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Om onze schoolwerking vlot te laten verlopen is het belangrijk dat iedereen  zijn steentje 

bijdraagt. Het schoolteam, de ouders, voogden en de kleuters werken hier samen. Om dit te 

realiseren is het belangrijk dat er duidelijke 

afspraken en regels zijn. Op deze manier  is de Koekatoe een plek waar iedereen zich thuis 

voelt. 

  

Alvast bedankt voor de vlotte samenwerking  

  
  

  Joke De Bie/ Directeur  

    

Contactgegevens   
Stedelijke Kleuterschool KOEKATOE  

Haviklaan 2 – 2100 Deurne  

Tel. 03 /334.39.70  ( 8.30 -16.00)  

Tel. 03/334.39.72 ( 7.00-8.30 en van 16.00-18.00)  

Email : koekatoe@so.antwerpen.be website:  

http://www.koekatoe.be  

Facebook : www.facebook.com/koekatoe 
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Visie en aanpak Koekatoe  
Koekatoe een warm nest, waar je gesteund wordt om je vleugels uit te slaan! 

Onze school start vanuit de overtuiging dat alle kinderen sterktes, mogelijkheden, interesses hebben.  

Ieder kind legt een eigen leertraject af en gaat anders om met de leerstof. Onze school wil de 
persoonlijke ontwikkeling van kleuters stimuleren en hun groeikansen maximaal benutten. Dit doen 
we door gebruik te maken van de theorie van de Meervoudige Intelligentie(1) waarin we elk kind een 
kader bieden om op eigen tempo zijn/haar sterktes te ontwikkelen.  

Binnen MI gaan we er vanuit dat er niet 1 maar 8 intelligenties zijn, die bij iedereen in meer of 
mindere mate ontwikkeld zijn. Deze intelligenties zijn vaardigheden die gedurende het hele leven 
verder ontwikkeld kunnen worden. We erkennen dat kinderen op meerdere manieren “knap” 
kunnen zijn. De ene kleuter maakt muziek met allerlei voorwerpen, de andere babbelt erop los. De 
ene verzamelt natuurmaterialen en ziet alles in verband met dieren en planten, de andere stelt een 
reeks waarom vragen, …  

Door aan te sluiten bij de sterke kanten van kinderen wordt het zelfvertrouwen ontwikkeld en heeft je 
kind plezier in wat het kan en doet.  Kinderen doen echter niet alleen dat wat ze goed kunnen. Ze 
worden gestimuleerd om ook uitdagingen aan te gaan. We willen dat ze alle intelligenties 
ontwikkelen en dat ze kansen krijgen om te ontdekken waar ze goed en minder goed in zijn en wat ze 
leuk en niet leuk vinden. 

Via speelhoeken, projecten en activiteiten stemmen we het aanbod af op de verschillende 
intelligenties. Zo kan elk kind zich vinden in de leerstof. 

De leerkrachten werken doelgericht. Vanuit een gevarieerd aanbod gaan de kleuters onderzoekend aan de 
slag. De leerkracht gaat in op wat je kind denkt, voelt  en graag wil ontdekken. Op deze manier stimuleren 
we interesses en het maken van eigen keuzes en zelfsturing. 

Dit alles wordt verzameld in het Groeiportfolio “Dit ben ik!” Dit is een persoonlijke map met een 
verzameling van verhalen, foto’s en observaties die het leerproces van elke kleuter gedurende de 
hele Koekatoe periode in kaart brengt. Via Learning Stories brengen we het spontaan leren van de 
kleuters individueel in beeld. Wanneer iets niet lukt, wordt er gekeken naar de stappen die nodig zijn 
voor de kleuter om iets wel te doen lukken, rekening houdend met zijn of haar individuele profiel van 
sterktes. 

 Onze school wil op deze manier doelgericht meewerken aan een brede ontwikkeling. 

We zetten in op sociale vaardigheden en engagement, dat zie je in het hele schoolgebeuren, iedereen 
luistert naar iedereen Ouders, kinderen, grootouders, en leerkrachten nemen deel aan activiteiten. 

Om de sociale vaardigheden bij kleuters te activeren gebruiken we Coöperatieve Leer 

Strategieën[2].  Tijdens deze coöperatieve strategieën zijn zoveel mogelijk kinderen tegelijk actief. De 
interactie onderling tussen de kinderen neemt toe. Kinderen doen op een functionele manier sociale 
vaardigheden op, zoals luisteren naar elkaar, elkaar laten uitpraten en aankijken tijdens het vertellen, 
zo willen we hen doelgericht leren samenspelen en werken. Op deze manier werken we aan een 
veilig en positief leerklimaat. 

Dit alles in een warme, professionele en lerende cultuur waarin alle teamleden en de leidinggevende 
zich met elkaar verantwoordelijk voelen voor de ontwikkeling van alle leerlingen binnen de school 
om zo de beste leeromgeving te creëren. 

 [1] Ontwikkeld door Professor Howard Gardner 

[2] Ontwikkeld door Professor Spencer Kagan 
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Koekatoe spreidt zijn vleugels, klaar om uit te vliegen. Elke veer staat voor een intelligentie / sterkte. 

Wij bieden een kader waarin elk kind op eigen tempo zijn sterktes kan ontwikkelen.  

Beeldknap, Muziekknap, Logisch-redeneerknap, Taalknap, Beweegknap, Natuurknap, Samenknap, 

zelfknap.  
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Schooluren 

Het is belangrijk om de schooluren te respecteren. Vroeger ophalen of later brengen kan enkel wegens 
doktersafspraak. Eerst de directie verwittigen.  

 

08.30 openen van de voordeur 

08.30-8.45 kleuters tot aan de klasdeur brengen 

08.50 sluit de voordeur 

 

12.20-13.40 middagpauze 

 

15.25 openen voordeur  kleuters kunnen opgehaald worden aan de klas 

 

Gebruik naschoolse opvang 

 

07.00-08.30  voorbewaking 

15.30- 18.00 nabewaking ( ook op woensdag) 

 

Middagbewaking, voorbewaking en nabewaking is betalend. ( meer info blz. 13) 

 

  

www.koekatoe.be 

 

 

Op onze website kan u 
algemene informatie over 
onze school terugvinden. 

Indien u niet wil dat uw 
kleuter met foto’s op onze 
website staat moet u dit 
melden bij de directie. Bij 
de inschrijving van uw 
kleuter wordt dit steeds 
besproken. 

    
 

  

 

Email  

  

Mededelingen en nieuwtjes worden doorgestuurd via mail.  

Wie geen emailadres heeft krijgt deze info op papier. (gelieve dit te 

melden aan de klasleerkracht)  

  

Leerkrachten nemen digitale foto’s van activiteiten en uitstappen. 

Via mail sturen zij een beveiligde selectie.  

Hiervoor moet je toestemming geven tijdens de inschrijving.  

Wie geen email heeft bespreekt met  de klasleerkracht hoe we de 

foto’s kunnen bezorgen.  

  

Ook onze school heeft een emailadres : koekatoe@so.antwerpen.be 

Snelle mededelingen zoals vergeten koek,… kan je best telefonisch 

meedelen  en niet via mail.  

 

!!! Indien u geen mails ontvangt moet u dit melden aan het 

secretariaat zodat ze het nodige in orde kunnen brengen. 

  
  

 

http://www.koekatoe.be/
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Communicatie  
 

 

Directeur   

De deur van de directeur staat steeds voor u open. Je mag haar altijd aanspreken, mailen of 
telefonisch contacteren. Blijf niet zitten met vragen, bedenkingen, tips of positieve feedback. 
Bij afwezigheid van de directeur kan u steeds een afspraak laten maken op het secretariaat.  

 

Leerkracht  

U kan de klasleerkracht dagelijks aanspreken voor kleine mededelingen bij het brengen of 

afhalen voor uw kleuter. Wanneer u een uitgebreid gesprek wenst kan u steeds een afspraak  

maken.  

Zorgcoördinator  

Je kan haar steeds aanspreken om allerlei vragen te stellen met betrekking tot uw kind.   

 

Secretariaat  

Voor administratieve en financiële vragen kan u hier steeds terecht.   

  

 

 

Infoavonden  

Alle klassen hebben ieder schooljaar een infoavond. De leerkrachten organiseren 
daarbovenop in de loop van het schooljaar voor iedereen 2 individuele oudercontacten.  

Het is zeer belangrijk  dat er steeds 1 ouder aanwezig is tijdens de oudercontacten.  
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Zorg op schoolniveau  

 Ieder kind legt zijn eigen leertraject af en gaat anders om met de leerstof. Onze 
school wil de persoonlijke ontwikkeling van kleuters stimuleren en hun groeikansen 
maximaal benutten.  

 Opvolging van kleuters met extra zorg via multidisciplinair overleg schoolintern, met 
ouders en CLB.  

 Samenwerken met ouders, als deskundige opvoeder van hun kind, is zéér belangrijk 
in ons zorgbeleid.  

  

  

 

CLB (centrum voor leerlingbegeleiding)  

Onze school werkt nauw samen met het stedelijk CLB Antwerpen. U kan daar steeds gratis 
terecht voor info, raad en hulp. Het CLB is onafhankelijk van de school. 

Ons CLB anker is Rinke Rens, Lange Gasthuisstraat 24, 2000 Antwerpen 03/206.13.11.  

Er is jaarlijks een gratis medisch onderzoek in de 1ste kleuterklas. Ouders hebben de 
mogelijkheid het onderzoek te weigeren. Het onderzoek gebeurt dan door de eigen huisarts. 
Het is noodzakelijk dat u hiervoor een attest inlevert. Alle dossiers zijn vertrouwelijk!  

  

 

 

 

Pedagogisch project  

Onze school maakt deel uit van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen. We volgens dan ook het 
pedagogisch project. Dit kan u steeds bekomen op het secretariaat of via de website 
www.stedelijkonderwijs.be  . 

  

  

  

 
 

 

http://www.stedelijkonderwijs.be/
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Veiligheid  
 

Schoolgebouw   

Jaarlijks wordt onze hele school gecontroleerd door verschillende bevoegde instanties. 
(brandveiligheid, hygiëne, algemene veiligheid van het gebouwen speelplaats , nazicht EHBO 
kasten,… )  

In ons team zijn er verschillende collega’s die zich jaarlijks bijscholen omtrent EHBO. We 
houden enkele keren per schooljaar een evacuatieoefening.  

  

Procedure schoolongeval  

Kleine kwetsuren worden steeds op de juiste manier door de leerkrachten verzorgd. U wordt 
op de hoogte gebracht bij het afhalen van uw kleuter.  

Bij ongevallen die meer verzorging vragen, verwittigen wij steeds onmiddellijk de ouders. 
Indien nodig vragen we uw kleuter te komen afhalen. U krijgt dan een aangifteformulier mee 
dat ingevuld dient te worden door de behandelende arts.  

Bij ernstige schoolongevallen zal uw kleuter dadelijk naar een medicus gebracht worden. U 
wordt hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht.  

  

Schoolverzekering  

Alle kleuters zijn verzekerd tegen ongevallen met lichamelijk letsel tijdens schoolactiviteiten 
en ook op weg van en naar school ( de kortste en veiligste weg). 

 Materiële schade is niet verzekerd. Kapotte of verloren kledij, juwelen,… wordt dus niet 
terugbetaald.   We vragen dan ook om eigen speelgoed, juweeltjes, … thuis te laten. 

  

Afhalen van uw kleuter  

Wanneer een andere persoon uw kleuter komt afhalen, vragen wij om steeds de leerkracht 
te verwittigen. Indien het op de laatste moment beslist wordt, gelieve de school dan 
telefonisch te verwittigen.  

Kleuters mogen enkel afgehaald worden door meerderjarigen. Wanneer minderjarigen uw 
kleuter komen afhalen moet u daarvoor een toelating tekenen bij de directeur of de 
zorgcoördinator.  
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Geneesmiddelen / ziekte  

Een ziek kind is niet op zijn plaats op school, verzorging thuis is dan aangewezen.   

• Gelieve de school telefonisch te verwittigen indien uw kleuter ziek is.  

• Wanneer uw kind tijdens de schooldag ziek wordt bellen we u op.  

• Leerplichtige kleuters hebben een doktersattest nodig indien ze afwezig zijn wegens 
ziekte. Jongere kleuters hebben dit niet nodig.  

• Bij besmettelijke ziekte is het aangewezen dit in vertrouwen aan de school te 
melden.  

 

Leerkrachten mogen enkel medicijnen toedienen wanneer u hiervoor een doktersbriefje 
heeft. Indien het nodig is dat wij op school uw kleuter medicijnen geven is het zeer belangrijk 
dat u de naam van uw kleuter op de medicijnen schrijft, een briefje met de dosering 
meegeeft en een doktersbriefje!   

Laat geen medicijnen in de schooltas  steeds afgeven aan de klasleerkracht ! 

 

Hoofdluizen  

Bij vaststelling van luizen of neten worden de ouders onmiddellijk verwittigd. De school helpt 
u aan informatie voor de behandeling. We beschouwen dit als zeer besmettelijk en dus kan  
de toegang tot de school geweigerd worden indien de ouders geen bewijs van behandeling 
kunnen voorleggen.   

Na iedere vakantie doen de leerkrachten een ”kriebelcontrole”.  

  

Zonnebrand  

Bij warm en zonnig weer moet u uw kleuter insmeren met zonnecrème voordat hij/zij naar 
school komt. De leerkrachten herhalen dit in de loop van de dag.    

Je moet geen eigen zonnecrème voorzien. ( enkel indien allergisch) 
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Gezondheidsbeleid  
 

Drankjes  

De school zorgt voor drinken , je moet dus geen drinken mee naar school geven.   

Doorheen de hele schooldag hebben de kleuters de mogelijkheid om water en thee te 
drinken.  

  

Tussendoortjes en Lunch  

• Een tienuurtje mag u naar keuze meegeven in een koekendoosje. We vragen om er 
op te letten geen koekjes met chocolade mee te geven. Geen papiertjes meegeven a.u.b. . 

• Een lunchpakket in een brooddoos. ( Wij kunnen geen maaltijden op warmen)  Een 
gezond dessertje mag, snoep niet! Geef mee wat uw kleuter lust !!  

• In de namiddag eten we in al de klasjes een gezonde knabbel. Hiervoor mag u fruit of 
groenten meegeven in een doosje. Dit hoef je niet te schillen. De leerkrachten 
schillen dit net voor de kleuters ervan zullen smullen.  

 
 

  

 

 

Verjaardag  

Wanneer je kleuter jarig is vieren we dit in de klas. In overleg met de leerkracht mag u een 
traktatie meegeven om in de klas samen te feesten. De afspraak is dat we GEEN INDIVIDUELE 
pakjes meegeven om uit te delen.  

Wanneer u graag kleuters uitnodigt voor een feestje vragen wij om de uitnodigingen zelf uit 
te delen of te versturen. Gelieve deze niet uit te delen in de klas. U kan deze in de 
schooltassen stoppen of met de post verzenden.    
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Buitenruimten en bewegen  

Onze kleuters genieten alle dagen van onze natuurlijke uitdagende buitenruimten. Ze 
hebben hier de mogelijkheid om zich uit te leven en te bewegen naar believen.  

Twee keer per week kunnen al onze kleuters genieten van de bewegingslessen onder 
leiding van de sportleerkracht. De kleuters van de 2de en 3de klas turnen met 
turnpantoffels. Doe uw kleuter makkelijke schoenen aan op de turndagen a.u.b. 
Natuurlijk worden er ook verschillende bewegingsactiviteiten georganiseerd door hun 
eigen klasleerkracht.  

Gelieve steeds makkelijke kledij te voorzien zodat de kleuters niet beperkt worden in 

hun bewegen!   

 

Rusten  

Onze school biedt de mogelijkheid om te rusten tijdens de middag. Onze jongste 
kleuters hebben een eigen slaapplekje in een verduisterde slaapzaal.    

  

Zindelijkheid  

In de kleuterschool wordt onderwijs aangeboden via doelgerichte activiteiten. 
Kleuters die nog niet zindelijk zijn kunnen wij onvoldoende begeleiden.  

In overleg kan de kleuter instappen op een latere datum.  

  

Kledij  

• Voor de veiligheid zijn teenslippers en sandalen zonder riempje achteraan niet 
toegelaten op school.  

• In de klas dragen de kleuters geen hoofddeksels. Deze worden bij het 
binnenkomen aan de kapstok gehangen.  

• In de winter is het verstandig om uw kleuter in laagjes aan te kleden.  
Buiten is het koud, binnen lekker warm.  

• Vanaf de herfstvakantie raden wij aan uw kleuter een fluohesje te laten 
dragen bij het brengen en afhalen.  

• Voorzie alle kledij steeds van zijn/haar naam !!  

  

Rookvrije school  

Ons hele schoolgebouw EN onze buitenruimtes zijn volledig rookvrij. Deze afspraak is 
ook geldig tijdens schoolfeesten en avondactiviteiten.  

  

  2017-2018   P.  
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Oudervereniging   
 

Onze school heeft een fijne oudervereniging. Iedere maand komen ze ‘s avonds een 
keer naar school om te vergaderen.   

De oudervereniging helpt de school bij het organiseren van het schoolfeest, toneel op 
school. Ook kan de oudervereniging input aan de school geven, zo organiseert onze 
oudervereniging een springkastelen dag op school,…  

Onze oudervereniging verwelkomt graag nieuwe ouders … 

Heb je zin om andere ouders te ontmoeten en een fijn netwerk uit te bouwen in onze 
school laat dit dan zeker weten aan de directie of aan de klasleerkracht. 

 

Wees welkom ! 
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Uitgaven  

 

  
Voor de jaarlijkse uitgaven hanteren wij op school de maximumfactuur. In de       

kleuterschool bedraagt deze 45 euro. Dit zijn kosten in het kader van de 

klaswerking en de ontwikkelingsdoelen. Bijvoorbeeld: theater, klasuitstappen,…    

Zwemmen, extra uitstappen en extra vervoer worden door de school betaald.   

Het gebruik van het schoolmateriaal is gratis. ( gebruik iPad, knutselmateriaal, 

instrumenten, bewegingsmateriaal, fotokopieën, constructiemateriaal, tekengerief)  

Wat hoort NIET in de maximumfactuur : de opvang buiten de schooluren  ( 

middagopvang, voor- en nabewaking).  

  

  

  

 

 Factuur   

Maandelijks ontvangt u een gedetailleerde factuur van de voorbij maand. Betaling 
gebeurt per overschrijving. Een domiciliëring  is mogelijk (info bij het secretariaat). In 
overleg met de directeur is een andere regeling mogelijk. Uw vraag wordt discreet 
behandeld.  

Op de factuur kan u de volgende kosten terugvinden :  

• Kosten maximumfactuur ( uitstappen,…)  
Kosten voor- en nabewaking.  

• Kosten middagopvang  
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Naschoolse opvang 
 

Opvang mogelijk alle schooldagen : 

Voorbewaking vanaf 07.00 

Nabewaking tot 18.00 

Uren en tarieven extra  opvang (drank en koek = gratis)  

Tarieven zijn per kind  

      

voorbewaking  7.00-8.30  1 euro  

voorbewaking  7.30-8.30  0.75 euro  

nabewaking  15.45-16.35  0.75 euro  

nabewaking  15.45-18.00  1 euro  

woensdagnamiddagopvang  12.35-13.25  0.50 euro  

woensdagnamiddagopvang  12.25-16.30  3 euro  

woensdagnamiddagopvang  12.35-18.00  4 euro  

middagopvang  12.20-13.40  0.50 euro  

 

Wij zijn genoodzaakt om €5 per begonnen kwartier na het overschrijden van het 

sluitingsuur van de school aan te rekenen. 
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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 https://www.antwerpen.be/binnenschoolseopvang.”  

 

  

  “Door het ondertekenen voor ontvangst 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.” 

 

  

  

 

  

https://www.antwerpen.be/binnenschoolseopvang

