en 6de leerjaar: vervolmaking 1x per week  

Tijdens de zwemles is de leerkracht van de klas en een gediplomeerde redder/LO – 
leerkracht aanwezig. Zij staan in voor de veiligheid en de zwemlessen.  

 

Meebrengen: zwemkledij, 2 handdoeken, een badmuts is verplicht (alles in een stevige 
zwemzak en alles getekend met naam en voornaam)  

Alle kleuters en leerlingen krijgen op het einde van het schooljaar een brevet van BLOSO 
op hun niveau.  

Zwemmen is, net zoals de LO lessen een verplichte activiteit.  
Een briefje van de dokter is altijd nodig als er niet geturnd of gezwommen kan worden.  

Gezondheid   
Een gezonde brooddoos: boterhammen  
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: één stuk fruit  

mailto:clb@so.antwerpen.be


Woensdag: koek 
Drank: water de hele dag – eigen drinkbus – dagelijks proper te maken  
Middagbewaking: water – thee – melk  
De bekers die in de gang klaar staan voor de volgende dag zijn netjes gewassen, wij vragen dan ook om ze 
niet te gebruiken. Een eigen flesje vullen mag altijd natuurlijk.  

Medicatie mag enkel gegeven worden met een voorschrift van dokter of apotheker, waar duidelijk de naam 
van het kind en de te geven dosis op vermeld staat. 

14. Wat kost de school?  

4.1.Wat is gratis en wat moet u betalen? 

Maximumfactuur  
De maximumfactuur wordt in onze school niet aangerekend. 
De facturen van de uitstappen worden aangeboden op het moment dat de uitstap doorgaat. Er wordt 
natuurlijk altijd rekening gehouden met de maximumfactuur.  
De school financiert zelf verschillende uitstappen.  

Volgende bedragen kan de school vragen voor uitstappen, workshops, toneel, museum…. 

Kleuterschool  €45 per leerjaar 

Lagere school  €85 per leerjaar  

Meerdaagse activiteiten   €425 voor de hele basisschoolloopbaan  

Als ouder moet je rekening houden dat deze bedragen door de school gevraagd kunnen worden.  
De school mag voor extra uitgaven niet meer vragen dan bovenstaande bedragen.  
De school draagt een aanzienlijk deel van de kosten voor uitstappen. Dit zal ook altijd vermeld worden op de 
begeleidende brief van de desbetreffende uitstap.  

Volgende onkosten zitten niet in de maximumfactuur  

Dranken tijdens de dag 
Water overdag : Gratis  
Alle kleuters en leerlingen brengen hun eigen drankenfles mee. Zij kunnen dit flesje de hele dag vullen met 
water. Andere dranken zijn niet toegelaten. 

Middagtoezicht  
Middagtoezicht : € 0.50 
Drank bij de maaltijd (gesubsidieerde melk, thee of water): € 0.25.  
Deze drank zit mee in het middagpauzepakket. 

Bewakingen voor en na  
Lange voorbewaking  
Korte voorbewaking   
Korte nabewaking     
Lange nabewaking   
Woensdagnamiddag   
Woensdagnamiddag   
Woensdagnamiddag  

Vanaf 07.00u 
Vanaf 07.30u 
Tot 16.30u 
Later dan 16.30u 
Tot 13.30u zonder drank 
Tot 16.30 zonder drank 
Tot 18.00u zonder drank  

€ 1.00 
€ 0.75 
€ 0.75 
€1.00 
€0.50 
€3.00 
€4.00 

4.2. Hoe betaalt u? 
De factuur van de middagbewakingen en de voor en na worden samen met de middagdranken maandelijks 
aangeboden.  
De afrekening van deze uitgaven gebeurt op het einde van elke maand via een overschrijving. 
Deze factuur zit niet mee in de maximumfactuur. 
Er is een mogelijkheid om een fiscaal attest te krijgen voor de betaalde opvangprestaties voor alle kinderen 
jonger dan 12 jaar. 

4.3 wat als u de factuur niet kan betalen. 
Maak een afspraak met de directeur. Hij/zij zal de verschillende mogelijkheden uitleggen.  
Samen zoeken we naar een oplossing.  

“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.”  

“Door het ondertekenen van dit schoolreglement/huishoudelijk reglement van de opvang, geeft u als ouder/voogd toestemming aan de 

school om de procedure voor niet-opgehaalde schoolkinderen toe te passen wanneer het kind niet op tijd wordt opgehaald in de opvang 

en er niet tijdig een geschikte oplossing kan gevonden worden. Uw kind wordt in dat geval overgebracht naar een locatie voor 

noodopvang. De school hangt  aan de schoolpoort uit naar welke locatie voor noodopvang uw kind wordt gebracht. Indien u deze 

informatie niet kan terugvinden, de school en/of opvangbegeleider niet te bereiken valt en u ongerust bent, kan u bellen naar het nummer 

101.  Geef aan de school door wie uw kind in noodsituaties mag komen ophalen, de noodopvang zal het kind enkel met deze personen 

laten meegaan. Deze persoon zal zich ook moeten legitimeren bij het ophalen van het kind. De eventuele kosten die verbonden zijn aan de 

procedure,  vallen ten laste van de ouder/voogd.” 



Onze schooluren.  

Het is belangrijk voor iedereen dat de kleuters en de leerlingen op 

tijd op school aankomen.  

Om 08u45 beginnen de lessen en moet iedereen in de klas zijn.  

Voorbewaking 07u00 tot 08u30 

Onthaal  

Kleuterschool in de klas 

Lagere school op de speelplaats  

08u30 tot 08u45 

Klasactiviteiten  08u45 tot 12u20 

Speeltijd  10u25 tot 10u40 

Klaarmaken voor middagpauze 12u20 tot 12u25 

Middagpauze  12u25 tot 13u25 

Speeltijd  13u25 tot 13u40 

Klasactiviteiten  13u40 tot 15u20 

Klaarmaken om naar huis te 

gaan   
15u20 tot 15u30 

Nabewaking  15u30 tot 18u00 
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“Stedelijke Basisschool Optimist” 

Administratieve zetel en lagere school 

Quebecstraat 3 2030 Antwerpen 

Telefoon: 03.292.97.97 Fax: 03.292.97.98 

Onze kleuterafdeling: 

Dr. Decrolystraat 2 

2030 Antwerpen 

Telefoon: 03.432.18.40 

 

 

 


