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Beste ouders 
 
Van harte welkom in de Stedelijke basisschool Het Vliegertje! 
Wij danken u alvast om voor Het Vliegertje te hebben gekozen en voor het vertrouwen dat u ons schenkt. 
Met een fundamenteel democratische overtuiging streeft de school naar brede, individuele 
ontplooiingskansen, door het kind centraal te stellen binnen een warme en geborgen schoolgemeenschap. 
Wij hopen met deze schoolbrochure antwoorden te bieden op tal van vragen.  
Samen met u streven wij naar de totale ontwikkeling van het kind door positief, creatief en kritisch 
kindgericht onderwijs te bieden. 
Om dit ontwikkelings- en kindgericht onderwijs te kunnen garanderen stelt de school een afsprakencharter 
voor, dat de opvoedende waarde voor elk kind moet ondersteunen. 
In deze brochure vindt u dan ook een aantal afspraken en regels waaraan u en uw kind zich dienen te 
houden. 
Wij wensen iedereen een boeiende, uitdagende en leerrijke tijd toe in Het Vliegertje! 

1. MISSIE VAN HET VLIEGERTJE 
In het Vliegertje komen we met plezier naar school. De kinderen krijgen de kans om zich te ontwikkelen in een 
warm en veilig leer- en leefklimaat. Het dynamisch team staat open voor vernieuwing en zorgt voor dagelijkse 
uitdagingen. Voorwaarden om te komen tot leren zijn het welbevinden, betrokkenheid en de eigenheid van 
kinderen. 
 
Zowel de kring als het zelfstandig werk zijn onze sterkste troeven om op maat van onze leerlingen te werken. In 
de kring is er ruimte voor gesprek, instructie en evaluatie. Het is een veilige plaats om samen te komen. 
Kinderen doorlopen in het hoekenwerk en later met de taakbrief een proces van spelend en experimenterend 
leren naar handelend en onderzoekend leren om zo te komen tot brede, totale ontwikkeling. 
 
Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen niet alleen van ons, maar ook van elkaar leren. Het is belangrijk dat elk 
kind kan leren op een manier die hem of haar het beste past. Daarom werken wij geregeld in kleine groepen, 
zowel binnen de klas als klas- en leerjaar-doorbrekend. We hebben daarbij aandacht voor op maat gerichte 
leerbegeleiding op school.  De zorgleerkrachten ondersteunen hierbij de klasleerkrachten. 
 
De totale persoonsontwikkeling van leerlingen is het doel van onze school. We trachten hen in contact te 
brengen met de wereld om ons heen en helpen om naast hun schoolse kennis, een 'rugzakje vol sociale 
competenties' te verwerven. Ook willen we de vaardigheden en talenten van onze leerlingen niet uit het oog 
verliezen. Zo kan elk kind schitteren. 
 
Het schoolteam hecht veel belang aan het welbevinden van onze leerlingen. Door ook aandacht te schenken 
aan sociale competenties trachten we leerlingen te vormen tot actieve jongeren die met vertrouwen kunnen 
doorgroeien in onze complexe maatschappij. 
 
In het Vliegertje is er respect voor allen, waardoor iedereen zich snel thuis voelt bij ons op school! 

2. SITUERING VAN DE SCHOOL 

2.1. Naam, adres, telefoon 
Stedelijke Basisschool Het Vliegertje 
Fort III-straat 5 
2100 Deurne 
03/334 43 50 
Email: hetvliegertje@so.antwerpen.be  
Website: www.stedelijkonderwijs.be/hetvliegertje  
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2.2. Schoolbestuur 
Inrichtende macht  Stad Antwerpen    Schepen  Mevr. Jinnih Beels 
   Grote Markt 1     Lange Gasthuisstraat 15 
   2000 Antwerpen     2000 Antwerpen 
 
Bedrijfsdirecteur  Mevr. Gonda Verhaert  Netwerkdirecteur Robert Scheltjens 
   Lange Gasthuisstraat 15     Lamorinièrestraat 227 
   2000 Antwerpen      2018 Antwerpen 

2.3. Personeel 
Directeur  Cindy Totté 
 
Leerkrachten  KPA Sarah van Reeth   L1A Pascale Dene  
   KPB Kim Janssens   L1B Ilse Van Deuren 

K1A Tina Van Rompay  L2A Jennifer Boschmans 
   K1B Evi Van Oost   L2B Sarah Van Esbroeck 
   K2A Diane Mariën  L3A Tess Torfs  
   K2B Annick De Peuter  L3B Lirim Misku 
   K3A Kristel Halans   L4A Peggy Van Rompaey 
   K3B Maiteh Wouters  L4B Sara Janssen/Sabine De Ryck 
       L5A Sandra Torfs 
       L5B Katrien Raemen 
       L6A Natacha Pissierssens 
       L6B Tamiko Dekker    
 
Lerarenplatform  Alfie Cnops 
    
Leermeester L.O.  Fatiha Zgaoui (KS)  Paul Vermeylen en Davy Mous (LS) 
   
Leermeester NCZ  Anouk Leys   
Leermeester KGD  Marijke Pannier   
Leermeester ISL  Mohamed Louarroudi   
Leermeester ORT  Elena Belenokova    
Leermeester PRG  Michael Van Bayron    
 
Zorgcoördinator  Nathalie Den Auwer (KS)  Monica Symons (LS) 
    
Zorgjuffen  Eline Loots en Ann Plees (KS) Kristin Ceulemans (LS)  
    
Kinderverzorgster Nicole Smet 
 
ICT-coördinator  Ann Coppens 
 
Administratie  Soumaia Ben Kabbach  Sandra Milojevovich 
 
 
Wijzigingen in het personeelsbestand zijn steeds mogelijk. 

2.4. Klassenraad 
Kleuterschool: In een aantal gevallen geven het schoolteam en het CLB het advies om de derde kleuterklas over 
te doen. De ouders nemen 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. 
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Lagere school: De klassenraad bestaat uit alle leerkrachten die lesgeven aan de betrokken leerling aangevuld 
met externen zoals CLB, NOA1, … onder leiding van de directie. De klassenraad is verantwoordelijk voor de 
begeleiding van, en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of individuele leerlingen. 
De klassenraad kan advies geven bij verwijzing naar het buitengewoon onderwijs.  
Het schoolteam neemt de eindbeslissing inzake het al dan niet zittenblijven van de leerling, op basis van een 
gemotiveerde beslissing van de klassenraad en het CLB. De ouders nemen de eindbeslissing inzake overgang 
van lager- naar secundair onderwijs 

2.5. Schoolraad 
Binnen het stedelijk basisonderwijs van Antwerpen worden de schoolraden georganiseerd per 
scholengemeenschap. Er werden dus 5 schoolraden opgericht naar analogie met het aantal 
scholengemeenschappen. 
 
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 spreiding tussen 
de verschillende scholen. Voor scholen zonder effectieve vertegenwoordigers kan zelfs één 
ouder/personeelslid deelnemen aan de vergaderingen, als waarnemer zonder stemrecht. Er kunnen 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. 
Het Vliegertje behoort tot de schoolraad van Schoolgemeenschap Oost. 

2.6. Oudervereniging 
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 KOOGO2 (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 het maandelijkse schoolnieuws.  

2.7. Pedagogisch project 
Zie schoolreglement Stedelijk Onderwijs. 

2.8. Schoolorganisatie 
Aanwending van het lestijdenpakket: 
Wekelijks worden 2 of 3 lestijden lichamelijk opvoeding en/of zwemmen voorzien alsook 2 lestijden 
levensbeschouwelijke vakken. Op deze momenten bestaat de mogelijkheid dat de klasleerkrachten kindvrij zijn. 
Deze kindvrije 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’. 
De kindjes van de instapklasjes hebben geen ‘hotelklas’. Zij worden in hun eigen lokaal opgevangen door de 
kinderverzorgster of een ander juf. 
Bij langere afwezigheid wordt gezocht naar een interim-leerkracht. 

 
 
1 Netwerkondersteuning Antwerpen – De Leerexpert 
2 Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs 

http://www.koogo.be/
https://www.stedelijkonderwijs.be/actief-burgerschap/schoolreglementen
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Indeling in klasgroepen: 
De klassen worden door het schoolteam samengesteld op basis van de verhouding meisjes en jongens, de 
leeftijd, het aantal taalsterke en het aantal taalzwakke kinderen en dit alles uiteraard rekening houdend met 
vriendschappen. De samenstelling van de klassen kan hierdoor evenwel elk schooljaar herzien worden. 
Toch kan deze groeperingsvorm gewijzigd worden volgens de vorderingen van de leerlingen of bij 
klasdoorbrekend werk. 
 
Andere onderwijsvormen: 
Een leerplichtig kind uit het lager onderwijs heeft recht op tijdelijk onderwijs (4 lestijden) aan huis wanneer een 
aantal voorwaarden zijn vervuld. 

2.9. Evaluatie en rapportering 
De evaluatie en rapportering van de leerlingen gebeurt aan de hand van observaties en toetsen. 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 besproken en 
de conclusie aan de ouders meegedeeld. 
De evaluatie en rapportering hebben tot doel de ouders voldoende te informeren naar de attitudes en het 
leerproces van hun kind. 
Er kunnen tevens andere rapporteringsvormen gehanteerd worden zoals agenda, heen-en weerschrift, 
gesprekken, … 

2.10. 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 gebeuren. 

 
Link naar de zorgvisie van de school 

2.11. 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  

• Mens en Maatschappij 

• Wetenschappen en Techniek 

• Wiskundige initiatie en wiskunde 

• Leren leren 

• Sociale vaardigheden 

• Frans (initiatie Frans van K3 tot L4, Frans les vanaf L5) 
 
Daarnaast omvat het onderwijsaanbod voor het lager onderwijs 2 lestijden onderwijs in één van de erkende 
godsdiensten of niet-confessionele zedenleer. 
 
 
 

https://www.stedelijkonderwijs.be/hetvliegertje/zorgvisie-4
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Lichamelijke opvoeding 
Lichamelijke opvoeding (turnen) maakt een belangrijk deel uit van het volledige lestijdenpakket. De lessen zijn 
dan ook verplicht. Enkel met en doktersattest kan men ontslagen worden van de lessen lichamelijke opvoeding. 
Kledij: 

• Kleuters: witte turnpantoffeltjes. De leerlingen van KP en K1 turnen op blote voetjes. 

• Lager: witte turnpantoffels zijn een ‘noodzaak’ (liefst gympantoffels zonder veters maar met een 
elastische sluiting), een zwart sportbroekje en wit T-shirt. Dit turngerei, met naam en in een turnzakje, 
wordt elke week thuis gewassen. 

 
Zwemmen 
De kinderen van de derde kleuterklas en de leerlingen van het eerste, tweede, derde en vierde leerjaar gaan in 
klasverband zwemmen. De zwembeurt is een verplichte activiteit, voorzien in het lesrooster. 
Als een kind om medische redenen niet kan deelnemen, dient dit vooraf, met een doktersattest gemeld 
worden.  
De kinderen gaan zwemmen in het stedelijk zwembad Arena. Ouders die hierbij willen ondersteunen, kunnen 
dit afspreken met de klasleerkracht. 
Nodig: een zwemzak, een zwembroek of badpak, 2 handdoeken 

3. ALGEMENE BEPALINGEN 

3.1. Inschrijving 
Alle aanmeldingen gebeuren elektronisch. Er wordt steeds een duidelijke en intensieve 
communicatiecampagne over het 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).  
Een inschrijving is pas geldig na akkoordverklaring met het algemene schoolreglement (Stedelijk Onderwijs) en 
akkoordverklaring met het schooleigen schoolreglement en het Pedagogisch Project Stedelijk Onderwijs. 
Het Vliegertje organiseert voorafgaand aan de aanmeldingsperiode enkele kijkdagen 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. 
Inschrijvingen voor schooljaar 2020-2021 
De data voor de periode van inschrijvingen voor broers en zussen (die van een voorrangsmaatregel kunnen 
genieten) alsook voor andere kinderen zijn te vinden op de website van de school 
www.stedelijkonderwijs.be/hetvliegertje/inschrijvingen-7 en op meldjeaan.antwerpen.be.    
Doorstroming: kleuters van de 3de kleuterklas stromen automatisch door naar het 1ste leerjaar zonder her-
inschrijving. 

3.2. Godsdienst – zedenleer 
Zie schoolreglement Stedelijk Onderwijs. 

3.3. Schoolverandering 
Zie schoolreglement Stedelijk Onderwijs. 

3.4. Centrum voor leerlingenbegeleiding 
Zie schoolreglement Stedelijk Onderwijs. 
Steven Embrechts is de contactpersoon van onze school. 
Dokter Annemie Vervecke is onze schoolarts. Leen Janssens is de schoolverpleegster. 
Het Stedelijk CLB kan op eenvoudige vraag gratis ingeschakeld worden. Ook de school kan dat initiatief nemen, 
liefst in samenspraak met de ouders hoewel dit niet noodzakelijk is. 

https://www.stedelijkonderwijs.be/hetvliegertje/inschrijvingen-7
https://meldjeaan.antwerpen.be/
https://www.stedelijkonderwijs.be/actief-burgerschap/schoolreglementen
https://www.stedelijkonderwijs.be/actief-burgerschap/schoolreglementen
https://www.stedelijkonderwijs.be/actief-burgerschap/schoolreglementen
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Het CLB verricht tevens het wettelijk voorziene medische onderzoek bij bepaalde leeftijdsgroepen. De 
betrokken ouders krijgen daarover tijdig de nodige informatie. 
Het CLB informeert de ouders over de medische consulten en over de overgang naar het eerste leerjaar op 
informatieve ouderavonden. 

3.5. Schooltoelage 
Zie schoolreglement Stedelijk Onderwijs. 
Noot: Om van een schooltoelage te kunnen genieten, moeten kinderen een minimumaantal dagen op school 
aanwezig zijn. 
Aanwezigheidsvereiste afhankelijk van de leeftijd: 

• nog geen 3 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: 250 halve dagen 

• Vanaf 6 jaar op 31 december: maximum 29 halve dagen ongewettigd afwezig 
Aanvragen en meer info: www.studietoelagen.be  

3.6. Gegevens van de leerlingen en ouders 
De school houdt gegevens bij in een dossier via Smartschool. Het gaat om 

• Administratieve gegevens die we nodig hebben om je kind in te schrijven en de inschrijving op te 
volgen 

o Leerling: naam, adres, nationaliteit, geslacht, geboortedatum, rijksregisternummer, … 
o Ouders: naam, adres, contactgegevens, … 

• Bijkomende gegevens die we nodig hebben om je kind te begeleiden en waarvoor bij de inschrijving 
toestemming is gegeven 

o Relevante medische informatie, thuissituatie, taalgegevens, toestemming dringende 
medische zorgen, … 

• Leerlingvolgsysteem: gegevens die leerkrachten in het dossier schrijven over de vorderingen, 
onderwijsbehoeften, begeleidingsvoorstellen, gedrag, … 

o Rapport, observaties, verslagen van gesprekken, … 
 
Ouders mogen altijd de gegevens opvragen en laten verbeteren indien nodig. De school vraagt jaarlijks om 
medische gegevens te actualiseren. 
 
De ouders melden wijzigingen van leerlingengegevens (adres- en telefoonnummerwijzigingen) op het 
secretariaat en/of bij de klastitularis. 
 
De school houdt zich eraan om zorgvuldig om te springen met deze gegevens. Deze worden nooit gedeeld met 
iemand die niet betrokken is bij het onderwijs voor uw zoon of dochter. 
De school geeft enkel gegevens over je kind door wanneer we daar wettelijk toe verplicht zijn. Zo zijn we 
verplicht gegevens bij inschrijving door te sturen naar het Agentschap voor Onderwijsdiensten van het 
ministerie van Onderwijs. 
 
Bij een schoolverandering worden enkel gegevens hebben die betrekking op de schoolloopbaan overgedragen. 
Tenzij er regelgeving is die de overdracht verplicht, kan je je als ouders verzetten tegen de overdracht van 
gegevens.  
 
Wanneer leerlingen de leeftijd bereiken waarop ze de overstap kunnen maken naar het secundair onderwijs, 
worden de naam en adresgegevens overgemaakt aan het Lokaal Overlegplatform Antwerpen basisonderwijs. 
Deze gebruikt de gegevens exclusief om op naam van de leerling informatie over het inschrijven in het 1ste 
leerjaar van het secundair onderwijs toe te sturen. 

https://www.stedelijkonderwijs.be/actief-burgerschap/schoolreglementen
http://www.studietoelagen.be/
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4. ORGANISATORISCHE AFSPRAKEN  

4.1. Organisatie van de schooluren 
Schooluren: ma-di-do-vr:              ontvangst  08.30u - 08.45u 
    lessen   08.45u - 12.25u   wo: lessen van 08.45u- 12.20u 
    heropening 13.10u - 13.45u 
    lessen  13.25u - 15.25u 
 
  De schoolpoort gaat open om 12.25u en om 15.25u.  wo: 12.20u 
 
Vanaf 07.00u kunnen de leerlingen terecht in de voorbewaking. De leerlingen van de lagere school hebben 
vanaf 07.30u een eigen ruimte voor de voorbewaking.  
Van 08.30u tot 08.45u vangt de klasjuf de kleuters op in de eigen klas. De leerlingen van de lagere school 
worden op de speelplaats opgevangen. Om 08.45u wordt de schoolpoort om veiligheidsredenen afgesloten. 
Vanaf 15.25u kunnen de kleuters afgehaald worden in de eigen klas. Wanneer de dagafsluiting is beëindigd, zal 
de juf de klasdeur openen en kunnen de kinderen opgehaald worden. De leerlingen van de lagere school 
wachten op de speelplaats. 
 
Om praktische en hygiënische redenen worden kinderwagens en buggy’s niet mee in de klas genomen of naar 
boven op het verdiep. 
Leerlingen die na 15.40u afgehaald worden, blijven in de nabewaking. Ouders tekenen het afhaalregister en 
verlaten daarna de school. Verwittig de school als uw kind door een andere persoon wordt afgehaald. 
De ouders van leerlingen die afgehaald worden door broers en/of zussen onder de 12 jaar, of leerlingen die 
alleen naar huis gaan, dienen éénmalig een schriftelijke toestemming te schrijven en deze te bezorgen aan de 
directie. 

4.2. Toezichten en kinderopvang 
In de school is er voorbewaking (vanaf 7.00u) en nabewaking (tot 18.00u) 
De school zet naast de klassieke nabewaking in op zinvolle, kwaliteitsvolle activiteiten (Jespo, woord,  
muziek, …) 
Op woensdag wordt de nabewaking vanaf 14.00u verzorgd door de Woensdagbende van Gekkoo. 
De voor- en naschoolse opvang is betalend (zie verder onder punt 3.5: De bijdrageregeling) en wordt verzorgd 
door leden van het schoolteam en door externen. 
 
Voor- en nabewaking: voorbewaking:   07.00u tot 08.30u 
   nabewaking:  15.40u tot 18.00u 
   woensdagmiddag: 12.35u tot 14.00u 
   Woensdagbende:  14.00u tot 18.00u 
 
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. U geeft ook toestemming om noodzakelijke informatie over het kind door te geven aan de 
noodopvang. 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 school zal 
deze informatie doorgeven aan de noodopvang die het kind enkel met deze personen zal 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 
Als kinderen te laat worden afgehaald (na 18.00u), wordt er € 8,75 aangerekend per begonnen uur. Kinderen 
die na 19.00u nog niet afgehaald zijn, worden met een taxi naar een CKG gebracht. De onkosten worden 
volledig door de ouders gedragen. 
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Middagtoezicht: 
Het middagtoezicht loopt van 12.25u tot 13.25u. 
Kinderen die naar huis gaan eten worden ten vroegste om 13.10u terugverwacht op school.  
Kleuters kunnen middageten in de school. Ze brengen boterhammetjes als middagmaal en een geschild stukje 
fruit in een potje mee als tienuurtje. De kleuters eten in de refter onder begeleiding van de klasjuf of een 
externe medewerker. 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 buiten.  
Leerlingen van de lagere school brengen de lunch mee in een brooddoos. Zij brengen ook alle dagen een stuk 
fruit mee. Voor of na de lunch is er tijd om op de speelplaats te spelen. 
In het kader van ons afvalbeleid, vragen we om boterhammetjes niet in aluminiumfolie te verpakken en 
wegwerpverpakkingen van koekjes te vervangen door herbruikbare doosjes. 

4.3. Buitenschoolse kinderopvang: 
Tijdens de schoolvakanties bieden heel wat partners van het Stedelijk Onderwijs opvang aan. Deze vinden 
plaats op verschillende plaatsen in de stad. Er worden sportweken, workshops, speelpleinen, … georganiseerd. 
Het volledige aanbod kan u vinden op www.antwerpen.be/vakantiepret  

4.4. Schoolverzekering 
Alle leerlingen zijn, vanaf het ogenblik van inschrijving in de school, verzekerd voor mogelijke ongevallen 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 schoolongeval moet gemeld 
worden bij de mutualiteit. Daar ontvangt men een document waarop de medische verrichtingen, de betalingen 
en het remgeld staan vermeld. Aangifteformulier en het document van de mutualiteit worden altijd in de 
school terugbezorgd. 

4.5. De bijdrageregeling 
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. 
 
Bijdrage voor drankjes: 
Tijdens de lesuren (kleuterschool) 

Overdag: kraanwater gedurende de hele dag (kleuters brengen geen flesje mee, het water wordt 

in bekers geschonken) 
 Bij de maaltijd:   thee/water/melk    € 0,25    
      
Tijdens de lesuren (lagere school) 
 Overdag:   kraanwater gedurende de hele dag (leerlingen brengen een flesje mee) 
 Bij de maaltijd:  thee/water/melk    € 0,25 
 
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:  15.40u tot 16.30u   € 0,75 
    15.40u tot 18.00u   € 1,00 
 Woensdagmiddag: 12.35u tot 14.00u   € 0,50 
    thee/water bij de maaltijd   € 0,25  
 Woensdagbende:  14.00u tot 18.00u   € 5,00 
 
Ouders ontvangen een fiscaal attest voor de betaalde opvangbijdragen voor kinderen jonger dan 12 jaar. 

http://www.antwerpen.be/vakantiepret
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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 www.antwerpen.be/binnenschoolseopvang 
 
Bijdrage voor maximumfactuur 
De aankoop van materialen om de ontwikkelingsdoelen/eindtermen te bereiken of na te streven valt onder de 
kosteloosheid van het basisonderwijs (bewegingsmateriaal, constructiemateriaal, handboeken, schriften, 
werkboeken, fotokopieën, ICT-materiaal, informatiebronnen, kinderliteratuur, knutselmateriaal, leer-en 
ontwikkelingsmateriaal, meetmateriaal, multimediamateriaal, muziekinstrumenten, planningsmateriaal, 
schrijfgerief, tekengerief, didactische hulpmiddelen) 
De school houdt zich aan de vastgelegde maximumfactuur voor schoolkosten die niet vallen onder de 
kosteloosheid d.w.z. een verplichte bijdrage aan leeruitstappen, culturele uitstappen, busvervoer en bezoeken 
aan theater en musea.  
 

 Maximumfactuur 

Kleuterschool € 45,00  

Lagere school € 90,00 

 
Voor de lagere school bedraagt de minder scherpe maximumfactuur € 445,00 voor de volledige duur van het 
lager onderwijs en omvat meerdaagse uitstappen tijdens de schooluren (bv. zeeklas, plattelandsklas, …) 
 

 Geschat bedrag meerdaags verblijf 

L3/L4 € 130,00 

L5/L6 € 150,00 

 
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 manier mee kunnen omgaan. 

4.6. Extra - murosactiviteiten 
Het schoolteam organiseert een aantal pedagogisch-didactische activiteiten buiten de schoolmuren. Deze 
extra-murosactiviteiten maken deel uit van het leerprogramma van de school. 
Voorbeelden van extra-murosactiviteiten zijn: theater- en museumbezoek, uitstap naar de kinderboerderij, 
zwemmen, bezoek aan de tandarts, warenhuis, e.d. .  
De toestemming tot deelname aan deze activiteiten wordt bij inschrijving door de ouders verondersteld. 

5. Ouders en school  

5.1. Oudercontact 
In september organiseert de school een informatieve ouderavond waarop de jaarplanning en de klaswerking 
worden toegelicht. Uw aanwezigheid is aangewezen. 
In de kleuterschool worden er in de herfst en op het einde van het schooljaar individuele oudercontacten 
gepland waarop de evolutie van uw kleuter wordt besproken. Deze gespreksmomenten zijn vrijblijvend tenzij 
de school uw aanwezigheid noodzakelijk acht. 
In de lagere school vindt er na elke rapportperiode een oudercontact plaats. 
  
Elke maand ontvangt u informatie over de geplande activiteiten via de nieuwsbrief van de school.  
Kleuterschool: dit schoolnieuws neemt u uit de individuele brievenbus (die overigens uitsluitend bestemd is 
voor informatie vanuit de school of met toestemming van de directie gebruikt wordt voor andere doeleinden) 
van uw kleuter, evenals alle andere berichten. 

http://www.antwerpen.be/binnenschoolseopvang
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Lagere school: dit schoolnieuws is te vinden in de schoolagenda van de kinderen. 
Het schoolnieuws is tevens raadpleegbaar op de website van de school.  
www.stedelijkonderwijs.be/hetvliegertje/schoolkalender  
  
Voor een individueel gesprek kan u uiteraard steeds terecht bij de klasleerkracht, dit kan plaatsvinden bij het 
brengen of afhalen van uw kind. Indien u een gesprek wil met de zorgondersteuner, de zorgcoördinator of de 
directie maakt u hiervoor best een afspraak.  
 
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 brengen 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 positieve 
overeenkomst tussen beide partijen tot stand te brengen. 

5.2. Schoolagenda 
De leerkrachten van de eerste en de tweede kleuterklassen zorgen voor een wekelijks of tweewekelijks 
postbriefje waarop u kan lezen wat er te gebeuren staat in het klasje van uw kindje. De derdeklassers nemen 
aan het einde van de week het heen- en weerschriftje mee naar huis en brengen dit getekend door de ouders 
terug mee. 
 
In de lagere afdeling hebben de kinderen een schoolagenda. Ouders moeten deze dagelijks nakijken en 
handtekenen. 

5.3. Huistaken 
Huiswerk heeft als doel leerstof en/of vaardigheden in te oefenen en te automatiseren. Leerlingen werken 
zelfstandig aan het huiswerk en ontwikkelen een goede werk- en studiehouding. 
Het huiswerk bestaat uit: 

• Taken: gekende leerstof inoefenen en automatiseren 

• Lessen: instuderen van geziene leerstof 
Het huiswerk wordt in de mate van het mogelijke per week opgegeven. 
 
In L1 krijgen de leerlingen lees- en rekenopdrachten. Op www.bingel.be komen een aantal vrijblijvende 
rekenopdrachten. 
 
In L2 blijft dagelijks lezen belangrijk. Daarnaast krijgen de leerlingen oefeningen voor spelling 
(onthoudwoorden) en voor rekenen (maal- en deeltafels, bewerkingen tot 20 of 100). Op www.bingel.be 
komen een aantal vrijblijvende rekenopdrachten. 
 
In L3 wordt dagelijks lezen aangemoedigd. Daarnaast krijgen de leerlingen oefeningen voor spelling 
(onthoudwoorden), taal en rekenen (tafels, bewerkingen). De leerlingen krijgen ook lessen om te leren voor 
wiskunde en af en toe voor wereldoriëntatie. Op www.bingel.be komen een aantal verplichte 
rekenopdrachten, die kunnen thuis of in de klas gemaakt worden. 
 
In L4 wordt lezen nog steeds dagelijks aangemoedigd. De leerlingen krijgen oefeningen voor spelling, taal en 
wiskunde. Vanaf L4 wordt er veel meer ingezet op het leren van lessen. Voor wiskunde, taal en 
wereldoriëntatie worden toetsen in de klas voorbereid en thuis geleerd. Dit gebeurt a.d.h.v. schema’s, 
mindmaps, samenvattingen, … Op www.bingel.be en www.kweetet.be komen een aantal verplichte reken- en 
taalopdrachten die deel uitmaken van het huiswerk., maar ze kunnen ook in de klas gemaakt worden. 
 
In L5 en L6 wordt er elke dag Frans ingeoefend. De dialogen, nieuwe woordenschat en werkwoorden moeten 
thuis herhaald worden. Daarnaast worden voor taal, spelling en wiskunde oefeningen gegeven. Voor alle 
vakken worden er ook lessen geleerd thuis. Op www.bingel.be en www.kweetet.be komen een aantal 
verplichte reken- en taalopdrachten die deel uitmaken van het huiswerk., maar ze kunnen ook in de klas 
gemaakt worden. 

http://www.stedelijkonderwijs.be/hetvliegertje/schoolkalender
http://www.bingel.be/
http://www.bingel.be/
http://www.bingel.be/
http://www.bingel.be/
http://www.kweetet.be/
http://www.bingel.be/
http://www.kweetet.be/
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5.4. Rapport 
De leerlingen van de lagere afdeling krijgen een herfstrapport na de herfstvakantie, een winterrapport na de 
kerstvakantie, een lenterapport na de paasvakantie en een zomerrapport op het einde van het schooljaar. Deze 
rapporten worden aan de ouders overhandigd en besproken op de oudercontacten.  

6. Organisatorische afspraken 

6.1. Richtlijnen i.v.m. afwezigheden en te laat komen 
Zie 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 gewettigd 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. 
Voor de lagereschoolkinderen zitten er standaardbriefjes om ziekte te melden, achteraan in de schoolagenda. 
Let op: de afwezigheid mag alleen betrekking hebben op ziekte; familiale redenen zijn niet geldig. 
 
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 leerling toch te laat aankomt, is de enige toegang via het secretariaat. Ouders van de lagere school gaan 
niet mee tot aan de klas. 
Voor kinderen die bij uitzondering tijdens de schooluren worden afgehaald, moeten de ouders de klastitularis 
via het agenda verwittigen. 

6.2. Kledij 
Kledij, schoeisel en haartooi van de leerlingen zijn verzorgd, eenvoudig, veilig en hygiënisch. Hoofddeksels zijn 
niet toegestaan. 
Jassen, mutsen, sjaals, laarzen en schooltassen worden, in uw eigen belang, zoveel mogelijk getekend met 
volledige naam. 
Kleuters van de eerste kleuterklas brengen rubberen laarzen mee naar de school. De laarzen blijven in de 
school. Tijdens de wintermaanden kunnen deze vervangen worden door warme winterlaarsjes. 
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. 
Peuters van de eerste kleuterklas brengen huispantoffeltjes mee om te dragen tijdens de dag. 

6.3. Verloren voorwerpen 
De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of beschadiging van kleding. Gevonden 
voorwerpen worden verzameld. Na een redelijke termijn worden achtergebleven kledingstukken aan een goed 
doel geschonken. 

6.4. Waardevolle voorwerpen 
Waardevolle voorwerpen of individueel speelgoed horen niet thuis in onze school. De school is bijgevolg niet 
verantwoordelijk bij verlies, beschadiging, uitlenen of ruilen. 

https://www.stedelijkonderwijs.be/actief-burgerschap/schoolreglementen
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6.5. Verkeer en veiligheid 
Parkeren: Om de veiligheid van de kinderen te garanderen, vragen wij om de Fort III-straat autoluw te houden 
en te parkeren op de Borsbeeksesteenweg, op de Brico-parking of op de parking van Sporthal Boeckenberg. 
Fietsen: Fietsen dienen op eigen verantwoordelijkheid achtergelaten te worden in de fietsenstalling van de 
school. Het gebruik van een fietsslot is aangewezen. Voorbij de schoolpoort worden de fietsen aan de hand 
gehouden. 

6.6. Snoep – Fruit 
Wij bannen snoep uit de school: fruit en droge koeken vormen een goed alternatief. Kauwgom is uiteraard uit 
den boze. 
Het Vliegertje wil, als ‘Gezonde school’, kinderen aanzetten meer fruit en groenten te eten. In plaats van te 
focussen op ‘verboden vruchten’ (snoep en frisdrank), helpen we kinderen met het maken van een positieve en 
gezonde keuze.  
Alle kleuters en leerlingen brengen alle dagen een stuk fruit/groente mee in een potje. Op woensdag brengen 
ze een droge koek in een doosje mee. Dus geen verpakkingen, geen chocolade. Kinderen mogen ook een droge 
koek meenemen voor een koekmoment in de klas of in de nabewaking. 

6.7. Verjaardagen 
Voor traktaties bij verjaardagen overlegt u vooraf met de klastitularis. Bedoeling is om een gezamenlijk feestje 
te bouwen in de klas. Individuele presentjes kunnen niet. Wanneer u evenwel toch iets wenst te schenken, 
geven wij de voorkeur aan een geschenk voor de klas (bijv. een mooi prentenboek, gezelschapsspel,…). 
 
Brengt u ’s ochtends een traktatie mee naar school, dan kan u met uw zoon of dochter tot aan de rij gaan om 
deze aan de klasleerkracht te overhandigen.  
Als in de loop van de dag een traktatie komt afzetten op school, kan u deze aan het secretariaat afgeven. Wij 
zorgen ervoor dat de traktatie in juiste klas terecht komt. 
 
Kleuterschool: 
K3: De jarige leerling krijgt enkele dagen voor de verjaardag een knutselkoffer mee naar huis. Samen met de 
ouders wordt een kroon gemaakt die gedragen wordt op de verjaardag. 
Lagere school: 
L1 – L3: De jarige leerling krijgt enkele dagen voor de verjaardag een knutselkoffer mee naar huis. Samen met 
de ouders wordt een kroon gemaakt die gedragen wordt op de verjaardag. De jarige kan een gezonde traktatie 
meebrengen om samen te feesten in de klas. Individuele presentjes kunnen niet. 
L4 – L6: De jarige kan een gezonde traktatie meebrengen om samen te feesten in de klas. Individuele 
presentjes kunnen niet. 

6.8. Geneesmiddelen 
Geneesmiddelen (zowel traditionele als homeopathische) worden enkel toegediend met een voorschrift 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 kinderen. 
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’. 

6.9. Hoofdparasieten (neten of luizen) en besmettelijke ziektes 
De ouders hebben de plicht besmettelijke ziekten onmiddellijk te melden aan de school. Bij de signalisatie van 
besmettelijke ziekten wordt altijd de CLB-arts op de hoogte gebracht. 
Het gaat hier om: 
 mazelen   rubella    roodvonk 
 bof   kinkhoest   windpokken 
 hepatitis A en B  salmonella   amoebe 
 meningitis  besmettelijke TBC  luizen (ook neten) 
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 schurft   schimmelinfecties  impetigo 
 polio   kroep    parelwratten 
 HIV-infectie  buiktyfus, dysenterie   varicella 
 pediculosis   tinea van de gladde huid (herpes, St. Katarinawiel …) 
 
Wanneer in de klas van uw kind luizen vastgesteld worden, zal u hiervan op de hoogte gesteld worden. Het is 
raadzaam om dan gedurende minstens een week de ‘natkammethode’ toe te passen om eventuele besmetting 
vroegtijdig vast te stellen. Van een eventuele behandeling tegen luizen (neten) moet het bewijs op school 
worden afgegeven. 

6.10. 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. 

6.11. Honden 
Honden zijn niet toegelaten in het schoolgebouw noch op de speelplaats. 

6.12. Website 
De school neemt foto’s van de leerlingen tijdens schoolactiviteiten. De foto’s worden op de website van het 
Vliegertje geplaatst: www.stedelijkonderwijs.be/hetvliegertje. Indien u niet wenst dat uw kind te zien is op 
deze website, dient u de school daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. 

7. Leefregels 
De kinderen worden aan de leefregels herinnerd door middel van pictogrammen in de school.  
De leefregels worden gesymboliseerd in Het Vliegertje. We streven naar 4 kernwaarden. 

• Zorgen voor elkaar 

• Zorgen voor het materiaal 

• Rust in het gebouw (niet lopen, niet roepen) 

• Stop durven zeggen 

 
• De leefregels worden uitgebreid met strikjes 

  

http://www.stedelijkonderwijs.be/hetvliegertje
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8. 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 (oudervereniging, oudergroep, ouderraad, …). We vinden het belangrijk dat ouders 
inbreng hebben bij het opstellen van dit ‘AKKOORD’. Heeft u suggesties, contacteer dan de directie of een 
ander teamlid van de school! 
 
Wat mogen ouders van onze school verwachten? 
 
HET OUDERCONTACT 
Onthaal: 

• Er worden kijkdagen georganiseerd voorafgaand aan de inschrijving. 

• Bij inschrijving vindt er een intakegesprek plaats 

• Nieuwe peuters maken voorafgaand aan de instapdatum kennis met klasje, juf en vriendjes 

• De kinderen worden ’s morgens opgevangen door de eigen juf in het klasje 
Overlegmomenten: 

• De school organiseert meerdere oudercontacten op een schooljaar. In september is er tevens een 
informatieve ouderavond. 

• Oudercontacten worden na de schooluren georganiseerd om iedereen kans te geven aanwezig te zijn 

• Indien nodig zorgt de school voor een tolk 

• Ouders kunnen te allen tijde een afspraak maken voor een gesprek met 
klasleerkracht/zorgcoördinator/directie 

• Klasleerkrachten zijn aanspreekbaar bij het brengen en afhalen van de kinderen. 
Communicatie: 

• Ouders worden maandelijks geïnformeerd via een maandbrief (het ‘schoolnieuws’) 

• Al deze info is terug te vinden op de website van de school 
Andere: 

• Brochures buitenschoolse activiteiten zijn ter beschikking in de hal 
 
TIJDIG EN VOLDOENDE AANWEZIG ZIJN 

• De school beschikt over fietsenstallingen voor zowel kinder-als volwassenenfietsen 

• De school onderneemt acties om de verkeersveiligheid in de buurt van de school te verbeteren: bv. 
kinderen krijgen een fluo vestje van de school  

• Indien nodig biedt de school hulp bij het vinden van het meest geschikte vervoer naar school 
 
INDIVIDUELE BEGELEIDING 

• De school garandeert vertrouwen, ondersteuning en empathie, discretie en naleven van de wet op de 
privacy 

• De school bewaakt het welzijn van alle kinderen en neemt opmerkingen van ouders over het welzijn 
van hun kind ernstig 

• De school biedt ondersteuning bij financiële moeilijkheden 
 
POSITIEF ENGAGEMENT TEN AANZIEN VAN DE ONDERWIJSTAAL 

• De school toont empathie en geduld bij communicatie met anderstalige kinderen en ouders 

• De school hanteert een duidelijk, eenvoudig taalgebruik en ondersteunt daar waar nodig met 
pictogrammen 

 
Wat verwacht de school van de ouders? 
 
HET OUDERCONTACT 

• Ouders zijn aanwezig op oudercontacten en op gevraagde gesprekken 

• Brieven aan ouders worden gelezen en opgevolgd  

• Ouders handtekenen het heen-en weerschriftje in de derde kleuterklas en/of het rapport in de lagere 
school, alsook de schoolagenda. 
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• Kinderen en ouders zijn in de mate van het mogelijke aanwezig op schoolfeesten  

• Gevraagd (sport)materiaal en/of kledij wordt meegegeven indien mogelijk (zo niet, zeg het aan de 
school)  

 
TIJDIG EN VOLDOENDE AANWEZIG ZIJN 

• Ouders brengen de kinderen op tijd naar school: de lessen starten om 8u45. 

• Ouders verwittigen de school in geval van afwezigheid. 

• Ouders wettigen de afwezigheid van hun leerplichtig kind (in geval van ziekte, begrafenis, huwelijk of 
andere omstandigheden) 

• Kinderen zijn aanwezig, ook op extra-murosactiviteiten (schooluitstappen, zwemmen, …). 

• Ouders respecteren de uren van voor-en nabewaking  

• Kleuters in de derde kleuterklas zijn ten minste 250 halve dagen aanwezig 
 
INDIVIDUELE BEGELEIDING 

• Melden van specifieke problemen/veranderingen thuis (verhuizen, telefoonnummers, scheiding, 
psychologisch, ziekte…). 

• Enquêtes/bevragingen op tijd ingevuld terug indienen. 

• Reageren bij een uitnodiging tot gesprek. 

• Openheid en vertrouwen bij het bespreken van specifieke problemen van hun kind. 

• Samenwerking bij het oplossen van problemen van hun kind (luizen, gezonde voeding, slapen, andere, 
…). 

• Op tijd inleveren van gevraagde documenten. 

• Doorgeven van relevante informatie/documenten over uw kind (medisch, psychologisch, pedagogisch, 
kiné, logo …) 

• Nakomen van afspraken van de school. 
 
POSITIEF ENGAGEMENT TEN AANZIEN VAN DE ONDERWIJSTAAL 

• Ouders moedigen hun kind aan om het Nederlands goed te beheersen (bv. school, buitenschoolse 
activiteiten, media, boeken, …). 

• Ouders trachten hun kennis van het Nederlands zoveel mogelijk uit te breiden en toe te passen op 
school. 

• Ouders stimuleren taal bij hun kind (zowel het NL als de moedertaal). 
 
Slotbepaling 
De afsprakenlijst van de school wordt ondertekend voor ontvangst bij inschrijving en bij elke wijziging. 
De afspraken blijven geldig gedurende het betreffende schooljaar. 
Wij rekenen erop dat u deze afspraken correct opvolgt. 
 


