Schoolbrochure
2020-2021
Deze schoolbrochure maakt integraal deel uit van het schoolreglement.
Ze bevat specifieke richtlijnen en afspraken van onze school.

VIA LOUIZA, een kleine school waar je groot wil worden !
Stedelijke Basisschool Via Louiza
Louizastraat 17, 2000 Antwerpen
t. 03 334 45 90
vialouiza@so.antwerpen.be
www.stedelijkonderwijs.be/perspectief
www.facebook.com/StedelijkeBasisschoolViaLouiza
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Samen maken we school
In deze brochure zetten we enkele afspraken op een rij over de werking van onze school.
Heeft u nog vragen over deze afspraken? Neem dan zeker contact op met onze school.
U bent altijd welkom.
Deze schoolbrochure maakt integraal deel uit van het Stedelijk Schoolreglement.
Wij kunnen dit voor u afdrukken. U vindt deze brochure ook op onze website.
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Louiza
Louiza is een toffe meid. Ze is jong, slim en ongewoon gewoon.
Haar naam schrijf je met een ‘z’ en dat is best bijzonder; ‘Louiza’ betekent ‘dappere krijger’.
Louiza is gek op boeken met spannende verhalen en heeft net zo’n gekke ideeën als Pippi
Langkous. Ze schrijft zelf ook wondere verhalen en kan schaken als de beste.
Louiza gaat vaak op reis in de stad om de wereld te ontdekken. Ze praat met iedereen, spreekt
wel honderd talen ! Ze houdt van musea en speelt ook graag toneel. Aparte schoolvakken
vindt Louiza maar niets; voor haar hangt alles aan elkaar.
En uiteraard tekent, zingt, danst en springt ze graag !

Onze school maakt deel uit van het Stedelijk onderwijs Antwerpen.

Via Louiza is een kleinschalige en warme school in hartje Antwerpen. Onze school maakt deel
uit van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen. We bieden plaats aan kinderen die zeker zijn van
hun plekje vanaf 2,5 jaar tot en met het zesde leerjaar.
We begeleiden het leerproces van onze kinderen en laten daarbij niemand los. We gaan voor
maximale leerwinst. Kinderen krijgen bij ons de ruimte om al hun talenten te ontwikkelen.
Iedereen, zonder uitzondering, is welkom.
Via Louiza staat voor ambitieus onderwijs en een aantal ijzersterke waarden: vertrouwen,
deskundigheid, openheid, betrokkenheid en wederzijds respect.
Zo groeit ieder kind succesvol door naar een gewaardeerde plaats in de samenleving.

WAAR WIJ VOOR STAAN, WAAR WIJ VOOR GAAN
Enkele duidelijke keuzes :
•

LEEFTIJD-DOORBREKENDE WERKING BIJ DE JONGSTE KLEUTERS

Al van in de kleuterklas stimuleren we kinderen tot het zelfstandig maken van keuzes en het
aanwakkeren van ondernemingszin. Binnen gemengde leeftijdsgroepen tonen kleuters dat
klein niet zonder groot kan en andersom. Samen werken, spelen, creëren, ontdekken en leren
vormen de rode draad.
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We werken in drie groepen: 1 groep met peuters en jongste kleuters en 2 groepen elk met
middelste en oudste kleuters.
•

VIATAAL

Viataal betekent dat we afstappen van de ‘oude’ manier van lesgeven. We denken niet meer
in de traditionele vakken. Sterker nog. De muren tussen Nederlands, wereldoriëntatie en
muzische vorming hebben we neergehaald. Deze geïntegreerde aanpak sluit veel meer aan bij
een natuurlijke manier van leren en motiveert kinderen veel meer. Ze laten zich telkens
gedurende drie weken onderdompelen in een boeiend thema dat ze vervolgens helemaal
uitspitten. Leerkrachten werken deze thema's samen uit. Ze zorgen voor een evenwichtig
aanbod en bewaken dat alle doelen bereikt worden. Ze denken na over mogelijke activiteiten,
hoe het thema te doen leven, welke uitstappen mogelijk zijn…
•

LEZEN, LEZEN, LEZEN

Lezen
We lezen niet de woorden maar het leven dat ze geven
aan een wereld die nog niet bestaat
en die het denken dansen laat.
Nog te vaak lezen kinderen niet graag. Scholen beperken zich tot methodeteksten en oefenen
het vloeiend lezen met losse woordrijtjes.
Met ‘lezen, lezen, lezen…’ zijn we een andere koers ingeslagen. We houden van boeken en
verhalen. Iedere klas een klein boekenpaleis, een leesparadijs : dat is onze droom en daar
werken we aan.
Veel leestijd, kwaliteitsvolle kinderboeken en verschillende projecten doorheen het jaar
maken lezen al van in de kleuterschool aantrekkelijk voor de kinderen. Vloeiend lezen kun je
alleen maar leren door veel en graag te lezen.
•

BREDE SCHOOL

Wij ervaren dat kinderen ook buiten de schoolmuren heel wat kunnen leren. Met de stad
rondom ons genieten we vaak van culturele activiteiten en sportieve uitjes. Vaak niet duur,
altijd vlakbij.
We zijn kind aan huis in De Studio en gaan naar voorstellingen in Het Paleis. We bezoeken
musea als het MAS of het modemuseum, of evenementen zoals de Boekenbeurs.
We gaan verder dan onze schoolse opdracht en bieden de kinderen ook tal van andere
activiteiten aan. Zo krijgen ze de ruimte om al hun talenten maximaal te ontwikkelen.
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Al enkele jaren staat schaken heel erg centraal. Jaarlijks organiseren we een schaaktornooi in
het Felixpakhuis. Oefenen op school kan in de klas, tijdens de middagpauze of na school.
Het Huis van Louiza is een creatief atelier voor artistieke duizendpoten in samenwerking met
de academie van Berchem die zowel binnen als buiten de schooluren actief is bij ons.
Bij het basketstimuleringsproject worden kinderen sportief ondergedompeld. Onze
basketbalploeg en onze cheerleaders trainen wekelijks en nemen het regelmatig op tegen
andere scholen.
Kinderen kunnen op school aansluiten bij een leesgroep van de Kinder- en Jeugdjury
Vlaanderen.
Kinderen kunnen zich inschrijven voor een naschoolse typecursus op school.
Kinderen kunnen zich inschrijven voor ons zangkoor.
Kinderen nemen deel aan de schrijfwedstrijd ‘De Wondere Pluim’.

•

VERBONDENHEID

Een gevoel van verbondenheid is wat een kind echt intens gelukkig maakt; verbondenheid
met ouders, de leerkrachten, vriendjes en de school.
Kinderen die verbondenheid ervaren, putten hieruit groeikracht en zelfvertrouwen. Ze voelen
zich uitgedaagd door wat zich in en om hen afspeelt. Ervaringen van verbondenheid voeden
het inlevingsvermogen en laten hen van binnenuit groeien naar een respectvolle houding. Dat
is de basis voor een warme samenleving.
Via Louiza wil een warme samenleving zijn.
We willen de verbondenheid voeden en laten groeien, zowel in de dagelijkse werking als in
schoolprojecten. Leerkrachten worden hierin versterkt; werken aan groepsvorming is een
belangrijke pijler in ons nascholingsbeleid.
•

DESKUNDIGHEID

Net als onze stad staat onze school nooit stil. Kinderen verleggen hier dagelijks hun grenzen.
We willen graag een leerpunt zijn voor kinderen en voor onze leerkrachten.
Sterke leerkrachten maken onze sterke school. We investeren in de professionalisering van
ons team. Het delen van ervaringen en kennis wordt structureel ingebed in de organisatie.
We leren van en met elkaar en we bewaken onze kwaliteit voortdurend.
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•

SAMEN SCHOOL MAKEN

‘Via Louiza’ staat voor 'samen school maken'.
We streven naar grote betrokkenheid van kinderen, leerkrachten en ouders. Ook heel wat
externe partners werken samen met onze ‘brede school’.
De schoolpoort staat steeds open voor iedereen.
Samen met alle betrokkenen engageren we ons om zo de stad van morgen mee vorm te
geven.
Kortom, Via Louiza is een kleine school waar je groot wil worden.

Ons team
Directeur

Eddy Palmers

Secretariaat

Inne Mariën

Zorgteam

Katleen Leyder
Mieke Laudus
Sophie Van Bastelaer
Sanne Wauters

Kinderverzorging

Rezy Van Gremberghe
Agnes Peeters

Kaketoe-klas
(°2018 - °2017)

Leen Sips &
Cecile Bruyndoncx
(Petra Biermans op vrijdag)

Kea-klas
(°2016 - °2015)

Mieke Lievens

Tureluur-klas
(°2016 - °2015)

Roxanne De Block
(Petra Biermans op woensdag)

Eerste leerjaar

Kim Feremans
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Tweede leerjaar

Karolien Willems

Derde leerjaar

Barbara Van der veken

Vierde leerjaar

Tanya Paulussen

Vijfde leerjaar

Dirk Broos

Zesde leerjaar

Inès Van de Vyver

Anderstalige nieuwkomers

Michiel Warmenbol

Lichamelijke opvoeding

Iris Polavder

CLB

Frank Vereeken

Niet-confessionele zedenleer
Katholieke godsdienst
Protestantse godsdienst
Islamitische godsdienst

Dany Fordham
Suzy Segers
André Opoka
Latifa Mahli

Onderhoudspersoneel

Linda Coomans
Karine Snelders
Patsy Ceelen
Patricia Clerckx

Onze dagindeling
•

8u30

De schoolpoort gaat open om 8.30u.
Kleuters worden naar de klas gebracht.

•

8u45

De lessen starten

•

10u25-10u40 Speeltijd voor de lagere school

•

11u05-11u30 Speeltijd voor de kleuters

•

12u20

Middagpauze (Einde van de dag op woensdag)
De peuters en jongste kleuters hebben al eerder
gegeten en kunnen nu een uurtje rusten/slapen op
een bedje.
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•

13u25

Start namiddag voor kleuters en 1ste en 2de
leerjaar; het 3de tot het 6de leerjaar mag nog
een kwartiertje spelen.

•

13u40

Start namiddag voor het 3de tot het 6de leerjaar.

•

14u15-14u40 Speeltijd voor het 1ste en 2de leerjaar.

•

15u20

Einde schooldag voor de kleuters.
Ouders halen hen op in de klas

•

15u30

Einde schooldag voor de lagere school.
Kinderen komen naar de speelplaats.

De peuters en de jongste kleuters kunnen na het middageten een uurtje rusten/slapen op een
bedje. Alle kleuters nemen een kussensloop van thuis mee. Een knuffel en tutje mogen ook
meegebracht worden. Zet overal je naam op.
Nieuwsbrief
Elke maand krijgt u een papieren nieuwsbrief met alle activiteiten voor de komende maand.
U kan ook intekenen op de maandelijkse online nieuwsbrief.
Inschrijven kan op onze facebookpagina en op de homepage van onze website.
Zo krijgt u bij het begin van iedere maand een aantrekkelijke nieuwsbrief in uw mailbox.
Deelname aan de activiteiten
De deelname aan alle voorziene activiteiten is verplicht, behalve op doktersadvies.
Daguitstappen, zwemmen, bos- en zeeklassen, sportdagen, theatervoorstellingen vormen een
pedagogisch belangrijk deel van ons lessenpakket.

Te laat op school
Te laat komen stoort het klasgebeuren.
Gelieve er voor te zorgen dat uw kind op tijd naar school komt. Om 8.45u starten de lessen.
Als uw kind te laat komt krijgt het een stempel in de agenda. Wanneer dit vaak gebeurt,
neemt de directeur contact op met de ouder(s).
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Afwezigheden
Bij afwezigheid verwittig je de school telefonisch of per mail : 03/334 45 90 –
vialouiza@so.antwerpen.be
Vanaf 1 september tot en met 30 juni doet je kind mee met alle lessen en activiteiten op
school. Kan je kind niet aanwezig zijn? Contacteer dan de school.
Je moet elke afwezigheid wettigen:
•
•

als je kind 6 jaar of ouder wordt in 2020; of
als je kind les volgt in de lagere school

Let op! Zit je kind in de kleuterschool en wordt het 5 jaar in 2020? Dan moet het dit
schooljaar minstens 290 halve dagen op school zijn. Afwezigheden die de directeur aanvaardt,
tellen mee bij de 290 halve dagen.
Wanneer is je kind gewettigd afwezig ?
In dit punt vind je de afwezigheden die gewettigd zijn als je de juiste documenten aan de
school geeft. Je verwittigt de school vooraf, of anders zo snel mogelijk.
In alle andere situaties heb je vooraf de uitdrukkelijke toestemming van de school nodig.
•

Je kind is afwezig door ziekte
Is je kind minder dan 4 kalenderdagen na elkaar afwezig? Dan mag je
een verklaring bezorgen aan de school met de datum en je handtekening. Je hebt dan
geen attest van de dokter nodig.
Let op! Dit kan maximaal 4 keer in een schooljaar.
Je hebt wel een attest van de dokter nodig:
•
•
•

wanneer je kind langer dan 3 kalenderdagen na elkaar afwezig is;
wanneer je in 1 schooljaar al 4 keer een verklaring hebt bezorgd om een
afwezigheid te wettigen;
wanneer je kind niet mee kan sporten of zwemmen. De school kan je kind dan
andere taken in de plaats geven.

Je geeft de verklaring of het attest van de dokter af de 1ste dag dat je kind terug op
school is. Is je kind meer dan 10 lesdagen na elkaar afwezig? Dan moet je het attest
van de dokter onmiddellijk aan de school bezorgen.
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Is je kind verschillende keren afwezig voor een medische behandeling? Dan is 1 attest
van de dokter met daarop de verschillende data genoeg. Is je kind vaak afwezig door
een chronische ziekte? Dan kan de schoolarts toelaten dat je niet voor elke
afwezigheid naar de dokter moet gaan.
•

Je kind is afwezig om één van volgende redenen :
•

•
•
•
•
•
•

•

•

Je kind gaat naar een huwelijk of begrafenis van iemand van je familie of van
een persoon die in hetzelfde huis woont als jij. Je geeft vooraf aan de school
een verklaring van je ouders, een doodsbericht of een huwelijksaankondiging.
Jij of je kind moet voor een rechtbank komen.
Je kind kan de school niet bereiken of binnenkomen door overmacht, zoals
onaangekondigde stakingen, overstromingen …
Je kind kan niet aanwezig zijn door maatregelen van de bijzondere jeugdzorg
of jeugdbescherming.
Je kind neemt deel aan een time-outprogramma.
Je kind is preventief geschorst of uitgesloten door de school.
Je kind is geselecteerd als topsportbelofte. Hij of zij mag dan maximaal 10
halve schooldagen per schooljaar afwezig zijn bij individuele selecties of
sportieve manifestaties. Bijkomende afwezigheden kunnen alleen als de
directeur vooraf toestemming heeft gegeven.
Je kind kan niet aanwezig zijn door een feestdag van een erkende godsdienst.

Je hebt toestemming van de school
Voor alle afwezigheden die niet in de vorige punten staan, heb je de toestemming van
de school nodig (bv. persoonlijke redenen, schoolvervangende projecten…). Neem
hiervoor contact op met de directeur .
Je vraagt deze toestemming altijd vooraf. Het kan zijn dat je een document moet
bezorgen voordat je de toestemming krijgt (bv. een verklaring).

Wanneer is je kind ongewettigd afwezig ?
•
•

Je kind is afwezig om andere redenen dan de lijst in het vorige punt.
Je gaf niet of te laat de juiste documenten aan de school.

De school houdt deze afwezigheden bij en zal je aanspreken als je kind ongewettigd afwezig
is. Is je kind afwezig door persoonlijke problemen? Neem dan contact op met de directeur . In
sommige situaties kunnen de afwezigheden uitzonderlijk gewettigd worden.

10

VIA LOUIZA, Stedelijke Basisschool
Louizastraat 17, 2000 Antwerpen
t. 03 334 45 90

Opvang in onze school
Voor kinderen van ouders die het nodig hebben organiseren wij opvang vóór en na de lesuren.
Ook tijdens de middagpauze organiseren we opvang. Voor deze diensten moet een extra
vergoeding betaald worden, die buiten de maximumfactuur valt.
Uren en tarieven
Opvang
voorbewaking
middagbewaking

nabewaking

woensdagmiddagopvang

Tarief per kind
van 7.15 uur tot 8.30 uur (zonder drank): 1 euro
van 7.30 uur tot 8.30 uur (zonder drank): 0,75
euro
van 12.25 uur tot 13.25 uur (zonder drank): 0,50
euro
van 15.45 uur tot 16.45 uur (zonder drank): 0,75
euro
van 15.45 uur tot 18.00 uur (zonder drank): 1
euro
Woensdagnamiddag eten van 12.35 uur tot
14.00 uur (zonder drank): 0,50 euro
Korte opvang van 12.35 uur tot 16.30 uur
(zonder drank): 3 euro
Lange opvang van 12.35 uur tot 18.00 uur
(zonder drank): 4 euro

Opmerking: Voor de opvang op woensdagnamiddag betaal je per kind, maar met een
maximum van 2 kinderen per gezin.
De tarieven vermeld in de tabel hierboven zijn steeds zonder dranken. Hieronder vind je een
overzicht van de tarieven voor drank of eten.
Drank
Water, thee of melk

Tarief
0,25 euro

De kostprijs van de opvang wordt bij de start van elk schooljaar aan de ouders meegedeeld.
Ouders krijgen een fiscaal attest/attest belastingvermindering kinderopvang voor betaalde
opvangprestaties voor alle kinderen jonger dan 12 jaar.
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,
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voorwaarden voor opvangpersoneel en prijzenbeleid. Meer informatie vindt u hierover op
https://www.antwerpen.be/binnenschoolseopvang .
De school zal steeds alles in het werk stellen om bovenstaande regeling te kunnen aanbieden.
Bij gebrek aan toezichthoudend personeel is het echter mogelijk dat de voor- en/of na opvang
ingekort of anders georganiseerd worden. Uiteraard zullen de ouders hierover tijdig ingelicht
worden zodat zij alsnog zelf voor opvang van hun kinderen kunnen zorgen.
Als kinderen niet tijdig worden opgehaald en de ouders zijn niet bereikbaar, dan wordt de
noodprocedure opgestart. Dit houdt in dat:
• de politie wordt verwittigd.
• uw kind wordt naar het dichtstbijzijnde CKG gebracht
• de kosten van het CKG en het vervoer worden aangerekend.
Tijdens de nabewaking op maandag, dinsdag en donderdag krijgen de kinderen van de lagere
school de kans om hun huiswerk te maken.

Onkosten
Schoolspullen zoals een agenda, mappen, boeken, schriften, schrijfgerief krijgen de kinderen
gratis van de school. De kinderen moeten er zorg voor dragen, leerboeken moeten
bijvoorbeeld enkele jaren meegaan. Als we merken dat een kind iets opzettelijk beschadigt
dan moet dit uiteraard vergoed worden aan de inkoopprijs.
Voor uitstappen, bezoeken aan musea of workshops bestaat er een maximumfactuur. Het zijn
pedagogische activiteiten en dus verplichte activiteiten. De middagstudie is hier niet
inbegrepen. Alle leerlingen van de lagere school mogen hiervoor maar een maximum bedrag
van 90 euro per jaar uitgeven. Voor de kleuters is dat maximum 45 euro per jaar.
Er is ook de minder scherpe maximumfactuur. Dit betekent dat er voor de meerdaagse
uitstappen maximum 445 euro gevraagd kan worden gedurende de 6 jaren van de lagere
school.

Betalingen
U krijgt maandelijks een factuur met :
-

de reële kostprijs van uitstappen en activiteiten van de vorige maand,
(opgeteld op jaarbasis niet hoger dan de maximumfactuur)
de kostprijs van voortoezicht, middagtoezicht en natoezicht.
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Betaal elke overschrijving apart, elk met de eigen gestructureerde mededeling.
Gezinnen met financiële problemen nemen contact op met de directeur. Samen zoeken we
naar een oplossing.

Eten en drinken op school
Als school willen wij graag dat kinderen gezond eten :
• Een gezond lunchpakket in een brooddoos
• Gezonde tussendoortjes (fruit, groenten, noten, rozijnen) in een doosje.
• Een drinkbus met water of spuitwater.
Tijdens de middagpauze kiezen de kinderen tussen melk, thee, plat water of bruisend water.
NIET TOEGELATEN : snoep, koeken, frisdrank, vruchtensap

Kriebelbeestjes
Wanneer we op school merken dat een kind luizen heeft gaan we discreet te werk. Het kind
krijgt een brief mee met info over de natkam-methode. De ouders behandelen dan thuis hun
kind. Wanneer het schoolteam merkt dat de luizen blijven, wordt het CLB ingeschakeld en
kunnen er afspraken gemaakt worden voor een huisbezoek.

Sport op school
Alle kleuters krijgen wekelijks twee uur kleuterturnen. Zorg ervoor dat je kleuter op deze
dagen gemakkelijke kledij aan heeft. Tijdens de turnles dragen de kleuters witte
turnpantoffels. Zorg dat hier zeker de naam op staat. De turnpantoffels blijven op school.
In de lagere school krijgen alle kinderen wekelijks twee uur lichamelijke opvoeding van juf Iris.
Daarnaast krijgt elke klas driewekelijks twee uurtjes sport op woensdagvoormiddag.
Hiervoor dient elk kind turnkledij en turnpantoffels (geen zwarte zolen) mee te brengen in
een turnzak. Deze turnuitrusting wordt in de kleedkamer bewaard.
Bij elke vakantie wordt het turngerief mee naar huis gegeven voor een wasbeurt.
We zwemmen wekelijks op vrijdagvoormiddag in zwembad Wezenberg. Ons doel is om alle
leerlingen te leren zwemmen. Wie precies wanneer gaat zwemmen laten we u tijdig weten.
Sowieso komen alle kinderen vanaf de 3de kleuterklas aan de beurt. Een vast zwemteam zorgt
voor kwaliteitsvolle zwemlessen.
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Schoolagenda + huiswerk
Alle kinderen van het eerste tot en met het zesde leerjaar krijgen een agenda op hun niveau.
Daarin noteren ze alle werken, lessen en mededelingen. Gelieve deze agenda dagelijks na te
kijken en te handtekenen. Zo kan u uw kind makkelijker opvolgen en aanmoedigen.

Rapport
Je kind krijgt tijdens het schooljaar op de volgende momenten een rapport:
• 25 september : kennismakingsrapport
• 12 november : herfstrapport
• 25 januari : winterrapport
• 19 april : lenterapport
• 28 juni : zomerrapport
In deze rapporten vinden jullie de resultaten van de voorbije periode terug. Eén van de
ouders ondertekent het rapport. Na elk rapport richten we een ouderavond in om het rapport
te bespreken. Er is dan gratis kinderopvang in de school.

Met de fiets naar school
Kinderen van de lagere school kunnen met de fiets naar school komen. De fiets, voorzien van
een steunpoot, wordt geparkeerd achteraan de speelplaats bij de turnzaal. Steps en
skateboards worden daar ook achtergelaten.

Alleen naar huis in de lagere school
Kinderen van het vijfde en het zesde leerjaar mogen alleen naar huis mits schriftelijke
toestemming van de ouders. Zij mogen broertjes/zusjes van het derde en vierde leerjaar mee
naar huis nemen. Jongere broertjes/zusjes kunnen enkel opgehaald worden door een
volwassene of een oudere broer/zus.
Een briefje wordt in september meegegeven. Wijzigingen kunnen als dit in de schoolagenda
wordt vermeld.

Schoolverzekering
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Uw kind is verzekerd tegen ongevallen met lichamelijke letsels.
Deze verzekering geldt zowel voor de activiteiten binnen de school, als voor ongevallen op
weg naar en van de school.
Als uw kind naar de school komt, is het belangrijk dat het de veiligste weg neemt.
Indien uw kind een letsel opgelopen heeft, worden de ouders zo snel mogelijk verwittigd. U
krijgt op het secretariaat verzekeringspapieren die u laat invullen door een arts.
Nadat u een deel van de onkosten via het ziekenfonds recupereerde, brengt u de ingevulde
papieren naar de school, die voor de betaling van het remgeld de verzekeringsmaatschappij
inschakelt.
Voor ongevallen aan tanden en schade aan een bril of contactlenzen is eveneens een
tussenkomst mogelijk.

Waardevolle voorwerpen
Algemene regel: ze worden best thuis gelaten.
Bij verlies of beschadiging kan de school niet verantwoordelijk gesteld worden.
Kinderen mogen hun smartphone niet gebruiken tijdens de schooluren. Wie toch een toestel
meebrengt, bewaart die in de schooltas op eigen verantwoordelijkheid. De klasleerkracht
maakt in het begin van het schooljaar afspraken rond het smartphonegebruik van de
leerlingen.

Foto’s
De school maakt in de loop van het schooljaar foto's en video-opnames van kinderen tijdens
verschillende evenementen. Die gebruiken we voor onze schoolwebsite 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.
Voor gerichte foto's hebben we volgens de privacywet uw expliciete toestemming nodig. Het
gaat om geposeerde, individuele foto's en geposeerde groeps- en klasfoto's. Als u zich in de
loop van het schooljaar bedenkt en u vraagt om bepaalde beelden toch te verwijderen, dan
geven we daar onmiddellijk gevolg aan.
U krijgt in september een brief mee i.v.m. de toestemming om als school foto’s of opnames
van uw kind te nemen.
Leerlingen mogen op hun beurt geen foto’s of beelden maken van leerkrachten zonder
toestemming van die leerkrachten. Foto’s posten op social media is dus niet toegestaan
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zonder toestemming. Een kind onder de 13 jaar mag trouwens geen facebook- of
instagramaccount hebben.

De oudervereniging
Als ouder van een ingeschreven kind bent u automatisch lid van de oudervereniging.
De oudervereniging zet zich actief in voor de school.
Tijdens de maandelijkse vergaderingen, waarop alle ouders vriendelijk uitgenodigd worden,
plant ze hulp voor school bij uitstappen, voordrachten, schoolfeesten… en bespreken ze
allerhande onderwerpen.

Problemen oplossen
Bij een conflict tussen leerkracht en ouder, neemt u als ouder eerst contact op met de
betrokken leerkracht om tot een vergelijk te komen.
Lukt dat niet dan neem je contact op met de directeur, die beide partijen tracht te verzoenen.
Kalender 2020 – 2021
Vr 2/10
Wo 28/10
Ma 2/11 – Zo 8/11
Wo 11/11
Ma 21/12 – Zo 3/1
Wo 3/2
Ma 15/2 – Zo 21/2
Ma 5/4 – Zo 18/4
Ma 3/5
Wo 12/5
Do 13/5- Zo 16/5
Ma 24/5
Wo 30/6

Facultatieve verlofdag
Pedagogische studiedag
Herfstvakantie
Wapenstilstand
Kerstvakantie
Pedagogische studiedag
Krokusvakantie
Paasvakantie
Facultatieve verlofdag
Pedagogische studiedag
Hemelvaartweekend
Pinkstermaandag
Geen school
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Wij danken u voor het vertrouwen in onze school en wensen u en uw kind een fijn schooljaar
toe.
SCHOOLTEAM VIA LOUIZA
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